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Warszawa, dnia 7 listopada 2017 

 

Specjalny pokaz filmu „Najlepszy”  

z udziałem twórców i bohatera filmu w warszawskich Multikinach.  

Oferta tylko dla szkół! 

 

Szanowni Państwo, Drodzy Nauczyciele, 

 

Co jakiś czas docierają do nas zatrważające dowody na skalę niebezpieczeństw związanych  

z zażywaniem przez dzieci i młodzież nieznanych substancji zwanych dopalaczami. Nie 

trzeba nikogo przekonywać o zasadności działań profilaktycznych związanych z tym 

zagrożeniem. 

 

Jak jednak docierać do uczniów? Jak ich angażować i promować wartościowe postawy? Jak 

wspierać profilaktykę rówieśniczą? Wierzymy, że można to robić za pomocą sztuki filmowej. 

 

Dobre kino działa przede wszystkim na emocje. Podsuwa bohaterów, z którym można i warto 

się identyfikować. Przedstawia treści w taki sposób, by bez nachalnej tezy i tonu 

moralizatorskiego mówić o ważnych sprawach. 

 

Dlatego z ogromną satysfakcją zapraszamy Państwa na wyjątkowe spotkanie  

i wyjątkowy seans filmowy: 
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 „Najlepszy” (w roli głównej Jakub Gierszał) to film na podstawie zupełnie niewiarygodnego 

życiorysu. Jerzy Górski otarł się o śmierć. Wielu jego przyjaciół, podobnych jemu 

uzależnionych od heroiny nastolatków, odeszło przedwcześnie. On znalazł w sobie siłę do 

walki. Z pomocą kilku ważnych osób, wśród których był również Marek Kotański, przeszedł 

niesamowitą drogę od wycieńczonego człowieka ze złamanym kręgosłupem moralnym do 

życiowego zwycięzcy – triumfatora morderczych zawodów sportowych, odpowiedzialnego 

ojca, postaci inspirującej innych do walki o godność i własne marzenia. 

 

Zaplanowaliśmy aż cztery specjalne pokazy z udziałem twórców i bohatera filmu  

– specjalnie dla uczniów warszawskich szkół: 

 

20 listopada o godzinie 12:00 w Multikinie Ursynów, przy al. KEN 60, odbędzie się 

wyjątkowe spotkanie z Jerzym Górskim – mistrzem świata w podwójnym triatlonie  

i głównym bohaterem filmu "Najlepszy". 

 

21 listopada o godzinie 10:00 oraz 11:00 w Multikinie Targówek, przy ul. Głębockiej 15, 

odbędą się wyjątkowe spotkania z aktorem Jakubem Gierszałem oraz autorem książki 

"Najlepszy. Gdy słabość staje się siłą", Łukaszem Grassem. 

 

27 listopada o godzinie 10:00 w Multikinie Złote Tarasy, przy ul. Złotej 59, odbędzie się 

wyjątkowe spotkanie z Jerzym Górskim – mistrzem świata w podwójnym triatlonie  

i głównym bohaterem filmu "Najlepszy". 

 

Ceny biletów szkolnych: 15 zł, opiekunowie uczestniczą w seansach bezpłatnie. 

 

Kontakt: 

Multikino Ursynów: Sylwia Zaręba, kom. 502 555 990, e-mail: grupy.ursynow@multikino.pl  

Multikino Targówek: Katarzyna Sienicka, kom. 513 111 862, e-mail: grupy.targowek@multikino.pl 

Multikino Złote Tarasy: Katarzyna Żukocińska, kom. 513 111 930, e-mail: 

grupy.zlotetarasy@multikino.pl  
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„Najlepszy” 

reż. Łukasz Palkowski („Bogowie”) 

wyst. Jakub Gierszał, Janusz Gajos, Arkadiusz 

Jakubik, Magdalena Cielecka, Artur Żmijewski, 

Mateusz Kościukiewicz, Kamila Kamińska, Anna 

Próchniak, Tomasz Kot i in. 

 

Fascynująca i niewiarygodna historia życia Jerzego 

Górskiego, człowieka, który podniósł się z 

narkotykowego nałogu i mimo wielu przeciwności 

został mistrzem świata w podwójnym triatlonie. To 

produkcja o niespotykanych walorach 

edukacyjnych, mogąca być inspiracją dla każdego. 

Pokazująca niezwykły hart ducha pozornie 

przeciętnego człowieka, który dzięki determinacji, 

woli walki o normalne życie i dzięki nadziei na 

miłość bliskich osiąga najwyższe, pozornie 

niemożliwe cele. 
 

    


