
Straciłem wzrok, ale mam pasję. 

Jestem szczęśliwy! 

Z Tomaszem Lesikiem o życiu w krainie cieni, radości z życia i biegania rozmawia Aneta Konieczny 

Tomasz Lesik - rocznik 1954, od 2007 r. startuje w biegach masowych osób z dysfunkcją wzroku. Jest 

zawodnikiem, który w swojej karierze sportowej ukończył 28 maratonów, 4 Biegi o Nóż Komandosa, 

przebiegł setki kilometrów. 

AK: Tomku, w jakich okolicznościach utraciłeś wzrok, czy ta dysfunkcja towarzyszy Ci od urodzenia? 

TL: Nie, wzrok pogorszył mi się w wieku 20 lat, byłem wtedy w wojsku. 20-ste urodziny obchodziłem 

już w „krainie cieni", bo widzę tylko cienie, zarysy osób i przedmiotów. Spowodowane było to chorobą 

Lebera, to choroba genetyczna. 

AK: Jak zaczęła się Twoja przygoda ze sportem? Kto zaraził Cię bakcylem biegania? 

TL: Sport zawsze był obecny w moim życiu, jako młody chłopak grałem w Sparcie, potem niestety utrata 

wzroku wykluczyła mnie z czynnego uprawiania sportu. Moja niepełnosprawność zaczęła mnie przerażać. 

Zacząłem pić, popadłem w alkoholizm. W moim piciu osiągnąłem już chyba dno. Pewnego dnia 

pomyślałem, że czas przestać użalać się nad sobą, znaleźć sobie jakiś cel w życiu, jakąś pasję. Wybór padł 

na bieganie. Zacząłem trenować, początkowo biegałem w miejscach, w których mogłem to robić sam, 

biegałem więc na boisku Unii w Lublińcu, później biegałem z kolegami, a raczej za ich cieniami. W 2007 

r., na obozie sportowym w Stegnach, spotkałem niewidomego maratończyka - Ryszarda Sawę, dzięki 

któremu połknąłem bakcyla biegów maratońskich. To właśnie on zapisał mnie na pierwszy maraton we 

Wrocławiu. Rysiek biegł z przewodnikiem, a ja krok w krok za nimi. Dobiegliśmy w czasie 4,27. To był 

mój pierwszy sukces. Za dwa tygodnie pojechałem na następny maraton, tym razem do Warszawy. 

Biegłem wtedy z przewodnikiem Ryszarda Sawy - Staszkiem Spólnikiem. Do 30-go km biegliśmy razem, 

później zostawiłem go w tyle, a ja biegłem sam, od cienia do cienia, o mało co nie pobłądziłem. Na mecie 

byłem po 4 godzinach i 16 sekundach. Nie muszę chyba Ci mówić, co wtedy czułem. Emocji 

towarzyszących przekroczeniu mety maratonu nie można porównać z niczym innym, trzeba to samemu 

przeżyć, poczuć to. 

W 2009 r., dzięki Fundacji Achilles, udało mi się ukończyć maraton w Nowym Yorku. Dostałem 

trzech przewodników - Amerykanów. Jako niewidomy maratończyk budziłem wśród kibiców wielkie 

emocje, skandowali moje imię, to wspaniałe uczucie! 

Na maratonie w Berlinie złamałem magiczny czas 4 godzin i dobiegłem na metę za 3 godziny i 55 

minut. 
 
AK: Wspominałeś, że biegasz z przewodnikiem, w jaki sposób wskazuje Ci drogę? 



TL: Biegamy związani krótkim sznurkiem. Musimy dostosować swój rytm biegania, przewodnik lekko 

trąca mnie łokciem przy zmianie kierunku, ostrzega przed nierównościami w jezdni. Najczęściej trenuję z 

Kazikiem Kordzińskim, Pawłem Zakrzewskim z Łodzi i Andrzejem Rudym z Piekar Śląskich. 

AK: Bieganie to też nowe znajomości, ludzie o podobnych zainteresowaniach... 

TL: Tak, dzięki bieganiu poznałem wielu wspaniałych ludzi, zarówno biegaczy, jak i organizatorów i 

wolontariuszy. To właśnie oni są solą biegania i nadają tym startom i rywalizacji sens i punkt odniesienia 

do życia. 

AK: I w maratonie i w życiu ogromne znaczenie ma nasza determinacja w osiąganiu celu i siła woli. Skąd 

ją czerpiesz? 

TL: Na pewno jestem silny siłą moich bliskich, rodziny, przyjaciół. Ogromne pokłady energii czerpię z 

mojego biegania, pozwala mi ono zmagać się z przeciwnościami losu, także z własną 

niepełnosprawnością. Myślę, że pozwala mi także być lepszym człowiekiem. 
 
AK: Masz żal do losu? 

TL: Nie, moje życie to metafora życia osób widzących. Większość z nich brnie do przodu ścieżkami 

życia na oślep, bez celu, bez radości życia. Ja jestem niewidomy, ale mam wizję, mam cel w życiu i mogę 

powiedzieć, że jestem szczęśliwy! 

AK: Dziękuję za rozmowę. 


