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 zawód
y już kilkadziesiąt różnych
oferuje usługi znane i po-

już jedną z kilku nielicznych firm w Pol-

sce, która nadal oferuje usługi naprawy

pojazdów drewnianych.

W warsztacie stoi jeszcze maszyna

dziadka Jana, na której uczył się za-

wodu w zakładzie mistrza Skrzypczaka

w Lesznie. Maszyna ta ma ponad sto

lat. Można by ją oddać do muzeum.

Jest cenną pamiątką rodzinną. Ważną,

bo przecież firma przekazywana jest z

pokolenia na pokolenie. Być może już
za kilka lat stolarzem - kołodziejem zo-

stanie syn pana Błażeja, wnuk pana

Stanisława, prawnuk pana Jana -

Adrian Markowiak. Na razie uczęszcza

do gimnazjum i od czasu do czasu po-

maga tacie w pracy.

ALDONA NYCZAK

n, Błażej Markowiakowie

rkowiaka

Nasz rekordzista
W kwietniu mieszkaniec naszej gminy Krzysztof Tumko pobił re-
kord Guinnessa. Kibicowali mu wszyscy - my krajanie, miesz-
kańcy powiatu i cała Polska. W tygodniu, w którym rekordzista
biegł na bieżni nie mówiło się niemal o niczym innym. Audycje
radiowe, fora internetowe, gazety, nawet w kolejce w sklepie -
wszyscy mówili o Krzysztofie Tumko.

Minął miesiąc. Co się w tym cza-

sie wydarzyło? Jak Krzysztof

Tumko i jego żona Michalina wspo-

minają tamte chwile? Zapytaliśmy

ich o to.

- To był trudny, ale ciekawy czas.

Kiedy się biegnie kilka maratonów

dziennie, to ważne jest to, żeby nie

dopuszczać do siebie złych, dołują-

cych myśli, żeby nie myśleć o bólu i

tym ile jeszcze przede mną. Dużą
rolę w tym czasie odegrał mój fizjo-

terapeuta, który poza tym, że po-

magał pokonywać trudności

fizyczne, to także wspierał psy-

chicznie. Na bieżąco miałem relacje

z tego co się dzieje na zewnątrz, co

piszą w mediach. Śmiali się, że fa-

cebook cały jest "zatumkowany",

takie informacje bardzo pomagały. -
opowiada Krzysztof Tumko.

- Nie inaczej było w sklepach.

Kiedy wchodziłam do sklepów w

Galerii, gdzie biegał Krzysiek, to

sprzedawczynie, klienci mówili o

moim mężu. To było miłe - dodaje
Michalina Tumko.

Krzysztof Tumko już raz, wcześ-
niej, w 2013 r. podjął próbę pobicia

rekordu. Wtedy się nie udało. Za-

brakło 79 kilometrów, pozostało 12

godzin, ale organizm nie pozwolił
już na dalszy wysiłek. Sportowiec tę
nieudaną próbę przekuł w sukces.

Wyciągnął wnioski, wyeliminował
popełniane wcześniej błędy.

- Przedtem biegałem szybciej i

krócej, przez co miałem więcej

czasu na odpoczynek, ale też mniej

sił. Tym razem biegłem wolniej i ro-

biłem krótsze przerwy - mówi K.

Tumko.

Zdarzało się, że spał po dwie go-

dziny na dobę. A zmęczenie nie po-

zwalało od razu zasnąć. Przez sobą
miał jeden cel, a w głowie swoje ży-

ciowe motto: "Zawsze do przodu do

utraty tchu".

Kiedy na 10 minut przez upły-

wem ostatecznego czasu pokonał
823 kilometr biegu i wiadomo było,

że jest rekordzistą czuł radość i

szczęście, że udało mu się pokonać
własne słabości i osiągnąć wyty-

czony cel.

- Tyle i tylko tyle, bo nie czułem i

do dzisiaj nie czuję nadspodziewa-

nej euforii, nie wydaje mi się, że jes-

tem kimś wyjątkowym. Po prostu

spełniłem swoje marzenie - mówi K.

Tumko.

Pobicie na oczach licznej pub-

liczności rekordu Guinnessa wpły-

nęło jednak na życie sportowca i

jego rodziny.

- Właściwie na każdym kroku

spotykamy się z przejawami sym-

patii. Krzysiek otrzymuje gratulacje,

miłe słowa od znajomych i osób

przypadkowo spotykanych na ulicy.

- mówi Michalina Tumko.

Obecnie codziennie uczestniczy

w spotkaniach - w szkołach, przed-

szkolach, na różnych imprezach.

Państwo Tumko zostali zaproszeni

to programu telewizyjnego "Dzień
Dobry TVN", program poświęcony

rekordziście ukazał się też w TVP

Info. Sportowcem zainteresowały
się czasopisma "Newsweek" i

"Logo" i oczywiście lokalne media.

Telefon Krzysztofa Tumko dzwoni

właściwie bez przerwy, a on bez

zniecierpliwienia i wytrwale odpo-

wiada na pytania.

Zapytany o to, czy jeśli ktoś po-

bije jego rekord, będzie walczył
znowu, odpowiada, że chce przede

wszystkim pokonać swój rekord,

czyli przebiec więcej niż 823,330 ki-

lometra.

Na to wyzwanie wyznacza sobie

czas - przed ukończeniem czter-

dziestego roku życia. Pozostały
zatem jeszcze dwa lata.

- Chciałbym przebiec 1000 kilo-

metrów w tydzień. Tak sobie zało-

żyłem, kiedy zrodził się pomysł
pobicia rekordu Guinnessa - mówi

K. Tumko.

A było to całkiem niedawno.

- W Sportingu w Galerii Leszno

była taka akcja "wybiegaj swój

własny karnet". Poszliśmy tam z ko-

legą, żeby wziąć w niej udział. Naj-

pierw pokonałem dystans 50 km,

potem już jako trener zorganizowa-

łem akcję promocji biegania i prze-

biegłem 100 km, następnie pojawiła
się myśl o pobiciu rekordu Guin-

nessa -  opowiada K. Tumko.

Była wiosna 2013 r., w listopa-

dzie tego samego roku sportowiec

przystąpił do pierwszej próby. Nie

udało się wówczas z powodu nade-

rwania mięśnia dwugłowego,  ale

nie poddał się, walczył dalej.

Krzysztof Tumko jest dowodem

na to, że jeśli czegoś się bardzo

chce, to można to osiągnąć, że

można pokonać wiele ludzkich sła-

bości, że nie ma rzeczy niemożli-

wych. Chciałby też przekonać ludzi

do zdrowego stylu życia, pokazać,

że sport to zdrowie, pokazać, że

warto walczyć o swoje marzenia.

W pewnym stopniu na pewno to

się udało. W czasie, kiedy sporto-

wiec pokonywał kolejne kilometry

na bieżni nastąpił efekt "tumkoma-

nii". 

- Kiedy ktoś narzekał, że musi

osiem godzin stać na przykład w

sklepie na nogach, otrzymywał od-

powiedź od innej osoby: "ty narze-

kasz? A pomyśl, że Krzysztof

Tumko biega już kilkanaście go-

dzin". Ludzie potrafili się mobilizo-

wać do jakichś działań, bo widzieli,

mieli przykład, że można - mówi M.

Tumko.

Kiedy Krzysztof Tumko zszedł z
bieżni w niedzielę 19 kwietnia

2015r. był lżejszy o osiem kilogra-

mów, zmęczony, wykończony. Wy-

dawać by się mogło, że teraz przez

kilka tygodni będzie dochodził do sił.
Nic bardziej mylnego - w środę (po

trzech dniach!) był już na siłowni,

aby poćwiczyć, pięć dni po pobiciu

rekordu już biegał, w pierwszej po-

łowie maja wziął udział w biegu

crossowym ultraGWiNT. Pokonał
trasę z Grodziska przez Nowy To-

myśl, Wolsztyn do Grodziska. Prze-

biegł 100 mil czyli 160,9344

kilometra…

ALDONA NYCZAK

Księga rekordów Guinnessa (ang. Guinness Book of Records) - informator wydawany corocznie przez firmę
Guinness, zawierający udokumentowane rekordy świata, zarówno naturalne, jak i osiągnięte przez ludzi. *

Na pomysł zapisywania rekordów światowych wpadł w 1951 r. sir Hugh Beaver, dyrektor generalny browaru

Guinness w Irlandii, kiedy to wdał się w spór o najszybszego ptaka w Europie i stwierdził, że takich informacji nie

można zweryfikować w ówczesnych podręcznikach. Wiedział, że podobnych pytań jest więcej, więc pomyślał, że
książka odpowiadająca na tego typu pytania mogłaby być poczytna. 27 sierpnia 1955 r. po ostatecznym zebraniu da-

nych przy pomocy braci McWhirter i ich agencji wyszukującej fakty, ukazało się pierwsze wydanie Księgi Rekordów

Guinnessa. Wydanie to miało nakład 1000 egzemplarzy i w tym samym roku Księga stała się bestsellerem w Wiel-

kiej Brytanii. Rok później została wydana również w Stanach Zjednoczonych w liczbie 70 000 egzemplarzy. W Pol-

sce pierwszą edycję Księgi wydano w 1991 r.

Księga miała początkowo bawić sensacyjno - humorystycznymi informacjami bywalców piwiarni, z czasem stała
się prestiżową publikacją w świecie. Odnotowuje rekordowe osiągnięcia w różnych dziedzinach. 

* źródło: www.wikipedia. org

fo
t.

 R
a

fa
ł 
P

a
s
z
e

k
 -

 s
p

o
rt

.e
lk

a
.p

l


