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„Nie jesteś skazany” to opowiedziana w filmowy sposób historia byłego skazańca, który najpierw
wszystko stracił: rodzinę, wolność, o mało nie stracił życia, trafił na 12 lat za kraty, a potem, po wyjściu z
więzienia… wszystko wygrał! Jego życie zmieniło się o sto osiemdziesiąt stopni, choć nikt w więzieniu nie
dawał mu na to żadnych szans!
Dzięki komu to się udało? Co dokładnie się wydarzyło? Kogo spotkał na swojej drodze? Jak dziś wygląda
jego życie? O tym wszystkim opowiada w swojej książce.
Przeczytaj tę historię, zanim zainteresują się nią filmowcy!
PRZEJŚCIE DROGI Z CIEMNOŚCI DO ŚWIATŁA
Grzegorz, z pomocą żony, opisuje przebieg swojej drogi, m.in. cierpienia doznane w dzieciństwie,
wchodzenie na ścieżkę konfliktu z prawem, dwukrotny pobyt w więzieniu, romans z narkotykami i
wszechobecną przemocą.
Już od pierwszych stron książki wchodzimy w świat, do którego nieliczni mają dostęp. Okrutny,
bezwzględny, brudny i cwaniacki. To ciemna strona tej opowieści.
Ale jest też jasna. Światło, które pojawia się, gdy Grzesiek zaczyna opowiadać o swojej
nieprawdopodobnej (z punktu widzenia obserwatora) przemianie, którą przeżył dzięki Przyjacielowi,
poznanemu w celi.
„Poszedłem tam (do więzienia, gdzie mnie prześladowano-przyp.), by opowiedzieć historię o moim
Przyjacielu. Historię o tym, że nienawiść zamknęła mnie do więzienia niewybaczenia, a miłość mnie z
niego wyciągnęła i nauczyła przebaczać nie siedem, ale siedemdziesiąt siedem razy, czyli bez końca.”
„Dotarło do mnie, że najgorsze więzienie, w jakie mnie wpakowano, było w mojej głowie. Stek kłamstw, w
które wierzyłem, na temat tego, jak działa świat i kim jestem ja sam. Jak niewolnik służyłem ideom, które
okazały się do cna fałszywe. Zrozumiałem, że prawdziwa wolność zaczyna się od siebie – a nie miejsca, w
którym się przebywa.”
Fragmenty książki
NAJLEPSZE W TEJ HISTORII JEST TO, ŻE WYDARZYŁA SIĘ NAPRAWDĘ!
Dziś Grzegorz ma wszystko, czego nigdy nie miał wcześniej – ciepły, szczęśliwy dom, żonę, synka, wielu
przyjaciół, pracę w której się spełnia. Przemienił się fizycznie, mentalnie i duchowo.
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Najlepsze jest to, że to nie wyreżyserowana historia, to wydarzyło się naprawdę! A teraz Ty możesz o tym
przeczytać na 300 stronach książki, która jeszcze przed wydaniem stała się wydarzeniem!
Opowiadaniem swojej historii Grzegorz chce pokazać każdemu, że wszystko jest możliwe, jeśli tylko
zdecyduje się postawić na jedną kartę.
Książka została uzupełniona mnóstwem zdjęć, oraz rozdziałem p.t. „Oczami innych”, w którym swoimi
wspomnieniami, obserwacjami i unikalną perspektywą z jaką widzą historię Grześka, podzieliło się 12
osób z jego otoczenia, w tym m.in. wychowawca i osadzeni z zakładu karnego, opiekun duchowy, siostra,
żona i przyjaciele.
GRZEGORZ CZERWICKI
Urodzony w 1984 r. w Krakowie, dziś szczęśliwy mąż i ojciec. Był skazany dwoma wyrokami i odsiedział
12 lat w zakładzie karnym. Proces jego nawrócenia rozpoczął się w 2011 roku, kiedy od współwięźnia
ateisty dostał do przeczytania Biblię.
Odwiedził 74 zakłady karne w ramach projektu “Skazany na wolność”, przygotował dwa programy
profilaktyczne przeciwdziałające uzależnieniom i niskiemu poczuciu własnej wartości. Był bohaterem 4
odc. programu „Ocaleni” w TVP1. Dwukrotnie mówił o Jezusie do milionów telewidzów w głównym
wydaniu Wiadomości, wystąpił w „Pytaniu na Śniadanie”, wywiady z nim ukazały się m.in. w Gościu
niedzielnym, Aletei. Historia odnalezienia siostry, którą opisał na swoim facebooku odbiła się szerokim
echem w mediach.
Stawia na relację z Przyjacielem, bo ona dodaje mu odwagi by marzyć. Na co dzień pracuje w RTCK.
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