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!Czy ktoS uslyszy wolanie o pomoc? 
- Tlumaczy si~ gluchemu lekkoatlecie, 
~e nie otrzyma wsparcia w postaci stypendium 
i nagr6d, bo ,rna dwie zdrowe r~ce i nogi, 
wi~c jest pelnosprawny'' - irytuje si~ Rafal Sliwka, 
czlowiek walcz~cy o lepsz~ przyszlosc 
dla nieslysz~cych sportowc6w ze Szczecina. 

MATEUSZ KASPRZYK 

T o grupa, kt6ra sukcesami 
moglaby obdarowac kilka
nascie klub6wwszystkich 
dyscyplin, ai tak nadal mia

laby gablot~ peln~ puchar6w. 
WAzczecinskiej Koronie (klub nie
slysz~cych) trenuje si~ pilk~ nozn~, 
siatk6wk~, lekk!! atletyk~, a nawet 
narciarstwo alpejskie czy kr~gle: 
Z wi~kszosci imprez sportowcyprzy
woZ!! medal e. We wszystkich sekcjach 
trenuje prawie 100 os6b. 

Pl~clat 
w tych samych strojach 
Glusi sportowcynaco clzien IDUSZ!! wal
czycjednaknie tylko zrywalami na bo
isku czy biezni, ale tez z problemami, 
kt6re uniemozliwiaj!! im rozw6j. 

-~ Czujemy si~ troch~ dyskrymi
nowani - uwaza Rafal Sliwka, kt6ry 
jest trenerem pilki noznej i lekkiej 
atletyki. - Szukamy wsparcia fi
nansowego. Od pi~ciu lat gramy 
w tycp: samych strojach, trenujemy 
w zlych warunkach. Brakuje pie
ni~dzy nawet na wynaj~cie hali czy 
stadionu. 

Sliwka rna 35lat, nie slyszy od uro
dzenia. Niepelnosprawnosc nie sta
n~la mujednak na drodze do reali
zacji marzen. Na zamartwianie si~ 
nigdy nie mial czasu. 

- Nie slysz~, ale dzisiaj w og6le si~ 
tym nie przejmuj~-zapewnia -W zy
ciu tak bywa, a czlowiek musi sobie 
radzic z ograniczeniami. Wadajest 
duza, ale lata pracy pozwolily mi na
uczyc si~ swobodnego porozumie
wania si~, pisania i czytania. 

Jestjednym z tych, kt6rzywze
szlym roku postanowili ratowac to
n~cy okr~t,jakim stala si~ Korona. · 

-Trenerzymasowo odchoclzili z po
wodu niskich dotacji z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki. Pozakladali dzia
lalnoscigospodarcze i zerwali umowy 
- tlumaczyprezes Korony Marek MiS
k6w.- Musialem znalezc nast~pc6w, 
zeby zaj~cia dalej si~ odbywaly. Jed
nym z nowych trener6w~Qstal Sliw
ka, kt6ry Swietnie zna srodowisko. 

Trenuje lekkoatlet6w oraz pilkar
ki i pilkarzy noznych, prowadzi za
j~a motoryczne dla wszystkich spor
towc6w.-Najwi~kszymjego atutem 
jest dyspozycyjnosc i znajomosc j~-. 
zyka migowego - uwaza prezes. - Za-

Lekko~leci Korony z medalami na halowych mistrzostwach Polski 

wodnicy chwal& wsp6lprac~, chcq 
przychodzic na treningi. W zaj~ciach 
motorycznych uczestnicZ!! nawet siat
karze. To sklonilo nas do utworzenia 
w tym roku sekcji lekkoatlety:cznej. 

Pojechali na przetarcie, 
wr6cili z medalami 
W pierwszyweekend marca Sliwka 
zabrallekkoatlet6w na halo we mi
strzostwa Polski do Torunia. Impreza 
miala bye pierwszym przetarciem dla 
wi~kszosci sportowc6w, ale okazalo 
si~, ze zawodnicy Koronywr6cili z sied
mioma medalami, ajeden z nich (bf!!
zowy) zdobyl sam Sliwka, kt6ry nie
dawno ~ trenowac skokwdal. Je
go medal nie swiadczy 0 niskim po
ziomie zawod6w. W Szczecinie jest 
niewiele os6b z takim sportowym CV 

- Bylem skazany na sport- opo
wiada. - Mama jest trenerk!! lekkiej 

atletyki. Tata gral w pilk~ nozn~, 
usportowione jest talcie rodzeilstwo. 
Moja siostra poszla w slady mamy, 
a przy okazji uczy WF-u. 

Sliwkajesttrenerem, ale i wci!!:l 
czynnym zawodnikiem lekkoatle
tycznego MKL Szczecin. Startuje 
w zawodachjuz przeszlo cwierc wie
ku, zdobyl wiele medali mistrzostw 
Polski i Europy nieslysz!!cych. Ma 
tez na koncie starty z pelnospraw
nymi zawodnikami (br~z mistrzostw 
Polski w sztafecie 4x100 m w 2004 
r. ). Trzy razy byl na igrzyskach olim
pijskich nieslys?:!!CYch. Teraz m.in. 
biega na mistrzostwach Polski we
teran6w. 

Alpejczycy ze Szczecina 
i pilkarki na medal 
W zeszlym roku siatkarze Korony za
j~li trzecie miejsce w og6lnopolskim 

turnieju oldboj6w (si6dmy razz rztt 
du na podium). Klub moze tez po
chwalic si~ czterema medalami mi
strzostw Polski w narciarstwie al
pejskim ( dwa zlote ). 

- Polozenie geograt1czne nie po
zwala nam na treningi w Szczecinie, 
ale kazdy z naszych czterech zawod

. nik6w w miar~ swoich mozliwosci 
jezdzi w gory i trenuje na stokach 
-wyjasnia prezes. - Poza sezonem zi
mowym zapewniamyim w klubie tre
ningi motoryczne. 

Najwi~ksZ!! niespoclziank~ w ubie
glym roku bylo v.i.cemistrzostwo kra
ju pilkarek noznych. Sekcja powsta
la niedawno, a za sukcesem futboli
stek stoi wszechstronny Sliwka. Cztt 
sto zdarzamu si~ zamienic sprinter
skie kolce na pilkarskie korki. 

- Kiedys nie wiedzialem, naco 
chc~ ostatecznie postawic - wspo
mina.- W mlodosci gralem w pilk~. 

Moim trenerem byllegendarny pil
karz Pogoni Zbigniew Czepan. Dyle
mat ,pomogly" rozwi!!zac kontuz;je. 

Teraz przekazuje wiedz~ kolejne
mu pokoleniu. Naj'wi~kSZ!! gwiazd~ 
dru:lyny pilkarekjest Justyna Siwek. 
To zeszloroczna wicemistrzyni olim
pijska nieslysz!!cych. 

- Nie wyobrazam sobie przyszlo
sci bez trenera Sliwki - nie rna w~t
pliwosci Misk6w. " Szkoda, ze nie je
stesmy w stanie lepiej go wynagro
dzic. Mamy tylko lyle srodk6w, ile do
stajemy z dotacji. 

Ate S!! bardzo niewielkie. Sport 
nieslysZ!!cych w Szczecinie od wie
lu lat cierpi na brak zainteresowania 
i wsparcia finansowego. 

625 proc. r6znicy 
Problememjest to, ze igrzyska olim
pijskie nieslysZ!!cych S!! odr~bn!! im
prez~ w stosunku do igrzysk para
olimpijskich, a tylko paraolimpijczycy 
mog!! liczyc na solidne wsparcie fi
nansowe od miasta. 

A rangaobu imprezjest takasa
ma, poniewaZ medalisci zar6wno pa
raolimpiady,jak igrzyskolimpijskich 
gluchych mog!! liczyc na emerytur~ 
po zakonczeniu kariery. R6wnie wy
sok~jak pelnosprawni sportowcy 
z Kamilem Stochem czy Anit!! Wlo
darczyk na czele. Jest o co walczyc. 
Medal to nagroda finansowa i co
miesi~czna emerytura w wysokosci 
ponad 2600 zl. . 

Po latach staran udalo si~ wpisac 
do uchwaly rady miasta stypendia 
dla sportowc6w nieslysz&cych, ale to 
wci&z za malo. - W 2018 r. dostalismy 
symboliczne wsparcie- m6wi Mis
k6w.- Zawsze jestesmy na koncu ta
beli dotacji na ,wspieranie sport6w 
indywidualnych". Przedostatni klub 
w tym zestawieniu otrzymal a:l o 625 
proc. wi~cej srodk6w od nas. 

Przez to S!! problemy z regular
nymi treningami. - Wynajmujemy 
hale kr6tkoterminowo. Wi~kszosc 
operator6wwoli wynajmowacobiek
tywi~kszym klubom i podpisywac 
umowy ca!oroczne - tlumaczy Mis
k6w. - My wynajmujemy je tylko na 
taki okres, najaki nas stac. 

Dlatego wielu zawodnik6w wy
jezd:la ze Szczecina. Szukaj!! lepszych 
warunk6w do rozwoju. 

-Ale walczymy dalej - zapewnia 
prezes. - Chcemy stworzyc kuzni~ 
talent6w z prawdziwego zdarzenia. 
Nie poddamy si~. Sport niepelno
sprawnych to nie tylko forma ak
tywnosci fizycznej, ale przedewszyst
kim drogado zaakceptowaniasame
go siebie i normalnego funkcjono
wania wsr6d slySZ!!Cych. 


