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Stanisław Kokot (1928-1992)
Uzasadnienie do propozycji nadania jednej z nowych ulic Ole nicy Jego
nazwiskiem

Do czasu Jego mierci w 1992 r. trudno było w
naszym mie cie znale drugiego człowieka, który tak
wietnie znał jego histori - szczególnie lata wojny i
odbudowy powojennej. Chocia był z wykształcenia
in ynierem - mógł nawet konkurowa z profesjonalnymi historykami, gdy chodzi o znajomo przeszło ci
Ole nicy. Bowiem Ole nica i jej przeszło były Jego
yciow pasj .
Stanisław Kokot przybył do Ole nicy w 1945 r., tu
ko czył gimnazjum i liceum, tu organizował harcerstwo
(najpierw dru yn w gimnazjum, a potem hufiec). Z
tego okresu wywodziło si jego zainteresowanie zabytkami i dobrami kultury.
• W 1946 r. organizuje w Zamku ole nickim siedzib Komendy Hufca.
• W 1961 r. zostaje Społecznym Opiekunem Zabytków i na tym polu miał wiele osi gni . Doprowadził do skatalogowania wszystkich zabytków ole nickich.
Przyczynił si do remontów i odbudowy najcenniejszych zabytków: Zamku, kociołów i murów obronnych.
• W 1963 r. był współorganizatorem Dolno l skiego Towarzystwa O wiatowego, przekształconego pó niej w Dolno l skie Towarzystwo SpołecznoKulturalne (DTSK). To pomogło w wydaniu ró nych opracowa dotycz cych
Ole nicy, w tym ksi ek.
• W 1985 r. ole nicki oddział DTSK został przekształcone w Towarzystwo
Przyjaciół Miasta Ole nicy, którego był długoletnim przewodnicz cym.
• W 1977 r. wydał pierwszy popularny przewodnik po Ole nicy, a w rok pó niej dwie broszury o historii i zabytkach miasta.
• Był jednym z inicjatorów powołania Muzeum w Ole nicy.
• Był tak e aktywnym działaczem PTTK, posiadał m.in. licencje przewodnika
terenowego po Dolnym l sku.
• Był inicjatorem pleneru studentów architektury, którzy rysowali miasto i zabytki architektury. Z tego pleneru powstał album rysunków o zabytkach Ole nicy.
• W 1989 r. z okazji 800-lecia naszego grodu był głównym organizatorem
uczczenia obchodów tej doniosłej rocznicy.

• Z jego inicjatywy rozpocz to wydawanie Zapisków Ole nickich.
• Nawi zał kontakt z wieloma naukowcami z ró nych dziedzin – szczególnie z
historykami, architektami i konserwatorami zabytków. To spowodowało, e problematyk ole nick zacz li si zajmowa (powstały publikacje) znani naukowcy. Do dnia dzisiejszego osoby z tytułami profesorów ciepło go wspominaj , jako wzór zaanga owania w ratowanie i odbudow zabytków.
• Był inicjatorem wydania serii znaczków o tematyce ole nickiej. Z tego zamierzenia wydano jedynie Kartk pocztow dotycz c 800-lecia Ole nicy o nakładzie 200.000 szt. Był to znaczny sukces promocyjny miasta.
• Był inicjatorem wybicia medalu, który otrzymało wiele osób zasłu onych dla
Ole nicy.
• Pod jego kierownictwem rozpocz to prac nad opracowaniem herbu i flagi
miasta.
• Osobi cie był zaanga owany w odtworzenie zniszczonej w wyniku burzy
rze by Nike z Kolumny Zwyci stwa.
• Pozostawił po sobie du e archiwum, które wskazuje na ogrom jego zainteresowa i planów, których nie zd ył zrealizowa . W nim znajduj si
bogate materiały ródłowe, które zamierzał opracowa i wyda drukiem. W archiwum znajduj si równie opisy wszystkich wi kszych pałaców i plany zabytków archeologicznych w powiecie ole nickim, zarysy artykułów o historii wojennej i powojennej miasta itd. Z dotychczas przegl dni tej cz ci archiwum
wyłania si obraz człowieka gł boko zaanga owanego w poznanie historii
miasta i powiatu, ochron zabytków i promocj miasta.
• Był organizatorem i bardzo czynnym działaczem NSZZ "Solidarno " na
szczeblu wojewódzkim i krajowym. Za swoj działalno otrzymał kilkadziesi t
odznak, m.in. złot oraz srebrn odznak za opiek nad zabytkami. Zasłu ony
Działacz Kultury, złot odznak Przyjaciół Harcerstwa. Był laureatem wojewódzkiej nagrody za całokształt pracy kulturalnej, 5-krotnie otrzymał podzi kowanie od Ministra Kultury i Sztuki za opiek nad zabytkami oraz ponad 60 listów
pochwalnych.
• Stanisław Kokot był nie tylko zasłu onym społecznikiem, ale te człowiekiem
o niezwykłych cechach charakteru. Jego znajomi podkre lali skromno , yczliwo i ch słu enia innym. Szkoda, e nie został za to uhonorowany najwy szym odznaczeniem mimo, e za jego ycia o to wnioskowano.

Zasługi Stanisława Kokota dla Ole nicy powinny by wzi te pod uwag przy nadawaniu nazw nowych ulic.
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