Konkurs w Jeżowem doczekał się almanachu
Ukazał się właśnie almanach laureatów dotychczasowych edycji Podkarpackiego
Konkursu Twórczości Literackiej „Gdy słowa dojrzewają”, który przez pięć lat organizował
Zespół Szkół w Jeżowem. W tym roku odbędzie się już szósty konkurs, w którym obok
Starostwa Powiatowego w Nisku, kwartalnika literacko-Artystycznego „Fraza” w Rzeszowie,
rzeszowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich, Stowarzyszenia Literackiego
„Witryna” w Stalowej Woli i Gminnego Centrum Kultury w Jeżowem do grona patronów
dołącza Podkarpacki Kurator Oświaty. Dzięki – imiennie – staroście Robertowi Bednarzowi i
– instytucjonalnie – Starostwu Powiatowemu w Nisku udało się wydać książkę, będącą
plonem tego, co przez 5 lat w konkursie się wydarzyło, co sprawiło, że cieszy się on tak
dużym zainteresowaniem i uznaniem. 13 lutego 2017 r. almanach został wydrukowany w
Wydawnictwie i Drukarni Diecezjalnej w Sandomierzu i trafił do Zespołu Szkół w Jeżowem.
Pomimo że książka liczy sobie 244 strony, zmieściły się w niej jedynie utwory laureatów
nagród głównych w kategorii poezji i prozy z lat 2012-2016. Są tu także oczywiście protokoły
konkursowe i nazwiska wszystkich laureatów, nagrodzonych nauczycieli, jurorów i instytucji
patronujących Podkarpackiemu Konkursowi Twórczości Literackiej. Ponadto znajdziemy w
książce krótki wstęp redakcyjny i obszerne uwagi warsztatowe na temat dokonań młodych
twórców z V edycji konkursu. Promocja almanachu odbędzie się w drugiej połowie maja
2017 r. – w czasie finału VI Podkarpackiego Konkursu Twórczości Literackiej „Gdy słowa
dojrzewają” w auli Zespołu Szkół w Jeżowem.
Almanach „Pomiędzy wersami świata” (tytuł wywodzi się z wiersza ubiegłorocznej
laureatki II nagrody w kategorii poezji Anity Róg) został opracowany przez polonistę Zespołu
Szkół w Jeżowem i zarazem organizatora Konkursu – Ryszarda Mścisza. Okładkę książki
zaprojektował anglista z tej szkoły – Marek Piśko. Praca nad almanachem trwała kilka
miesięcy i zaczęła się od przepisania wszystkich tekstów, albowiem nie było wymogu
dostarczania na konkurs wersji elektronicznych tekstów. Większość utworów przepisał
organizator, jednak wspomagali go w tym względzie także polonistka i jurorka konkursu
Irena Czyżowska-Smusz oraz jej uczennice z obecnej klasy II Technikum w Jeżowem o
specjalności fryzjerskiej a także sekretarka szkoły – Magdalena Błądek. Koncepcja całości,
skład i korekta tekstów to zadanie Ryszarda Mścisza. W pracy korektorskiej wspomagał go
także polonista Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie – Józef Stalec.
Niektórzy laureaci konkursu są wciąż gimnazjalistami (i być może wezmą udział w
tegorocznej edycji), większość zapewne uczy się w różnych liceach, niektórzy nawet już
studiują. Wszyscy oni mogą nawiązać kontakt ze szkołą, by otrzymać almanach. Mogą
również w miarę możliwości wziąć udział w finale tegorocznej VI edycji konkursu pod
koniec maja, w czasie którego almanach z ich tekstami będzie uroczyście promowany.

