
Antologia W przestrzeni świata – to 

zbiór ponad stu wierszy, których autorami są 

utalentowani gimnazjaliści i licealiści z Toru-

nia i innych miast i miasteczek.  

Chodzą lub chodzili do różnych szkół, 

mogli spotkać się oraz wzajemnie inspirować 

podczas finałów konkursów literackich Młody 

Twórca i Rynny Poetyckiej.  

Uroczyste obchody Jubileuszu 70-lecia Ze-

społu Szkół Przemysłu Spożywczego i 25-lecia 

VIII Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu, 

które odbyły się 16 września bieżącego roku, 

uświetniło wydanie antologii wierszy mło-

dzieży nagrodzonej w konkursach poetyckich 

organizowanych w tej placówce od osiemna-

stu lat przez polonistki: Aleksandrę Górkę-

Kriesel, Beatę Dziopę i Radosławę Graczyk.  

Tytuł książki W przestrzeni świata pocho-

dzi z wiersza tegorocznej absolwentki Liceum 

Akademickiego – Julii Zawistowskiej. Projekt 

okładki opracowała absolwentka IV Liceum 

Ogólnokształcącego – Żaneta Dziawgo. Inne 

rysunki zdobiące antologię są również jej 

dziełem oraz efektem pracy uczennicy VIII LO 

– Wiktorii Paziewskiej. Książka podzielona 

jest na pięć części opatrzonych mottami  

z uczniowskich wierszy.  

Konkursy te nie tylko popularyzują poe-

zję, promują talenty, dają szansę debiutu lite-

rackiego młodym ludziom, ale też dodają wia-

ry w siebie wszystkim pasjonatom i marzycie-

lom.  

Antologia została opublikowana dzięki 

pomocy: Prezes Oddziału Związku Nauczyciel-

stwa Polskiego – Urszuli Polak i Pani Dyrektor 

ZSPS i VIII LO w Toruniu – Urszuli Przedpełskiej 

oraz instytucjom Województwa Kujawsko-

Pomorskiego i Gminy Miasta Toruń. 

Utwory pisane przez ponad 60 autorów doty-

czą problemów i tematów bliskich wielu mło-

dym ludziom. Są to: poszukiwanie własnej drogi 

życiowej, poznawanie świata, próby opisania i 

zrozumienia rzeczywistości. Bardzo wiele utwo-

rów wyraża młodzieńczy bunt, także dylematy 

związane z wyborem najistotniejszych w życiu 

wartości.  Charakterystyczne są również wiersze, 

w których młodzi ludzie wyrażają siebie i swą 

odmienność oraz całą gamę przeżyć związanych 

z miłością, samotnością, śmiercią i upływem cza-

su. Pojawiają się także teksty pełne humoru, np. 

Oda do bigosu czy pean na cześć wielbicieli ma-

tematyki – wiersz 3,14.  Warto zauważyć i pod-

kreślić dużą liczbę tekstów poetyckich, w których 

młodzi ludzie świadomie posługują się aluzją li-

teracką, prowadzą polemikę z autorytetami 

(Herbert, Różewicz) lub zmuszają do wysiłku in-

telektualnego czytelników (utwory J. Ferka, J. 

Zawistowskiej, K. Ochnickiej).  

Rzadkością nie są też wiersze, w których mło-

dzi twórcy bawią się językiem i eksperymentują 

z formą. 



 

Wiersze należy przesłać na adres  

mailowy: rynnapoetycka@interia.pl  

lub wrzucić do skrzynek  

poetyckich wywieszonych w VIII LO  

i filiach Książnicy Kopernikańskiej  

do dnia 31 grudnia 2017 roku.  

 

Więcej informacji w regulaminie  

dostępnym na stronie: 

www.8lo.torun.pl 
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