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Liliana Sonik: CAŁY TEN ZGIEŁK 

Loty uczą pokory 

Bardzo się cieszę, gdy Adam Małysz wygrywa. Cieszę się, choć niespecjalnie 
interesuje mnie kibicowanie. Rodzina siedzi wpatrzona w biegających po 
boisku chłopaków, a mnie mecze oglądane w telewizji nudzą. Irytuje mnie 
otoczka "wielkiego sportu" w postaci wielkiej kasy zarządzanej przez grube 
ryby - starszych facetów, którzy robią na sporcie globalne interesy.  

Brzydzą mnie afery dopingowe i kupowane wygrane. Nie znoszę sportu manipulowanego, 
bezwzględnie przekierowywanego na własne zaprzeczenie, jak było w nieboszczce NRD, gdzie 
chemicznie fabrykowano mistrzów, którzy po zakończeniu kariery stawali się wrakami ludzi: bezpłodni, 
chorzy, monstrualnie uszkodzeni w ciele i psychice. 

Małysz jest ewenementem. Oczywiście nie jedynym, lecz najsłynniejszym z tych, którzy wierzą w sport 
autentyczny i szlachetny. Zresztą loty narciarskie są nie tylko wspaniale widowiskowe. To sport, który 
uczy pokory. Wystarczy przecież mocny podmuch wiatru lub nagła zmiana pogody - aby pewne 
zwycięstwo przygotowane harówką nad techniką i kondycją zamieniło się w przegraną. 

Polacy kochają Małysza i ta "małyszomania" była nawet wykpiwana. A ja do małyszomanii chętnie się 
przyznaję, choć lichy ze mnie kibic, bo nie potrafię wymienić zwycięstw Adama i nie pamiętam 
dystansów. 

Ale Małysz imponuje nie tylko rekordami. To on, w ciągu jednego sezonu wychował najwspanialszych 
w Europie kibiców tego sportu. Pamiętam gwizdy po skokach cudzoziemców, którzy zagrażali pozycji 
Polaka. Dzięki Małyszowi to się skończyło: nauczył nas podziwiać piękno sportu i klasę zawodnika, 
nawet jeśli jest rywalem do podium. 

Chłopak z Wisły, z zawodu blacharz-dekarz, podobno jego motto życiowe brzmi "być dobrym i 
sprawiedliwym", ma w sobie taką mieszankę pokory i pewności siebie, która budzi respekt. Słynne są 
jego odpowiedzi na pytanie czy wygra: "jeśli dwa skoki będą dobre, to będzie nieźle" - jednym słowem 
stoicki spokój i zero bufonady. Ale, gdy trzeba, chłodna determinacja. Gdy przyszło załamanie formy, 
wielu zobaczyło w Małyszu upadłego króla. Wieszczono koniec kariery skoczka z Wisły tym łatwiej, że 
lata lecą, a w kolejce po trofea czeka mnóstwo młodych i zdolnych. Małysz, jak wszyscy starsi, musi 
czuć na plecach oddech młodzików. Ale z uporem powtarzał, że wróci do gry. I wrócił. Mam nadzieję, 
że kiedyś, gdy zdecyduje o zakończeniu kariery, znajdzie sposób na inny rodzaj aktywności. 

Kilka lat temu dziennikarz zapytał go o motywy tej zaciekłej woli walki. Odpowiedział pół żartem pół 
serio, że ma piękną żonę, a sam będąc mizernej postury musi żonie czymś imponować. Pomyślałam 
wtedy, że mamy do czynienia ze stuprocentowym mężczyzną: takim, który nawet swoje wady potrafi 
przepracować w atuty. 

 


