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Stanisław Kokot (1928-1992) 

 

Uzasadnienie do propozycji nadania jednej z nowych ulic Ole śnicy Jego 
nazwiskiem 

  

Do czasu Jego śmierci w 1992 r. trudno było w 
naszym mieście znaleźć drugiego człowieka, który tak 
świetnie znał jego historię - szczególnie lata wojny i 
odbudowy powojennej. Chociaż był z wykształcenia 
inżynierem - mógł nawet konkurować z profesjonalny-
mi historykami, gdy chodzi o znajomość przeszłości 
Oleśnicy. Bowiem Oleśnica i jej przeszłość były Jego 
życiową pasją.  

Stanisław Kokot przybył do Oleśnicy w 1945 r., tu 
kończył gimnazjum i liceum, tu organizował harcerstwo 
(najpierw drużynę w gimnazjum, a potem hufiec). Z 
tego okresu wywodziło się jego zainteresowanie za-
bytkami i dobrami kultury.  

 

• W 1946 r. organizuje w Zamku oleśnickim siedzibę Komendy Hufca. 

• W 1961 r. zostaje Społecznym Opiekunem Zabytków i na tym polu miał wie-
le osiągnięć. Doprowadził do skatalogowania wszystkich zabytków oleśnickich. 
Przyczynił się do remontów i odbudowy najcenniejszych zabytków: Zamku, ko-
ściołów i murów  obronnych. 

• W 1963 r. był współorganizatorem Dolnośląskiego Towarzystwa Oświatowe-
go, przekształconego później w Dolnośląskie Towarzystwo Społeczno-
Kulturalne (DTSK). To pomogło w wydaniu różnych opracowań dotyczących 
Oleśnicy, w tym książek.  

• W 1985 r. oleśnicki oddział DTSK został przekształcone w Towarzystwo 
Przyjaciół Miasta Oleśnicy, którego był długoletnim przewodniczącym. 

• W 1977 r. wydał pierwszy popularny przewodnik po Oleśnicy, a w rok póź-
niej dwie broszury o historii i zabytkach miasta.  

• Był jednym z inicjatorów powołania Muzeum w Oleśnicy. 

• Był także aktywnym działaczem PTTK, posiadał m.in. licencje przewodnika 
terenowego po Dolnym Śląsku.  

• Był inicjatorem pleneru studentów architektury, którzy rysowali miasto i za-
bytki architektury.  Z tego pleneru powstał album rysunków o zabytkach Oleśni-
cy. Był również inicjatorem pleneru rzeźby w drewnie dla studentów ASP, rzeź-
by pozostały w Oleśnicy.  

• W 1989 r. z okazji 800-lecia naszego grodu był głównym organizatorem 
uczczenia obchodów tej doniosłej rocznicy.  



• Z jego inicjatywy rozpoczęto wydawanie Zapisków Oleśnickich.  

• Nawiązał kontakt z wieloma naukowcami z różnych dziedzin – szczególnie z 
historykami, architektami i konserwatorami zabytków. To spowodowało, że pro-
blematyką oleśnicką zaczęli się zajmować (powstały publikacje) znani naukow-
cy. Do dnia dzisiejszego osoby z tytułami profesorów ciepło go wspominają, ja-
ko wzór zaangażowania w ratowanie i odbudowę zabytków. 

• Był inicjatorem wydania serii znaczków o tematyce oleśnickiej. Z tego zamie-
rzenia wydano jedynie Kartkę pocztową dotyczącą 800-lecia Oleśnicy o nakła-
dzie 200.000 szt. Był to znaczny sukces promocyjny miasta. 

• Był inicjatorem wybicia medalu, który otrzymało wiele osób zasłużonych dla 
Oleśnicy.  

• Pod jego kierownictwem rozpoczęto pracę nad opracowaniem herbu i flagi 
miasta. 

• Osobiście był zaangażowany w odtworzenie zniszczonej w wyniku burzy 
rzeźby Nike z Kolumny Zwycięstwa.  

• Pozostawił po sobie du że archiwum, które wskazuje na ogrom jego za-
interesowa ń i planów, których nie zd ążył zrealizowa ć. W nim znajdują się 
bogate materiały źródłowe, które zamierzał opracować i wydać drukiem. W ar-
chiwum znajdują się również opisy wszystkich większych pałaców i plany za-
bytków archeologicznych w powiecie oleśnickim, zarysy artykułów o historii wo-
jennej i powojennej miasta itd. Z dotychczas przegl ądniętej cz ęści archiwum 
wyłania si ę obraz człowieka gł ęboko zaanga żowanego w poznanie historii 
miasta i powiatu, ochron ę zabytków i promocj ę miasta . 

• Był organizatorem i bardzo czynnym działaczem NSZZ "Solidarność" na 
szczeblu wojewódzkim i krajowym. Za swoją działalność otrzymał kilkadziesiąt 
odznak, m.in. złotą oraz srebrną odznakę za opiekę nad zabytkami. Zasłużony 
Działacz Kultury, złotą odznakę Przyjaciół Harcerstwa. Był laureatem woje-
wódzkiej nagrody za całokształt pracy kulturalnej, 5-krotnie otrzymał podzięko-
wanie od Ministra Kultury i Sztuki za opiekę nad zabytkami oraz ponad 60 listów 
pochwalnych.  

• Stanisław Kokot był nie tylko zasłużonym społecznikiem, ale też człowiekiem  
o niezwykłych cechach charakteru. Jego znajomi podkreślali skromność, życz-
liwość i chęć służenia innym.  Szkoda, że nie został za to uhonorowany najwyż-
szym odznaczeniem mimo, że za jego życia o to wnioskowano. 
 

Zasługi Stanisława Kokota dla Oleśnicy powinny być wzięte pod uwagę przy nada-
waniu nazw nowych  ulic.  
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