
Piotr Prokopiak 

Rocznik 1973. Pochodzi ze Szczecinka. 

Debiutował w 2003 roku na łamach Brulionu 

Literackiego „Ślad” - piśmie słupskiego oddziału 

Związku Literatów Polskich. Publikował w 

„Autografie”, Miesięczniku Literackim „Akant”, 

Kwartalniku artystyczno-naukowym „Znaj”, 

Piśmie społeczno-kulturalnym „Miesięcznik”, 

Miesięczniku „Idź pod prąd”, „Poezji dzisiaj”, 

„Gazecie Kulturalnej”, „Pegazie Lubuskim”, „Twórczości”, „Tyglu kultury” 

oraz w prasie lokalnej. Swoje wiersze zamieszczał w licznych almanachach 

poetyckich i czasopismach internetowych „PISARZE.PL”, „Helikopter”. Jego 

utwory ukazały się w „Antologii Polskich Pisarzy Współczesnych” wydanej w 

Stanach Zjednoczonych. Oprócz angielskiego były tłumaczone na język 

grecki, ormiański, bułgarski, rosyjski i ukraiński. 

Autor dziewięciu książek:  

POEZJA 

Narodzeni z wiatru (Szczecinek 2007r.) 

Przedcisze (Szczecinek 2008r.) 

Pastwisko losu (Szczecinek 2009r.) 

Homo Hereticus (Płock 2010r.) 

Zanim pochwyci mnie atanda (Koszalin 2015r.) 

Cmentarne miśki rozumieją czas (Koszalin 2017r.) 

PROZA 

Odsypiając przeszłość (Warszawa 2011r.) 

Trzecia piętnaście i inne opowiadania (Szczecinek 2012r.) 

Wzgórze Wisielców (Warszawa 2013r.) 



Piotr to Laureat Ogólnopolskich Konkursów Poetyckich m.in. im. Leszka 

Bakuły, im. Jana Śpiewaka i Anny Kamieńskiej, im. Włodzimierza Pietrzaka, 

im. Tadeusza Stirmera, „O srebrną łuskę pstrąga”, „O Wawrzyn 

Sądecczyzny”. Z kolei podczas OKL „O różę Karoliny” zajął II miejsce w 

kategorii proza. W XI edycji OKP „Malowanie Słowem” otrzymał tytuł „Poety 

Regionu”. Dwukrotnie dostrzeżony w trakcie Chojnickiej Nocy Poetów. 

Wielokrotnie zdobywał laury w Turniejach Jednego Wiersza. 

Od 2001 należy do Klubu Literackiego „OPAL” w Szczecinku. W latach 2004-

06 należał do Stowarzyszenia Kołobrzeskich Poetów. Od 2008 członek 

Stowarzyszenia Autorów Polskich. Od 2011 członek Związku Literatów 

Polskich. 

Był pozytywnie recenzowany w „Tyglu Kultury”, „Znaj”, „Akancie”, 

„Twórczości”, „Gazecie Kulturalnej” oraz na portalach literackich. Sam 

również próbował swych sił w krytyce literackiej. Recenzje jego autorstwa 

można przeczytać w e-tygodniku PISARZE.PL oraz w „Akancie”. Zredagował, 

opatrzył wstępem i doprowadził do wydania pośmiertny tomik szczecineckiej 

poetki Barbary Filipowskiej „Mój cień uciekł” (Szczecinek 2014r.). 

PRYWATNIE 

„Patriota PRL-u. Obdarzony tzw. „wrażliwością socjalistyczną” ortodoksyjny 

antykapitalista. Członek Polskiego Klubu Miłośników i Kolekcjonerów Piór. W 

przeszłości sędzia piłkarski. Wieloletni szalikowiec Wielimia Szczecinek i 

namiętny słuchacz trash metalu. Interesuje się dziejami ruchu robotniczego, 

teologią ruchów uznawanych za heretyckie (szczególnie Arianami), biblistyką, 

filozofią egzystencjalną oraz historią. Sprzeciwia się wszelkim formom 

dyskryminacji ze względu na narodowość, religię czy też orientację seksualną. 

Świat boli go ogromem swego fałszu” - z recenzji Leszka Żulińskiego. 



Oczy małego (smutnego) chłopca - refleksje własne 

Gdy pierwszy raz los zetknął mnie z Piotrem, nie było chórów anielskich ani 

gromów z jasnego nieba. Wrażenie pierwszej rozmowy też nie wstrząsnęło 

dreszczem... Dlaczego więc na tyle mocno utkwiło w głowie, że po długich 

miesiącach wracam pamięcią do tamtego dnia?  

Pukanie do drzwi, trochę nieśmiałe, ale uparte. W progu mężczyzna, 

niewysoki, chyba w średnim wieku. Płowa czupryna, kilkudniowy zarost, i to 

błękitne spojrzenie, nie wiedzieć czemu, radosne i smutne jednocześnie. Oczy 

małego chłopca… 

- Nazywam się Piotr Prokopiak - bąknął.

Zaproszony przycupnął na wskazanym fotelu i nieśmiało, plącząc się w 

słowach, wyjawił, że jest członkiem Stowarzyszenia Autorów Polskich i 

Związku Literatów Polskich. Piotr Prokopiak. Ręce gdzieś mu błądziły, 

odruchowo chwytając za elektronicznego papierosa zawieszonego na szyi jak 

gwizdek, potem spoczęły na zielonkawym, płóciennym plecaku, by po chwili 

zanurzyć się w jego głębi, wyjmując kolejne tomiki jeszcze nie wiadomo 

czego. „Bo ja napisałem kilka książek, są tu wiersze…, ale ostatnio bardziej 

ciągnie mnie do powieści” - nieco nieskładnie, z pauzami na kolejną myśl, 

wycedził bez przekonania.  

Dwa tomiki, trzy, cztery,…, sześć, siedem,…, dziewięć. Sporo tego urosło na 

stoliku obok. Pokaźny stosik. Jak na stosunkowo młodego człowieka, 

całkiem bogata twórczość, przeszło mi przez myśl. Chwila kurtuazji. Potem 

trochę o planach na nową książkę, też tomik poezji. I ten błysk w błękicie, 

kiedy zaczął opowiadać o miśkach na cmentarzu i o tym, że jak je zobaczył 

pierwszy raz, to aż prąd go przeszedł. Ten zniszczony, szary, przegniły miś na 

nagrobku dziecka. Niemy świadek najpierw życia, miłości, radości, potem 

śmierci, rozpaczy, pewnie bezsilności, które zawsze towarzyszą, gdy 

przychodzi grzebać dziecko… 



Jak potem dowiedziałam się od znacznie lepiej mi poznanego Piotra 

Prokopiaka, ten misiek na tyle mocno utkwił w nim, że stał się przyczynkiem 

do popełnienia kolejnej, dziesiątej już publikacji. A może tylko do 

ostatecznego jego szlifu… 

Piotr jest niemal moim rówieśnikiem, rocznik 73, pokolenie PRL-u. Oboje 

pamiętamy uroki tamtych lat, choć byliśmy szczeniakami. Oboje cierpimy na 

syndrom „wrażliwości socjalistycznej”. Jest laureatem wielu konkursów 

literackich. Jego wiersze były tłumaczone na język angielski, grecki, rosyjski, 

ormiański, bułgarski i ukraiński. Pozytywnie recenzowany w „Tyglu Kultury”, 

„Znaj”, „Akancie”, „Twórczości”, „Gazecie Kulturalnej” oraz na portalach 

literackich. 

Dobrze się składa, że 10 lat pracy twórczej Piotra Prokopiaka zbiega się z 

wydaniem jego dziesiątej książki. Najlepszy prezent urodzinowy dla twórcy - 

pieścić w dłoniach długo oczekiwany, pachnący farbą drukarską tom z 

własnym nazwiskiem na stronie tytułowej. Okoliczności wydania 

najnowszego tomiku poezji też nie są zwyczajne. Najnowsza książka Piotra to 

nagroda główna w Konkursie Jednego Wiersza w trakcie PIERWSZEJ 

NOCNEJ ODSŁONY KRYWAJ i Ogólnopolskiej Szuflady Literackiej - 

Koszalin, dn. 3 lipca 2016r. Nagroda ufundowana przez wydawnictwo 

KryWaj Krystyna Wajda z siedzibą w Koszalinie. 

Czego spodziewać się po jej zawartości? 

Sam autor mówi, że tomik składa się z kilku wierszy opublikowanych przed 

2 laty w wyborze wierszy „Zanim pochwyci mnie Atanda", w dziale 

„Rozproszone” oraz z kilkunastu wierszy z okresu „borneńskiego” i miniatury 

prozatorskiej. Zdjęcie z okładki, niezwykle przejmujące, wykonał Krzysztof 

Biliński. 

Pierwsza recenzja najnowszego tomiku napisana przez Leszka Żulińskiego 

brzmi nader zachęcająco. „Ten tomik jest oryginalnym pomysłem, którego do 

tej pory w naszej poezji nie było. Prokopiak zainspirował się jedynym „w 



swoim rodzaju” cmentarzem w Bornem Sulinowie, którego wyjątkowo 

poruszającą aurę tworzą dawne, liczne groby dziecięce. To nekropolia nie 

mająca chyba sobie podobnej. Ale wiersze tego zbioru dalece wykraczają poza 

„funeralną filozofię” i „lament czasu”. Udało się je pogodzić z filozofią 

bolesnego istnienia, cierpienia i domniemania, jaka błąka się w naszych 

głowach, kiedy jeszcze żyjemy. To nie są liryczne impresje - to jest 

arcywnikliwe wmyślanie się w Źródło i Sens, w tajemnicę istnienia. A tym 

rozważaniom - nie patetycznym, nie wydumanym - towarzyszy znakomity 

kontekst kulturowy. Prokopiak przywołuje sentencje i domniemania, jakie już 

formułowano przed nami, tworząc „przedwidoki” nicości. Wszystko to „stąpa 

po ziemi” na skrzydłach tajemniczej metafizyki”. 

Najnowszy tomik poezji pt. „Cmentarne miśki rozumieją czas” 

Ten tomik jest oryginalnym pomysłem, którego do tej pory w naszej poezji nie 

było. Prokopiak zainspirował się jedynym „w swoim rodzaju” cmentarzem w 

Bornem-Sulinowie, którego wyjątkowo poruszającą aurę tworzą dawne, liczne 

groby dziecięce. To nekropolia nie mająca chyba sobie podobnej. Ale wiersze 

tego zbioru dalece wykraczają poza „funeralną filozofię” i „lament czasu”. 

Udało się je pogodzić z filozofią bolesnego istnienia, cierpienia i domniemania, 

jaka błąka się w naszych głowach, kiedy jeszcze żyjemy. To nie są liryczne 

impresje - to jest arcywnikliwe wmyślanie się w Źródło i Sens, w tajemnicę 

istnienia. A tym rozważaniom - nie patetycznym, nie wydumanym - 

towarzyszy znakomity kontekst kulturowy. Prokopiak przywołuje sentencje i 

domniemania, jakie już formułowano przed nami, tworząc „przedwidoki” 

nicości. Wszystko to „stąpa po ziemi” na skrzydłach tajemniczej metafizyki. 

Ten tomik nie wahałbym się nazwać wybitnym w wymiarze intelektualnym i 

artystycznym.” - z recenzji Leszka Żulińskiego. 

Skoro krytyk Leszek Żuliński twierdzi, że tego tomiku nie wahałby się 

nazwać wybitnym w wymiarze intelektualnym i artystycznym, to nie 

pozostaje nic innego, jak wyglądać z niecierpliwością na spotkanie autorskie 

przybliżające twórczość Piotra Prokopiaka oraz prezentujące jego najnowsze, 

dziesiąte dzieło pt. „Cmentarne miśki rozumieją czas”.  



Serdecznie zapraszam do odwiedzenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w celu 

wypożyczenia książek autorstwa Piotra lub nabycia ich na własność po 

bardzo przystępnej cenie. Pragnienie posiadania tylko dla siebie niekiedy 

bywa silniejsze niż konieczność wydania kilkunastu złotych. 

Dyrektor MBP w Bornem Sulinowie 

mgr Iwona Gajewska-Tranbowicz 

Fragment twórczości prozatorskiej Piotra Prokopiaka 

Opowiadanie „Optymista” ze zbioru pt. Trzecia piętnaście i inne opowiadania 

Grześka poznałem w podstawówce. Był starszy o rok, ale jego niezbyt 

gorliwe podejście do edukacji sprawiło, że spotkaliśmy się w jednej klasie. 

Pochodził z rodziny wielodzietnej. Wiązało się to niestety z kłopotami natury 

materialnej. Niedostatek jedzenia i odzieży był aż nazbyt widoczny. Już wtedy 

należałem do „niejadków”, dlatego zdarzało mi się ratować Grześka kanapką 

albo jabłkiem. W czasach realnego socjalizmu rodziny „z kłopotami” 

najczęściej posądzano o problem alkoholowy. Jednak w tym przypadku 

raczej bym to wykluczył. 

Wesoły i koleżeński nic sobie nie robił z biedy, a przynajmniej dobrze ukrywał 

swoje kompleksy. Poważnie wzmocnił naszą drużynę piłkarską. Podczas jednej z 

cyklicznych wojen futbolowych z A-klasą, wybiegł na żużlowe boisko w 

niemiłosiernie podartych dresach. Wzbudził tym falę okrutnych kpin i 

docinków drużyny przeciwnej. Zawstydzony schował się za naszymi plecami. W 

jego oczach szklił się ból poniżenia i chęć ucieczki, zniknięcia, rozpłakania… Z 

mocnym postanowieniem „dokopania mendom”, solidarnie stanęliśmy w 

obronie kolegi. 

Mecz nie układał się po naszej myśli. Za bardzo chcieliśmy wygrać. 

Szczerze mówiąc, nie pamiętam, czy tego dokonaliśmy. Przed oczyma, 

pozostał mi jedynie widok cieszącego się Grześka, który strzelając bramkę 

upokorzył prześmiewców. Biegał, podskakując po całym boisku w tych 

swoich sfatygowanych porciętach, a każda dziura śmiała się wraz z nim. 



Od tamtego meczu upłynęło dwadzieścia parę lat. Przez ten czas 

widywałem go sporadycznie. Pracował na budowach. Zdążyłem się tylko 

zorientować, że był cenionym fachowcem, doskonale radzącym sobie na 

rynku niewolniczej pracy. Zawsze kiedy mnie zobaczył, jowialnie pozdrawiał i 

zagadywał. Nie mogłem zrozumieć, skąd brał się u niego ten optymizm. Ja 

tak nie potrafiłem, nie mogłem… 

Nie tak dawno spotkałem znajomego. 

- Grzesiek się powiesił - zdzielił mnie obuchem w łeb.

- Co ty mówisz - beknąłem, czując stalową obręcz na gardle. - Miał jakieś

kłopoty? 

- Każdy ma teraz jakieś kłopoty - odparł rozdrażniony. - Nie widzisz, co

się tu kurwa dzieje? 

Odszedłem bez słowa. Stanąłem za rogiem opierając się plecami o ścianę. 

Ulicą szedł mały chłopiec w podartych na kolanie spodniach. Biała skóra 

jaśniała w słońcu, jak oczy Grześka, gdy zdobył swojego pierwszego gola dla 

naszej klasy. 

Październik 2010 r. 

Fragment twórczości poetyckiej Piotra Prokopiaka 

Wiersz nagrodzony w Konkursie Jednego Wiersza w trakcie Pierwszej Nocnej 

Odsłony KryWaj i Ogólnopolskiej Szuflady Literackiej - Koszalin 2016 

Zatoka dzieci 

Mój brat ani razu nie spojrzał. Myślałem, że mnie  

nie chce. Kiedy go wyciągali z mamy był cichy, jakby 

zachłysnął się światem. Wujek Gierek sypał cukierki 

już z mniejszym zapałem, ale oddałbym mu i te,  

oddałbym nawet kupioną spod lady 

futbolówkę, byleby tylko zechciał 

za nią pobiec. Nie mógł. Podobno rączki 

i nóżki miał tak sztywne, że ojciec nie dał rady  

go ubrać. Przykrytego pieluszką zamknięto 



w pudełku, niczym misie zsyłane do piwnicznych  

sierocińców. Zramolały żuk chyłkiem penetrował  

warkocze arterii. Biała trumienka chybotała, jakby 

brat próbował się wydostać. Tak bardzo chciałem,  

ale jego bardziej chciała ziemia. Zakopali 

niczym psiaka, bez wielebnej fatygi. Mając osiem lat, 

toczyłem spory religijne z zakonnicą. Twój brat 

nie będzie zbawiony. Nigdy nie wyjdzie z limbus  

puerorum. Nie miałem argumentów, mogłem  

jedynie krzyczeć, za co biła mnie wskaźnikiem  

i stawiała do kąta. Po nocach śniłem, jak brat  

płacze na obrzeżach otchłani. Woła mnie, a Bóg 

z nazistowskim wąsikiem rechoce na całe Królestwo  

Niebieskie. Dorastał w moich marzeniach. Ja  

podawałem piłkę, a on strzelał najpiękniejsze gole  

dla Wielimia. Pierwszego listopada zabrałem 

syna na cmentarz. Tu leży twój wujek. Na pewno  

byłby dobrym wujkiem. Zagrałby z nami 

w ataku, pod samymi oknami Kongregacji 

ds. Wiary. 

Z tomu Cmentarne miśki rozumieją czas (Koszalin 2017r.) 

Więcej informacji: 

www.piotrprokopiak.pl 

http://www.piotrprokopiak.pl/







