
 

  

Weź sprawy w swoje ręce i wyślij zgłoszenie w konkursie „Nasz zabytek”. To już półmetek 

naboru zgłoszeń zabytków z Twojej okolicy   

Wieża ciśnień, budynek dawnej stajni, czy dwór – to kilka przykładów zabytków, które zgłosili 

już mieszkańcy Podlasia w konkursie fundacji Most the Most. Może Ty też dostrzegasz w pobliżu 

miejsca, które kiedyś tętniły życiem, a dziś stoją smutne i zaniedbane? Masz szansę odmienić ich 

los. Ty, Twoi bliscy i sąsiedzi możecie przyczynić się do stworzenia wyjątkowego miejsca 

wspólnych spotkań i inicjatyw. Weź sprawy w swoje ręce, wyślij zgłoszenie w konkursie „Nasz 

zabytek” i zostań lokalnym bohaterem! Wystarczy kilka prostych kroków. Na zgłoszenia 

czekamy do 5 lipca. 

„Nasz zabytek” to konkurs organizowany przez Fundację Most the Most dla każdego, kto chce 

pozytywnie wpływać na swoje otoczenie. Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać zabytki ze swojej 

okolicy, którym warto przywrócić świetność. Następnie będą mogli zaproponować pomysł jak 

zwycięski zabytek może być wykorzystany przez lokalną społeczność. Zwycięski projekt uzyska od 

Fundacji Most the Most dofinansowanie (do 1 000 000 PLN). Właściciel zabytku przeznaczy je na 

rewaloryzację zabytku i dostosowanie go do wybranej w konkursie funkcji społecznej.  

– W Polsce jest bardzo dużo pięknych i cennych zabytków z fascynującą historią. Wielu z nich 

przywrócono już należną im świetność, ale wciąż wiele zabytkowych miejsc czeka na nowe życie. 

Fundacja Most the Most  wspiera  społeczności lokalne, aby się zaangażowały w  proces odnowy. 

Efektem będą nie tylko pięknie odrestaurowane zabytki, ale przede wszystkim miejsca 

międzypokoleniowych spotkań – mówi o konkursie Beata Kuchcińska, prezes fundacji Most the 

Most. – Zależy nam, żeby inicjatywa wyszła od mieszkańców. Dlatego w konkursie mogą wziąć 

udział tylko osoby fizyczne – podkreśla. 

Konkurs „Nasz zabytek” jest podzielony na dwie części:  

• I Konkurs – wybór jednego zabytku w województwie (start 7 czerwca 2021 r.);  

• II Konkurs – wybór pomysłów na sposób użytkowania / nową funkcję społeczną 

zwycięskiego zabytku (start w sierpniu 2021 r. - po zakończeniu I Konkursu).   

Do 5 lipca fundacja zbiera zgłoszenia w I Konkursie. Jak wziąć w nim udział? 

1. Znajdź zabytek* w okolicy, który jest dla Ciebie ważny i wart nadania mu nowej funkcji 
społecznej. 

2. Zrób zdjęcie zabytku. 

3. Wypełnij i prześlij elektroniczny formularz zgłoszeniowy. 

*Zabytek nieruchomy (z wyjątkiem miejsc upamiętniających wydarzenia historyczne, cmentarzy, 
kurhanów), wpisany do rejestru zabytków, wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków, który 
jest własnością publiczną (np. jednostki samorządu terytorialnego – gmina, powiat, 
województwo; Skarb Państwa). 



 

  

Więcej informacji, wskazówki jak sprawdzić zabytek oraz formularz zgłoszeniowy znajdziesz na 
stronie fundacji: www.mostthemost.pl  

Jeśli nie masz dostępu do internetu lub wypełnienie formularza sprawia Ci trudność, możesz 
zgłosić zabytek przez telefon: + 48 22 47 55 111 lub +48 517 884 088. Fundacja przyjmuje 
zgłoszenia od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. Pamiętaj, żeby wcześniej 
przygotować podstawowe informacje na temat zgłaszanego zabytku. 

Dlaczego warto się zaangażować? 

Udział w konkursie „Nasz zabytek” to pierwszy krok, by wykreować i zrealizować swoje pomysły, 

pobudzić wyobraźnię, poczuć wpływ na własne otoczenie. Przekonać się, że nasze zaangażowanie 

przynosi namacalne i wspaniałe efekty. Każdy zgłoszony zabytek i pomysł ma szansę wygrać, a 

zgłaszający zostać lokalnym bohaterem. 

Ideą konkursu jest wzmacnianie wpływu społecznego na najbliższe otoczenie, wyzwolenie 

potencjału lokalnych społeczności do współpracy na rzecz kultury i ochrony lokalnych zabytków. 

Fundacja Most the Most chce, aby mieszkańcy województwa podlaskiego zaangażowali się w 

wybór zabytków do rewaloryzacji i sami wykreowali dla nich nowe przeznaczenie. To nie wszystko. 

Organizatorowi konkursu zależy na tym, żeby właściciel zwycięskiego zabytku włączył w prace 

studentów / absolwentów szkół i uczelni wyższych (np. architektury, konserwacji, historii sztuki), 

aby przy realizacji projektu mogli zdobywać doświadczenie zawodowe.  

Celem, który Fundacja Most the Most chce uzyskać w perspektywie długofalowej jest aktywne 

użytkowanie zrewaloryzowanych zabytków przez lokalną społeczność. Fundacja planuje 

kontynuować współpracę z właścicielami obiektów przy współorganizacji wydarzeń. Może się to 

również przyczynić do zwiększenia atrakcyjności turystycznej miejscowości, w której będzie miała 

miejsce rewaloryzacja zabytku.  

Po pilotażu Fundacja Most the Most planuje ogłosić konkurs „Nasz Zabytek” w kolejnych 

województwach.  

O Fundacji Most the Most  

Fundacja Most the Most jest niezależną organizacją non-profit. Naszą misją jest budowanie 

kapitału społecznego poprzez wspieranie kultury, twórców i międzypokoleniowej współpracy. 

Jesteśmy mostem między przeszłością i przyszłością, inspiratorem i integratorem społeczeństwa 

na rzecz kultury. Odnawiamy zabytki i dajemy im nowe życie. Pokazujemy światu osiągnięcia Polski 

i Polaków. Budujemy dumę  z naszej historii i kultury, naszych przodków i ich dokonań. Inicjujemy 

współpracę wielu środowisk i partnerów, bo wspólnie możemy więcej, a nawet najwięcej. Most 

the Most – łączymy pokolenia! 

Kontakt dla mediów: 

Martyna Krawczonek  

http://www.mostthemost.pl/


 

  

martyna.krawczonek@mostthemost.pl 

+48 532 390 625 
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