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Autorka: Michalina Butkiewicz 

Scenariusz lekcji do filmu Najlepszy (reż. Łukasz Palkowski) 

Temat zajęć: Dopalacze – nie, sport – tak. Lekcja motywacji z Jerzym Górskim. 

Grupa wiekowa: szkoły podstawowe, klasa VII i gimnazjum 

Czas realizacji: 2 godziny lekcyjne 

Zagadnienia edukacyjne: 

• Młodzieńczy bunt i konflikt pokoleń – dlaczego rodzice nie zawsze rozumieją? 

• Dopalacze, narkotyki i alkohol – dlaczego nie warto po nie sięgać? 

• Bezpieczeństwo na wakacjach. Cel: we wrześniu wracamy cali i zdrowi! 

• Samorozwój i motywacja: Jerzy Górski wzorem do naśladowania! 

• Kino biograficzne – filmowe odświeżanie bohaterów. 

 

Cele operacyjne: 

Poznawcze: 

uczeń/ uczennica: 

• poznaje rodzimą kinematografię – zna film Najlepszy, 

• zna pojęcia: samodzielność, wolność, asertywność, sukces. 

Kształcące: 

uczeń/ uczennica: 

• gromadzi i porządkuje materiał rzeczowy potrzebny do tworzenia wypowiedzi 

zgodnie z planem, 

• wykorzystuje w interpretacji tekstów kultury potrzebne konteksty, np. biograficzny 

i społeczny, 

• wyszukuje w tekście potrzebne informacje oraz cytuje odpowiednie fragmenty 

tekstu publicystycznego, 

• analizuje postępowanie bohatera i motywacje jego zachowań, 

• analizuje i interpretuje poszczególne sceny w filmie, 

• kształci umiejętność wnioskowania i wyrażania własnych opinii. 

Wychowawcze: 

uczeń/ uczennica: 
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• podejmuje refleksję nad pojęciem wolności i rozumie, jakie konsekwencje poczucie 

wolności za sobą niesie, 

• dostrzega znaczenie asertywnych zachowań. 

 

Formy i metody: 

• dyskusja 

• graffiti 

• praca w grupach 

• praca z tekstem 

• linia czasu. 

Pomoce dydaktyczne:  

• karty białego papieru A4, 

• arkusze szarego papieru zawieszone na ścianach w klasie,  

• mazaki, 

• plansza z termometrem emocji [załącznik nr 1] 

• fragmenty wywiadu z Jerzym Górskim [załącznik nr 3]: 

http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,152121,22628302,jerzy-gorski-przez-14-lat-

byl-narkomanem-a-potem-zostal-mistrzem.html   

• krzesła ustawione w kręgu. 

 

Temat proponowany: Dlaczego trudno decydować o sobie?  

Przebieg zajęć: 

1. Nauczyciel wita uczniów/uczennice, a następnie pyta o pierwsze wrażenia z seansu. 

Prosi, aby określili na Termometrze emocji [załącznik nr 1] siłę emocji, które 

towarzyszyły im w trakcie oglądania filmu. 

2. Nauczyciel prosi, aby na kartach szarego papieru, które są zawieszone na ścianach  

w sali, zapisali scenę, która wywarła na nich największe wrażenie.  

Wskazówka: Każdy pisze sam, nauczyciel nie ingeruje w pracę. Dba, aby zadanie 

zostało przez uczniów/ uczennice potraktowane poważnie. 

3. Nauczyciel prosi uczniów/ uczennice, aby usiedli w kręgu. Sam siada wśród nich  

i inicjuje rozmowę na temat scen, które zapisali na kartach. Uczniowie/ uczennice 

opisują emocje, które wywołała w nich wymieniona scena. Jeśli ktoś wskazał na tę samą 

scenę, dodaje do wypowiedzi kolegi/ koleżanki swoje refleksje. 

Wskazówka: Zakładam, że wrażenie wywołają na uczniach/ uczennicach sceny, które 

pokazują uzależnienie od narkotyków, pobyty w szpitalach, postępowania 

autodestrukcyjne bohatera, pobyt w Monarze, drogę do zwycięstwa nad sobą, wypadek, 

wielka walka na zawodach sportowych. Warto, aby w miarę wyczerpująco opisali/ły 

swoje przeżycia.  

4. Nauczyciel rozdaje grupom karty z linią czasu [załącznik nr 2], na których zaznaczone 

są etapy życia bohatera. Prosi, aby każda grupa zaznaczyła na linii czasu moment,  

w którym poznajemy bohatera i żeby wyznaczyła kolejne etapy w jego życiu. 

 

http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,152121,22628302,jerzy-gorski-przez-14-lat-byl-narkomanem-a-potem-zostal-mistrzem.html
http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,152121,22628302,jerzy-gorski-przez-14-lat-byl-narkomanem-a-potem-zostal-mistrzem.html
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5. Nauczyciel dzieli klasę na 3 grupy i prosi, aby, analizując losy głównego bohatera,  każda 

z nich wyodrębniła najważniejsze wydarzenia z jego życia i wpisała je,  

a następnie umieściła w odpowiednim miejscu do linii czasu. Wybrane momenty  

w życiu bohatera warto przeanalizować (np. pracując w grupach) pod kątem: stylu życia, 

doświadczanych stanów, celów życiowych i sytuacji granicznej. 

Możliwe zapisy uczniów/ uczennic: 

a) I grupa  

Legnica 1978: ma 16 lat, jest narkomanem, kocha Grażynę, ma przyjaciół, bardzo 

złe relacje z ojcem, matka nie stawia żadnych wymagań…  

Styl życia: przerażający, kradnie narkotyki oraz wszelkie leki, przebywa gdzie      

popadnie, w melinach, piwnicy i w szpitalu psychiatrycznym, i w więzieniu,  

w brudzie,  

Stany: rozdwojenie jaźni, jest otumaniony, na głodzie, pozbawiony jakichkolwiek 

zasad, wygląd i zachowanie odrażające, owrzodzony, brudny… 

Cele życiowe: koncentruje się głównie na zdobywaniu i braniu narkotyków, „jestem 

ćpunem” – wyjaśnia matce; sytuacja zmienia się, gdy dowiaduje się, że zostanie 

ojcem… 

Sytuacja graniczna: śmierć przyjaciela – Andrzeja, ciąża Grażyny, pogrzeb 

Andrzeja – ojciec Grażyny wpycha go do grobu, a ona rzuca za nim bukiet kwiatów 

pogardliwie – wymowa symboliczna sceny…  

b)  II grupa 

Wrocław 1984 – Monar: drastyczna dyscyplina, której się podporządkowuje; 

degradacja dotychczasowej osobowości (golenie głowy, szary strój, siedzenie na 

podłodze); praca na basenie, absolutne posłuszeństwo…  

Styl życia: bieganie, sprzątanie, szorowanie podłóg, wykonywanie wszelkich 

poleceń, stopniowy awans w hierarchii społeczności i spadanie… 

Cele życiowe: przeżycie, zdobycie umiejętności pływania, poprawienie wydolności 

organizmu, potem start w zawodach sportowych; dostrzega córkę i pragnie ją 

wychować… 

Legnica 

1978 

 

Wrocław 

1984 

Wrocław 

1986 



4 

Copyright by Multikino 

Stany: rozdwojenie jaźni, przywidzenia, radość po pokonaniu słabości: umiejętność 

pływania, dotarcie do mety (ostatni, ale radość i szczęście z powodu pokonania 

własnych słabości)… 

Sytuacja graniczna: samobójcza śmierć w Monarze, śmierć i pożegnanie Grażyny, 

dostrzeżenie córki, ważna znajomość z lekarką… 

c) III grupa  

Wrocław ok. 1986 – opuszczenie Monaru, „wyleczenie”, wolna wola, ale praca na 

basenie i wielogodzinne treningi 

Styl życia: uprawianie sportu wyczynowego, życie w związku z lekarką, wycieczki, 

miłe spędzanie czasu, przyjaźń z trenerem i działaczami… 

Cele życiowe: starty i zwycięstwa w triatlonie w Polsce i w Iron Men w USA, kontakt 

z córką,  

Stany: uspokojenie wewnętrzne, styl życia ustabilizowany, zadowolenie… 

Sytuacja graniczna: wypadek w trakcie przygotowań do zawodów w USA, wielkie 

uszkodzenia ciała, walka o powrót do zdrowia i start w Ironman, pokonanie 

niemożliwego… 

6. Gdy uczniowie/ uczennice wykonają zadania, nauczyciel prosi, aby przedstawiciele grup 

odczytali zapisy. Następnie inicjuje rozmowę na temat prawdopodobieństwa losów 

głównego bohatera. Przywołuje ostatnią scenę filmu, na której główny bohater wygląda 

inaczej niż ten, kreowany przez Jakuba Gierszała. Wyjaśnia, że film ma charakter 

biograficzny, więc opowiada prawdziwą historię, a jej bohater żyje. Udziela się w różnych 

dziedzinach życia, był także gościem na premierowym seansie.  

7. Nauczyciel czyta informację o bohaterze, która jest zapisana w wywiadzie Angeliki 

Swobody, opublikowanym w „Gazecie Wyborczej” [załącznik nr 3]  

Jerzy Górski. Rocznik 1954. Zwycięzca prestiżowych zawodów na dystansie 

podwójnego Ironmana w Alabamie w 1990 roku. Uczestnik The Western States 

100-Mile Endurance Run w Kalifornii w tym samym roku oraz trzydniowych 

zawodów Ultraman na Hawajach w 1995 roku. Dostał brązowy medal Za Wybitne 

Osiągnięcia Sportowe przyznawany przez Przewodniczącego Głównego Komitetu 

Kultury Fizycznej. Organizator wielu zawodów triathlonowych oraz biegów. 

Prowadzi spotkania z młodymi ludźmi, na których mówi, żeby nie brali narkotyków. 

Bohater filmu "Najlepszy", który 17 listopada wchodzi do kin oraz książki 

"Najlepszy. Gdy słabość staje się siłą" autorstwa Łukasza Grassa. 

8. Nauczyciel daje każdej grupie jeden fragment wspomnianego wywiadu.  

Wskazówka: nauczyciel dzieli przedtem wywiad na trzy części, starając się dobrać 

okres, o którym Jerzy Górski opowiada, do czasu, nad którym dana grupa pracowała. 

9. Nauczyciel prosi, aby klasa przeczytała fragmenty i odniosła się do obrazów w  filmie. Na 

pewno zauważą elementy, które wnosi do biografii fabuła filmu (scenariusz): elementy 

życia osobistego, charakter relacji międzyludzkich, wizerunek domu rodzinnego.  

a) Nauczyciel w rozmowie może podkreślić rolę scen wizyjnych, które wskazują na 

rozdwojenie jaźni narkomana czy jego słabości duchowej, a może walki z samym 

sobą.  Istotne także wydają się symboliczne sceny: gdy ojciec Grażyny wpycha go 
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do grobu, a ona pogardliwie rzuca w niego kwiatami i odchodzi, gdy umiera Andrzej 

czy chwila szczęścia i radości z powodu dotarcia do mety, na której nie ma widzów, 

ale on wie, że sam jest zwycięzcą!  

b) Nauczyciel może także w tym momencie podkreślić rolę i siłę sztuki, w tym sztuki 

filmowej, której celem nie jest samo przekazanie widzom życiorysu, ale wywarcie 

wrażenia, oddziaływanie na ich emocje, poruszenie i wstrząśnięcie nimi, skłonienie 

do refleksji. Dzieło sztuki, gdy pozostawia odbiorcę obojętnym, nie jest sztuką. 

Wskazówka: Wyobrażam sobie, że rozmowa z uczniami i uczennicami może być 

osobista, ale jej najistotniejszym zadaniem jest przekazanie informacji o roli sztuki 

w życiu człowieka. 

10. Nauczyciel prosi uczniów/ uczennice o powrót do planszy z linią czasu. Prosi, aby przez 

chwilę zastanowili się nad pytaniem:  

Czy w związku z tematyką i zagadnieniami lekcji, nie uważaliby, że trzeba coś na tej linii 

czasu dopisać? Co wskazuje strzałka? Czy tylko rozwój czasu 

Nauczyciel może zasugerować, że mogą to być, np.: Linia czasu Jerzego Górskiego; 

tam, gdzie jest strzałka : wpisać słowo: sukces…  
 

11. Nauczyciel prosi uczniów/ uczennice o odpowiedź na pytanie: 

Jakie czynniki zadecydowały o tym, że Jerzemu Górskiemu udało się pokonać nałóg?  

Zwraca uwagę na słowa Marka Kotańskiego, które padają w filmie: 

 

W tej chorobie nie możesz sobie ufać, nie możesz ufać emocjom.  

Masz być silny, masz być […] najlepszy!!! 
 

12. Lekcja kończy się rozmową o tym, że bez podporządkowania się systemowi Monaru, bez 

samodyscypliny Jerzego, bez uprawiania sportu (który pomógł oczyścić psychikę), bez 

mówienia stanowczego NIE w sytuacjach towarzyskich, bez przyjęcia pomocy przyjaciół, 

bez postawienia sobie realnych celów życiowych, bez przyjęcia odpowiedzialności za 

swoje życie, bez… Jerzy Górski nie odniósłby sukcesu. 

13. Nauczyciel czyta głośno 3 fragmenty z wywiadu z Jerzym Górskim, sugerując, że gdyby 

ktoś znalazł się w trudnej sytuacji, powinien sobie przypomnieć słowa człowieka, 

któremu udało się wyrwać z nałogu: 

 

Wtedy usłyszałem w radiu Marka Kotańskiego, który opowiadał o tym, że narkotyki 

zabierają wolność. Zainspirował mnie. Mówił, że w Monarze, tam gdzie on leczy ludzi  

z uzależnienia, nie ma kitli, nie ma lekarzy. Lekarstwami są tam prawda, szkoła  

i sport. 

 

Trenowałem bez wytchnienia, musiałem od początku też nauczyć się pływać. Miałem 

szalenie silną potrzebę nadrobienia czasu straconego przez nałóg. I nadrabiałem. 

Dlatego na przykład poszedłem na kurs nauki tańca towarzyskiego, bo zawsze 

chciałem umieć tańczyć. Chciałem być też dobrym operatorem maszyn ciężkich  

i pracować na koparce, więc poszedłem na szkolenie. 
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Boli to boli i tyle. Jak ból doskwiera mocno, to się idzie do lekarza i bierze leki czy 

zastrzyki. A jak boli trochę, wstaję o piątej rano i idę na basen popływać. Albo robię 

sobie marszobieg, albo trening fitness. Ruch to najlepsze lekarstwo na ból ciała  

i duszy. Jak mnie wszystko denerwuje, wkładam buty do biegania i idę do parku 

pobiegać. Wracam do domu i czuję się dużo lepiej. 

 

Propozycja wypowiedzi pisemnej w domu: 

Dlaczego trudno decydować o sobie? Kilka refleksji z przywołaniem własnych doświadczeń 

życiowych i kontaktów ze sztuką. 

 

O Autorce: 

Michalina Butkiewicz  

Jest absolwentką filologii polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Posiada 

bogata praktykę pedagogiczną jako nauczycielka języka polskiego w szkołach 

ponadgimnazjalnych i jako doradczyni metodyczna w placówkach doskonalenia nauczycieli. 

Jest ekspertką MEN w zakresie podstawy programowej języka polskiego,  a także ekspertką 

MEN i MKiDN ds. awansu zawodowego nauczycieli. W latach 2009 – 2016 była starszą 

wizytator ds. przedmiotów ogólnokształcących Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie 

– Specjalistycznej Jednostce Nadzoru Ministra Kultury  i Dziedzictwa Narodowego.  

Od roku 2000 zajmuje się autorską działalnością edukatorską w zakresie kształcenia 

kulturowego. Współpracuje z teatrami i ośrodkami metodycznymi, przygotowuje i realizuje 

projekty edukacyjne dla nauczycieli i uczniów w teatrach: Teatrze Powszechnym im. 

Zygmunta Hubnera w Warszawie, Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu, Teatrze 

Współczesnym w Szczecinie, Teatrze Polskim  w Bydgoszczy, Teatrze Lalek Pleciuga  

w Szczecinie, Wytwórni Filmów Dokumentalnych  i Fabularnych w Warszawie, akademii 

Filmowej Multikina. Jest autorką i koordynatorką teatralnych projektów edukacyjnych 

realizowanych w ramach Festiwalu Teatru dla Dzieci i Młodzieży – Korczak w tym w czasie 

Światowego  Kongresu Teatrów dla Dzieci  i Młodzieży w 2014 r. Jest autorką artykułów do 

czasopism: Polski w Praktyce oraz  Polonistyka.  

W latach 2005 – 2009  pełniła funkcję przewodniczącej oddziału w Szczecinie,   

a w latach: 2009 – 2014 funkcję przewodniczącej Zarządu Głównego Stowarzyszenia 

Nauczycieli Polonistów z siedzibą w Warszawie. 
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Załączniki 

 

Załącznik nr 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

Copyright by Multikino 

 

Załącznik nr 2 
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Załącznik nr 3 

Angelika Swoboda 

Gdy podczas maratonu but obtarł mnie do krwi, wyciąłem w nim dziury  

i ukończyłem maraton. W każdej sytuacji można znaleźć jakieś wyjście - mówi 

Jerzy Górski. 

[…] 

I. 

Ile razy otarł się pan o śmierć? 

- A wie pani, że nie liczyłem. Ale gdy byłem w ciągu narkotykowym, mogło się to zdarzyć 

każdego dnia. Zresztą człowiek tego nigdy nie wie, mam tego świadomość dziś, gdy patrzę 

na swoje życie z perspektywy. 

Kiedy pan zaczął brać? 

- Grzać. Miałem wtedy jakieś 15 lat. Nie bardzo mi się chciało uczyć, wychowywało mnie 

podwórko. Dorastałem na przełomie lat 60. i 70., kiedy niewiele można było młodym ludziom 

w Polsce zaoferować. Dlatego łapało się wszystko, co przychodziło z Zachodu, trzeba było 

tego dotknąć, sprawdzić. Dlatego spróbowałem narkotyków. Kiedy poczułem pierwszy 

narkotykowy głód, nie wiedziałem, co to jest. Mówili, że będzie, ale ja to bagatelizowałem. 

Głód? Co za problem, najem się i już. Nie miałem pojęcia, że wpadnę w taki potworny nałóg. 

 Myślał pan, że będzie fajny odlot. 

- Coś w tym rodzaju. Miało być fajne, barwne życie, miłość, seks. O tak. Kiedy więc 

spotkałem w klubie człowieka, który zaproponował mi narkotyki, wszedłem w to. 

Zaczynałem od narkotyzowania się płynem Tri. Później były morfina, kokaina i heroina. 

Kilka razy trafił pan do szpitala. Co jest w tym nałogu najbardziej wyniszczające? 

- Wszystko. Codzienne branie demoluje organizm. W głowie masz tylko jedno, żeby 

codziennie mieć towar. Nieważne, jakie będą konsekwencje – musisz go mieć i musisz grzać. 

Mówimy o silnym uzależnieniu fizycznym i psychicznym, kiedy organizm nie jest już w stanie 

funkcjonować bez narkotyku.  

Przez narkotyki straciłem wielu przyjaciół. Co chwilę ktoś odchodził. Wtedy zdałem sobie 

sprawę, że nie chcę tak dłużej. Miałem 27 lat. Czułem się fatalnie. Przyznałem się sam przed 

sobą, że potrzebuję pomocy. Wtedy usłyszałem w radiu Marka Kotańskiego, który 

opowiadał o tym, że narkotyki zabierają wolność. Zainspirował mnie. Mówił, że w 

Monarze, tam gdzie on leczy ludzi z uzależnienia, nie ma kitli, nie ma lekarzy. 

Lekarstwami są tam prawda, szkoła i sport. Nie przypuszczałem wtedy, że będę 

kiedykolwiek biegał. 

 

II. 

W Monarze panuje duży rygor. Nie miał pan z tym problemu? 

- Siłą tego miejsca jest społeczność. Kilkadziesiąt osób o podobnych problemach jak twoje. 

Każdy jest lekarzem dla siebie samego, a wszyscy są lekarzami dla siebie wzajemnie. 
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To był 1984 rok, po 14 latach grzania. Najpierw byłem trzy dni na odtruciu, potem poszedłem 

do Monaru. W Monarze obowiązywał ściśle określony system. Przez pierwsze trzy miesiące 

było się tak zwanym nowicjuszem, który musiał dużo pracować. Potem, jeśli się zasłużyło, 

można było przejść na poziom domownika, a po roku na poziom domownika teoretycznego 

i wreszcie do ostatniego etapu - monarowca, kiedy każdy może sam dysponować swoim 

czasem, ma program i go realizuje. 

Monarowiec jest pod mniejszą kontrolą społeczności, ale jest też rozliczany z tego, co robi  

i musi przestrzegać zasad obowiązujących w ośrodku. Po dwóch latach – bo tyle byłem w 

Monarze – dostałem plan zakończenia leczenia. Ale wtedy dla mnie rozpoczęło się prawdziwe 

leczenie. 

Co to znaczy? 

- Nie byłem już pod kontrolą społeczności. Musiałem sam podejmować decyzje. 

Przed pobytem w Monarze próbował pan zerwać z nałogiem? 

- Wcześniej siedem razy trafiałem na oddział dla narkomanów w Szpitalu Psychiatrycznym 

w Lubiążu. Ale oszukiwałem sam siebie, że chcę się leczyć. Tak naprawdę jednak 

potrzebowałem tylko opinii o swoim stanie zdrowia, bo byłem zamykany na milicyjnym dołku 

oraz w zakładach karnych za włamania do aptek po morfinę. W Monarze było tak, że  

w każdym momencie mogłem wyjść. Mogłem powiedzieć: "Mam to w dupie i wyjść". 

Ale tego nie zrobiłem. 

Dlaczego? 

- Miałem dość życia narkomana, tych czternastu okropnych, zmarnowanych lat. Wybrałem 

wolność i zacząłem realizować swoje marzenia. Zacząłem ćpać życie. W Monarze 

obowiązkowo musieliśmy co dzień biegać po 1700 metrów do parku i z powrotem. 

Przebiegłem pierwsze 700 metrów, a potem kolejne. Spodobało mi się. Zresztą jako dziecko 

trenowałem gimnastykę i akrobatykę, potem to zarzuciłem. Także przez narkotyki.  

W Monarze zakochałem się w sporcie. 

Dzięki bieganiu z każdym dniem byłem mocniejszy fizycznie. Zacząłem brać życie garściami 

i we wszystkim chciałem być najlepszy. Poszedłem do szkoły, każdy przedmiot był dla mnie 

interesujący. Zresztą wcześniej w Monarze, gdy dostałem obowiązki kucharza, też chciałem 

być mistrzem świata w gotowaniu. Wszystko zacząłem traktować jak wyzwanie. 

Jak to się stało, że wystartował pan w triathlonie? 

- Jeszcze w Monarze na własną rękę rozpocząłem treningi biegowe i triathlonowe. Poza 

bieganiem jeździłem na rowerze i pływałem. Już po roku terapii i uprawiania sportu 

ukończyłem swój pierwszy maraton. Zrobiłem to w doskonałym czasie – 3:56. Zwłaszcza 

jak na osobę wcześniej uzależnioną od narkotyków, papierosów i alkoholu. Po opuszczeniu 

wrocławskiego Monaru zamieszkałem w Głogowie. Tam rozpocząłem jeszcze ostrzejsze 

treningi w klubie Chrobry Głogów. 

Trenowałem bez wytchnienia, musiałem od początku też nauczyć się pływać. 

Miałem szalenie silną potrzebę nadrobienia czasu straconego przez nałóg.  

I nadrabiałem. Dlatego na przykład poszedłem na kurs nauki tańca towarzyskiego, 

bo zawsze chciałem umieć tańczyć. Chciałem być też dobrym operatorem maszyn 

ciężkich i pracować na koparce, więc poszedłem na szkolenie 
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III. 

Dlaczego akurat triathlon? W tamtych czasach to nie był przecież tak popularny sport jak 

dziś. 

- Gdzieś usłyszałem, że w Stanach na Hawajach są zawody, które nazywają się Ultraman 

Triathlon. Każdy zawodnik ma w sumie do pokonania 515 km - 10 km trzeba przepłynąć, 

421 km przejechać na rowerze, a na koniec biegnie się podwójny maraton. Limit czasowy 

na pokonanie dystansu to 36 godzin. 

Wystartował pan? 

- Nie od razu. W zawodach może wystartować jedynie 35 zawodników z całego świata, i to 

na specjalne zaproszenie organizatorów. Selekcja pod kątem osiągnięć sportowych jest 

bardzo drobiazgowa. Moje zgłoszenie wielokrotnie było odrzucane, a ponieważ jestem 

uparty, sam zorganizowałem sobie Ultramana w Głogowie. 

Imponujące! 

- Ukończyłem go, ustanawiając wówczas najlepszy czas w Europie i drugi na świecie. 

Oczywiście należy wziąć pod uwagę, że warunki atmosferyczne i ukształtowanie terenu były 

zupełnie inne niż na Big Island na Hawajach, gdzie ma miejsce legendarny Ultraman. 

W kolejnych wyczynach nie przeszkodził panu nawet groźny wypadek. 

- Byłem wtedy opiekunem kadry juniorów młodszych w triathlonie na Węgrzech. Moich 

dwóch podopiecznych miało startować tam w zawodach. Przed rozgrywkami wyjechałem 

rowerem na trasę, żeby zobaczyć, czy wszystko jest odpowiednio zorganizowane. I już z 

tego objazdu nie wróciłem, bo rozjechał mnie samochód. Wiele miesięcy walczyłem z 

urazami takimi jak złamana szczęka, bark, łopatka, obojczyk, przetrącone ręce i obrzęk 

mózgu. Zresztą skutki tego wypadku odczuwam do dziś - czasem miewam kłopoty z 

chodzeniem i jedną rękę mam lekko niewładną. 

Ale to w ogóle nie ma znaczenia. Tak wyćwiczyłem ciało, żeby jak najmniej odczuwać te 

dolegliwości. Mam się nad sobą rozczulać, że tu boli czy tam łupie? Po co? Boli to boli i 

tyle. Jak ból doskwiera mocno, to się idzie do lekarza i bierze leki czy zastrzyki. A 

jak boli trochę, wstaję o piątej rano i idę na basen popływać. Albo robię sobie 

marszobieg, albo trening fitness. Ruch to najlepsze lekarstwo na ból ciała i duszy. 

Jak mnie wszystko denerwuje, wkładam buty do biegania i idę do parku pobiegać. 

Wracam do domu i czuję się dużo lepiej. 

Czasami zdarzają mi się też problemy z sercem. Wtedy idę do szpitala i poddaję się 

kardiowersji (zabieg przywracania prawidłowego rytmu serca - red.). Na drugi dzień znów 

mogę trenować. 

Lekarze mówili, że po wypadku nie wróci pan do sportu, a pan w 1995 roku wreszcie 

zakwalifikował się do Ultramana jako pierwszy Polak. 

- I go ukończyłem! Najgorsze, co można zrobić, to się samemu wpuścić w kanał narzekania. 

Tego nie mogę, tamtego nie dam rady. Po co? Wtedy zaczyna się przegrywać. To nie jest 

tak, że zawsze jestem silny, czasem jestem też słaby. Ale nie chcę tej słabości w sobie 

pielęgnować, robię wszystko, by iść do przodu. 

Czasem ktoś mówi: "Marzę, żeby polecieć na Księżyc". I tak sobie marzy przez 20 lat. Pytam 

go więc: "A co zrobiłeś, żeby polecieć?". No nic. Tak sobie można marzyć do końca świata. 
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A przecież loty w Kosmos są możliwe. Trzeba tylko poszukać pieniędzy i spróbować 

zrealizować swoje marzenie. I być szczęśliwym. 

Panu ktoś pomagał w realizacji marzeń? 

-  Wiele razy! Mam ogromne szczęście do ludzi. Gdy zaczynałem, pewien dziennikarz zabrał 

mnie na wywiad do domu, mimo że żona krzyczała, że byłego narkomana sprowadza i tak 

zaczęto o mnie pisać w gazetach. A moim opiekunem w triathlonie został słynny 

maratończyk Antek Niemczak. 

Niełatwo było się pewnie do niego dostać. 

- Wie pani, nigdy nie ukrywałem, kim byłem, ale i mówiłem, kim chcę zostać. 

Prawdopodobnie to sprawiało, że ludzie mi pomagali. Kiedy w 1990 roku dzięki pomocy wielu 

dobrych ludzi zebrałem pieniądze - wyjechałem do Stanów Zjednoczonych, bo Antek zgodził 

się mnie trenować. Przygotowywał mnie do dwóch najważniejszych startów w USA. Pierwszy 

z nich to The Western States Endurance Run, czyli 100 mil w jeden dzień. To był 

najtrudniejszy bieg w moim życiu. Finiszowałem z kijem w ręku, idąc. Ale ukończyłem go, 

zdobywając brązową klamrę. Drugi to słynny Double Ironman Huntsville w Alabamie, czyli 

najbardziej prestiżowe zawody na dystansie prawie 8 km pływania, 360 km jazdy rowerem 

i 84 km biegu. Wygrałem ten wyścig, z czasem 24 godziny 47 minut 46 sekund. 

Słyszałam, że milicjant, który pana przymykał parę razy, pomagał panu załatwić paszport, 

żeby mógł pan pojechać na tego podwójnego Ironmana do Alabamy. 

- To był 1988 rok, paszporty nie były dla każdego. Gdy się zacząłem o niego ubiegać, 

usłyszałem tylko: "Wiesz przecież kim jesteś". Tłumaczyłem, że się zmieniłem, że zerwałem 

z nałogiem. Powiem pani tak - jak był jakiś problem, to natychmiast znajdowałem ludzi, 

którzy mogli mi pomóc. We władzach miasta, w klubach sportowych. I dostawałem drugą 

szansę. 

Zostałem nawet ambasadorem Marka Kotańskiego. Byłem dumny, że noszę koszulkę  

z napisem Monar. Że pokazuję ludziom: "Warto coś zrobić ze swoim życiem". A jak coś się 

spieprzy, to trzeba się zastanowić, co zrobić, żeby to naprawić. 

Na przykład wyciąć dziury w za małych butach? 

 

Źródło:  http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,152121,22628302,jerzy-gorski-przez-14-lat-

byl-narkomanem-a-potem-zostal-mistrzem.html  
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