
 „Najlepszy. Gdy słabość staje się siłą” 

„Gdy słabość staje się siłą”. Te słowa są motywujące i ukazują, że każdy ma prawo, aby się 
zmienić. Tę książkę polecił mi ksiądz proboszcz, a zaczęło się od tego, że moja mama pożyczyła 
od niego czytadło. Nigdy się nie spotkałam z lepiej napisaną prawdziwą historią (biografią) 
osoby, która najpierw musiała upaść, aby potem się podnieść i stać się wzorem dla innych. 
Autorem książki jest dziennikarz Łukasz Grass. Z zamiłowania jest triathlonistą,  inspiracją do 
napisania książki był polski triathlonista Jerzy Górski. Postanowił więc opisać historię sportowca. 
Jak mówi, wszystkie informacje do książki uzyskał właśnie od pana Górskiego. Ponoć część 
dialogów udało się odtworzyć niemal wiernie, tak jak było w rzeczywistości. Głównym 
bohaterem dzieła, jak już wcześniej wspomniałam jest Jerzy Górski, który jest polskim 
triathlonistą. Akcja w większości odgrywa się na Dolnym Śląsku m.in. w Legnicy, Lubiążu, we 
Wrocławiu. Powieść biograficzna opowiada o walce młodego mężczyzny przez czternaście lat,  
z nałogami, jeszcze w czasach PRL-u, gdzie pomoc była znikoma. Bohater, kiedy miał piętnaście 
lat pierwszy raz zaczął palić, ćpać i pić. Do tego dochodzą pobyty w zakładach karnych, a nawet 
w szpitalu psychiatrycznym. Zawsze mówił, że chce zerwać z nałogiem. Po wyjściu z więzienia 
wszystko zaczynało się jednak od nowa. Podczas swojego ostatniego pobytu w więzieniu już 
naprawdę chciał zerwać z nałogami, po usłyszeniu audycji radiowej Marka Kotańskiego. 
Postanowił więc zrobić coś, co pozwoli mu wyjść z więzienia, ale też co mogło sprawić, że już 
nigdy by się nie obudził. Książka jest napisana w taki sposób, że łatwo i przyjemnie się ją czyta, 
za co ma ode mnie  dużego plusa. Ponadto tematyka, która została tu poruszona, czyli walka 
 z nałogami, jak także samo życie bohatera skłania do refleksji. Moim skromnym zdaniem, 
książka potrafi pochłonąć czytelnika, nie można się od niej oderwać, zadając sobie pytanie: „Co 
było dalej?”. Serdecznie polecam ją wszystkim. A szczególnie młodzieży, która teraz często sięga 
po używki i inne świństwa. Ta recenzja ma zachęcić do poznania historii wybitnego sportowca, 
który musiał najpierw upaść aby wznieść się wysoko. 

Zachęcam, abyś sięgnął po tę jedyną książkę, dzięki której poczujesz, jak to jest piąć się na sam 
szczyt dzięki własnej determinacji. 
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