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Dwory i dworki
Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle był organizatorem konkursu „Dwory i dworki
powiatu jasielskiego”, który przeprowadzono pod patronatem Starosty Jasielskiego
Mariana Gancarza oraz pomysłodawcy tego przedsięwzięcia Zdzisława Świstaka. Celem
konkursu było zebranie

jak najwięcej informacji historycznych, dokumentów, wspomnień,

fotografii, legend, a także wydobycie „niezwykłości” badanego obiektu, które posłużyłyby
do wydania nowej publikacji.
W

odpowiedzi

na

tę

propozycję

uczniowie

ze

szkół

gimnazjalnych

i ponadgimnazjalnych powiatu jasielskiego (bo do nich była kierowana ta oferta)
wraz ze swoimi opiekunami przystąpili do pracy. Efektem tego były aż 23 prace na temat
dworów i dworków przedstawione do konkursu przez 53 autorów.
Spotkanie finałowe konkursu „Dwory, dworki powiatu jasielskiego” odbyło się
24 czerwca 2004 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Jaśle. Rozpoczęło się prezentacją
jednej z prac konkursowych, a mianowicie projekcją filmu o dworze w Łubnie Szlacheckim.
Licznie przybyli na to spotkanie uczniowie i nauczycieli niecierpliwie czekali
na rozstrzygnięcie konkursu. Prace były oceniane ze względu na rzetelność przekazu
historycznego, ciekawostki osobliwości, atrakcyjność

i estetykę formy, a recenzowali

je Starosta Jasielski Marian Gancarz ,Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury Sportu
i Turystyki Starostwa Powiatowego w Jaśle Aleksandra Dacyl, historyk, regionalista Ewa
Pietraszek, historyk, muzealnik Mariusz Świątek oraz historyk Zdzisław Świstak.
W podsumowaniu Zdzisław Świstak podziękował wszystkim uczestnikom a ogromne
zainteresowanie konkursem, podkreślając, że autorzy prac przyczynili się do zgromadzenia
wielu cennych informacji na temat dworów. Aleksandra Dacyl natomiast zapowiedziała
możliwość publikacji prac konkursowych w formie książkowej. Autorzy prac i ich
opiekunowie stworzyliby, wraz z recenzentami, zespół redakcyjny wydawnictwa.
Na koniec ogłoszono, iż laureatami konkursu „Dwory, dworki powiatu jasielskiego”
zostali wszyscy jego uczestnicy. Dyplomy i nagrody laureatom oraz ich opiekunom wręczyli
fundatorzy – Aleksandra Dacyl w imieniu Starostwa Powiatowego oraz Zdzisław Świstak.
Po emocjach związanych z rozdaniem nagród wszyscy zasiedli do obejrzenia kolejnej pracy
konkursowej, filmu o dworku w Bieździedzy.
Całe spotkanie, prowadzone przez pedagoga Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle -

Małgorzatę Forystek zakończył dyrektor placówki Zbigniew Dranka, życząc wszystkim
udanych wakacji.
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