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licencja Creative Commons 

uznanie autorstwa- bez utworów zależnych 

wersja 2.5 Polska 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pl/ 

 

 

 

 



O licencji jakiej używam 

Creative Commons Polska jest członkiem międzynarodowego projektu iCommons stworzonego 

przez amerykańską organizację pozarządową Creative Commons. Naszym celem jest stworzenie 

alternatywy dla istniejącego systemu prawa autorskiego, który ogranicza możliwość tworzenia  

i korzystania z dóbr kultury. 

Creative Commons oferuje twórcom licencje, które pozwalają im zachować własne prawa  

i jednocześnie dzielić się swoją twórczością z innymi. Licencje Creative Commons działają na 

zasadzie “pewne prawa zastrzeżone” - granice dozwolonego użytku są szersze i wyraźniejsze niż 

te wytyczone na zasadzie “wszelkie prawa zastrzeżone”. Creative Commons szanuje prawo 

twórców do określenia stopnia, w jakim chcą się dzielić swoją twórczością z innymi. Jednocześnie 

zachęca do tworzenia wspólnej kultury, której elementy mogą być swobodnie wymieniane 

 i zmieniane. 

Jednym z zadań Creative Commons jest też edukacja prawnicza - zwiększenie świadomości wpływu 

systemu własności intelektualnej na kulturę i społeczeństwo, ale także zwiększenie zrozumienia  

i poszanowania dla prawa i cudzej twórczości. Działamy nie dla zysku, wszystkie oferowane przez 

nas licencje i narzędzia są dostępne za darmo. 

Licencje Creative Commons wykorzystują prawo autorskie, aby umożliwić przekazanie innym 

części praw przysługujących autorowi. Nie oznaczają one zrzeczenia się praw autorskich. Dzieła 

objęte licencjami CC nie trafiają do domeny publicznej - prawa autorskie pozostają zachowane,  

ale umożliwiają udostępnienie dzieła szerokiemu gronu użytkowników. 

Licencje CC zostały opracowane z myślą o wszelkiego rodzaju materiałach: stronach 

internetowych, muzyce, zdjęciach, filmach, literaturze czy materiałach edukacyjnych i artykułach 

naukowych - przede wszystkim tych rozprowadzanych przez Internet. 

Decydując się na standardową licencję Creative Commons, autor podejmuje decyzje co do czterech 

różnych warunków udostępniania utworu. Ich kombinacje tworzą razem sześć podstawowych 

licencji utworzonych przez amerykański oddział Creative Commons. Wraz z powstawaniem 

narodowych wersji Creative Commons autorzy uzyskują również możliwość wybrania jednej  

z lokalnych licencji. Licencje Creative Commons obowiązują na całym świecie jako licencje  

nie wyłączne zawierane na czas nieoznaczony. 



O sobie samym… 

 

 Marek pisze w zasadzie od dzieciństwa, ale przyznaje się do pisania od 1993 

roku, kiedy to zaczął systematycznie zapisywać swoje utwory. Jego twórczość 

jest bogata w tematykę, motywem przewodnim jednak zawsze jest człowiek, 

jego emocje, wrażliwość, przeżycia, smutki i radości… Każdy wiersz jest  

w jakimś stopniu przeżyciem autobiograficznym, przekazem dla innych. 

Napisał kiedyś „Wiersz, zwyczajna szara myśl, ubrana w odświętny 

garnitur…”. 

Marek nie doczekał się jeszcze profesjonalnie wydanego tomiku, stara się 

wydawać wiersze sam, własnym nakładem, drukując przygotowane przez 

siebie zbiorki i rozdając znajomym. Ma swoją stronę internetową, gdzie 

publikuje swoje utwory. Jego wiersze doczekały się kilku publikacji w prasie 

lokalnej, odczytu na wieczorkach poetyckich i spotkaniach autorskich, jak też 

udziału w audycjach radiowych. Marek zajmuje się również muzyką 

elektroniczną, którą próbuje promować, bo jak twierdzi „…jest zbyt piękna 

 i zbyt dużo wywołuje emocji, by miała istnieć w tak wąskim gronie 

odbiorców… 

 

http://marekkwiatkowski.wordpress.com/ 

 

 

Dziękuję wszystkim ludziom dobrej woli za to, że są… tak blisko! 



*** 

nowe kroki stawiam stare przemierzając ścieżki 

buty znane mi od podeszwy niosą po nowemu 

wśród przechodzących wypatruję Twoich nowych włosów 

i zielonego światła Twoich zmęczonych oczu 

maksymalnie wyostrzony nasłuchuję Twojego wołania… 

przyklejone pocałunki nie stygną 

i dobre słowa nie cichną, 

oślepiony wypalającym mnie słońcem 

wytężam moje uzbrojone oczy i próbuję… 

iść dalej mimo niewidocznego przeciwnego wiatru 

i spotkać siebie – znów 

zatopić swoje serce w Twoim wnętrzu 

ulokować Twoje marzenia na swoich rękach 

gdzie jesteś, jak nie tu? 

 

 

 

 



*** 

dzisiaj… 

doświadczyło mnie stado dzikich wyrazów 

pochodzenia mi obcego 

wyzbyte wszelkiej ortografii 

straszyły mnie dziurami 

w znajomości tematyki wyrazowej… 

to dzisiaj doświadczyły mnie 

dzikie wyrazy wylatujące ze starych kartek 

do rozpalonych pieców... 

wyzbyte przenośni powyrywane literki 

usiłowały układać się w nowe słowa 

i porównania do innych 

poukładanych wersów… 

dziś pogubiły się słowa 

tak ważne i tak potrzebne 

 

 

 



*** 

kiedykolwiek tutaj będziesz… 

zawsze wchodź bez pukania i bez zapowiedzi… 

ale podchodź delikatnie jak powiew uchylonego okna 

nie figluj z blaskiem świecy… 

masuj delikatnie moją przyjemność 

wgniatając mi ją w ramiona… 

nie zazdroszczę Tobie, nie zazdrości Ona 

bagażu natchnionego wieczorem i księżycem 

znowu przynosisz … nowiutkie… świeże 

wszystkie mogą być moje… 

kiedykolwiek o mnie zapomnisz 

popamiętasz… 

 

 

 

 

 



*** 

jestem – popatrz 

cały dla Ciebie 

lecz wcale nie Twój 

wiarygodny i namacalny 

lecz niematerialny 

... 

jestem – popatrz 

cały przez Ciebie 

otwarty jak świeży list 

dobierasz się - czytasz 

nie znam Cię 

nawet z widzenia 

nawet ze słyszenia 

nie wiem kim jesteś 

lecz, 

wiem kim będziesz 

 

 

 



*** 

w melodii zaklęte są wiersze 

słyszysz? 

próbuję uchwycić ich najcichszy sens 

poczuć ich najbardziej ulotny smak, 

wychwycić najbiedniejszy kanon, 

by jeszcze bardziej uwydatnić 

oczywiste piękno, 

by pokazać pełną gamę słów 

... 

wsłuchuj się w dźwięk przenośni 

w stukot przecinków 

i tupot kropek 

dostrzegaj ślady wielokropka… 

zmierzające gdzieś do tematu 

 

 

 

 



*** 

Ojcze, jestem - zgarbiony podchodzę… 

próbuję w ciszy, lecz kościół nie pozwala 

… przepraszam, że z pustymi rękami 

porozmawiać chciałem 

słyszałem jak wołasz - jak mogłem nie przyjść? 

świat się zmienia i ja się zmieniam… 

TY się nie zmieniasz - nadal KOCHASZ niezmiennie 

w Betlejem tak samo od wieków…nadal nie ma spokojnego miejsca… 

tam NIC się nie zmienia… 

bo niszczymy się sami - własną bronią 

ludzie bronią się przed ludźmi 

bronią się zabijając... 

...też nie rozumiem 

Przyszedłem przeprosić, bo oni nie przyszli… 

 

 

 

 



*** 

starym piórem 

bronię dzisiaj swych wierszy 

adwokat ze mnie 

papierowy 

wyciągam dowody 

swojej niewinności 

z maszynowego pisma 

w sprawie 

niezamierzonego podziwu i zachwytu 

winny 

w sprawie spowodowania wzruszenia 

ze skutkiem mokrych oczu 

winny 

w sprawie wybuchu niekontrolowanego śmiechu 

winny 

...nie przyznaje się 

 

 



*** 

ofiaruję Tobie moją dłoń 

chwyć i porwij ją 

zaprowadź do swoich stanów 

zachwytu poezją 

chcę poczuć smak gorących ust 

nie tylko tam ale i tu 

biegniemy 

trzymamy się za ręce 

jeden oddech jedna myśl 

nic więcej 

rozkołysany świat kuszących 

bioder 

smak deszczu i zapach lasu 

na Tobie 

wszystko to – dziś 

oddajemy się 

wspólnemu spełnieniu 

ofiaruję Tobie... 

[najdroższej M] 



*** 

Poezjo – ja i TY 

cokolwiek to znaczy 

jak i kto przeinaczy 

litery do siebie podobne 

słowa ładne ozdobne 

mokre od łez 

nie będzie mnie 

i Ciebie też 

co chwilę spoglądasz 

jesteś kochanie? 

Czy to ja jeszcze 

czy tylko pisanie? 

Jesień, ja i TY 

cokolwiek to znaczy 

czy kto pozdrowi, czy zobaczy 

jak schylasz się po kasztan 

pusty jak kartka biała 

schylasz się 

 



*** 

nie ma jeszcze odwagi 

mały Płatek Śniegu 

pozostać dłużej na mym ramieniu 

łzą lodowatą spływa za kołnierz 

jak Ci tam? 

(a mówili, że zmoknę) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*** 

mówisz, że chylisz czoła 

przed drugim człowiekiem 

co zwykłym się wydaje... 

chylisz czoła przed twórcą 

który próbuje Ci dorównać... 

świat jest pełen niecodzienności 

i piękna dnia powszedniego 

życie jest pełne ludzi 

których znamy już dziś 

albo poznamy jutro 

tak samo kochani jak my sami 

jak Płatki Śniegu pędzimy razem 

wszyscy w tym samym kierunku 

 

 

 

 

 



*** 

znowu trzecia minęła 

oczy już prawie niewidzące 

w dzień nie będą bystre 

i nogi zmęczone 

w te same kierunki będą mnie jutro 

kierować samonośnie 

... 

jeszcze tylko płytki oddech 

trzepot powiek i szczypta snu 

muśnięcie prześcieradła 

i rzut oka na życie 

jutro, jutro, jutro... 

jutro będzie tak samo... 

też będzie mi się chciało. 

 

 

 

 

 



*** 

nie mam nic 

prócz wysłużonych długopisów 

i luźnych kieszeni 

skąpany kolejną porcją świeżych słów 

siadam do kuźni 

własnego stylu 

z nadzieją na sukces 

piszę dla Was 

z nadzieją że zrozumiecie to 

czego ja nie potrafię ująć 

w słowa 

depesza gotowa 

 

 

 

 

 



*** 

wiosno, 

spójrz na zieleń nowych listów 

które do Ciebie wysyłam 

i tęsknię 

do ciepłych rąk i wyciągniętych ramion 

do szczerych oczu patrzących za mną... 

za Tobą i do Ciebie 

Wiosno, 

ja już tęsknię 

do czerwonych zachodów słońca 

do dnia bez końca... 

przyjdziesz? 

 

 

 

 

 



*** 

następny krok 

w następny wers 

i następną stronę 

dobry i zły 

koślawy i prawidłowy 

Ty oceń, ja twórca 

zboczony 

po swojemu 

następny krok 

w następny dzień 

i następną godzinę 

dobrą i złą 

bogatą czy biedną 

Ty wybierz, ja zegar 

ty wskazówka 

 

 

 



*** 

poznajesz? To ja 

lekko zadyszany 

przygonił mnie wiatr wspomnień 

znowu się błąkam po okolicy 

tej partii mojego bytu 

która oczekuje pisania 

a nawet spisywania 

przyszedłem Cię spisać 

a nawet wpisać 

i opisać mogę 

jak chcesz 

 

 

 

 

 

 



*** 

ze mną pustka 

za mną wspomnienia 

przede mną droga 

za mną uśmiech 

ze mną łzy 

przede mną tęsknota 

za mną Czesław 

ze mną śpiew 

przede mną pamięć 

dopiero dotarło do mnie 

że Ciebie już nie ma 

nie zdążyłem otworzyć drzwi 

sam wyszedłeś 

„Dziwny jest ten świat” 

...cały czas, tu i teraz 

 

 

 



*** 

Szukam Ciebie po nocach 

w różnych ciałach astralnych 

latam wysoko 

zmieniasz się jak czas 

i jesteś nieugięta jak wskazówka 

sekund 

na wielkim zegarze, który widziałem wczoraj 

prawie mi spadłaś jak z nieba 

ale to był tylko księżyc 

którego nikt nie ukradł 

przybrał nowe imię 

i chowa się w cieniu 

starych drzew 

z legendą 

 

 

 



*** 

sieci rozstawiam na wersy 

czekam w skupieniu 

w pociągu 

wiatr pędzi kontrolowany 

przez szyny i trakcje 

pomimo upływu kilometrów 

ja wciąż w tym samym miejscu 

na tym samym czole 

pociągu do krainy wierszy... 

normalnie, osobowo 

drugą klasą 

zmierzam do celu 

 

 

 

 

 



*** 

oddaję się podróży 

po światach sferycznych 

tajemne dźwięki syntetyczne 

uświadamiają mi znów 

jaki rodzaj muzyki 

kocham słuchać najczęściej 

powracam do starych nawyków 

słuchania El- muzyki 

za każdym razem innej 

za każdym razem na nowo odkrywanej 


