
List intencyjny 
w sprawie współpracy Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, 

Rzecznika Praw Dziecka oraz Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu w działaniach na rzecz utworzenia muzeum 

upamiętniającego niemiecki nazistowski obóz dla polskich dzieci w Łodzi - Kinder-KL 
Litzmannstadt 1942-1945 

podpisany w Warszawie w dniu 21 maja 2021 r. 

pomiędzy: 

1) Wiceprezesem Rady Ministrów, Ministrem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, 
prof. dr hab. Piotrem Glińskim, zwanym dalej „Ministrem", 

2) Rzecznikiem Praw Dziecka, panem Mikołajem Pawlakiem, zwanym dalej „Rzecznikiem", 

3) Instytutem Pamięci Narodowej - Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu, reprezentowanym przez dr hab. Dariusza Roguta - Dyrektora Instytutu Pamięci 
Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - Oddziału w 
Łodzi, zwanym dalej „Instytutem" 

zwanymi dalej łącznie „Stronami". 

W związku z tym, że resort kultury prowadzi systemowe działania mające na celu 
upamiętnienie wszystkich ofiar II wojny światowej, a biorąc pod uwagę tragiczny los dzieci - 
sierot osadzonych w niemieckim nazistowskim obozie dla polskich dzieci pod oficjalną nazwą: 
„Polen - Jugendverwahrlager der Sicherheitspolizei in Litzmannstadt" (Kinder - KZ 
Litzmannstadt) przy ul. Przemysłowej w Łodzi, prowadzonym przez niemieckie władze 
okupacyjne w latach 1942 - 1945, a także zaangażowanie Rzecznika Praw Dziecka oraz prace i 
dotychczasowe wyniki badań nad historią obozu prowadzonych przez Instytutu Pamięci 
Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - Oddział w Łodzi, 
pragnąc otoczyć instytucjonalną opieką Państwa Polskiego inicjatywę godnego upamiętnienia 
i uczczenia dziecięcych ofiar, 

Strony postanawiają podpisać niniejszy list intencyjny. 

§ 1 
Uznając znaczenie podtrzymywania i wspierania społecznej świadomości na temat zbrodni 
dokonanych w obozie przy ul. Przemysłowej w Łodzi oraz dostrzegając potrzebę rozwoju i 
dalszego upowszechnienia wiedzy o jego historii i ofiarach, Strony wyrażają wolę ścisłej 
współpracy w celu utworzenia muzeum upamiętniającego niemiecki nazistowski obóz dla 
polskich dzieci w Łodzi - Kinder-KL Litzmannstadt 1942-1945, zwanego dalej „Muzeum". 



§2 

W dążeniu do realizacji celu wskazanego w§ 1 Minister deklaruje wolę utworzenia państwowej 
instytucji kultury, tj. Muzeum i finansowania kosztów jego działalności, a Rzecznik i Instytut 
wolę wspierania jego działalności statutowej w wymiarze merytorycznym oraz pełnej 
współpracy z Ministrem w celu zapewnienia jak najlepszych warunków zapoczątkowania 
działalności Muzeum i jego rozwoju. 

§3 

Szczegółowe zasady współpracy Stron zostaną określone w porozumieniu o współpracy, które 
zawarte zostanie po utworzeniu Muzeum przez Ministra. 

§4 

List intencyjny sporządzony został w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa 
dla każdej ze Stron. 
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