
DGS Magdalena Rutka 

Pokonać ograniczenia 
-wywiad z Rafałem Śliwką 

Wielkokrotny meda lista w dziedzinie lekkoatletyki na arenie międzynarodo 

wej, zawodnik i trener. Informatyk, który lubi podróżować. Poznajcie niesłyszącego 
Rafata Śliwkę- sportowca ze Szczecina. 

NIE SŁYSZĘ OD URODZENIA 

Magdalena Rutka: Jaka jest pana wada 
słuchu? 

Rafał Śliwka : Nie słyszę od urodzerlra Choć 
noszę dwa aparaty słuchowe r mam gfęboką 
vvadę bardzo dobrze rnówiG Duzo 
zawciLręuarn rnorrrr rucJLrcurn Tu ur11 ";decy
dowair, ze powtri renem ukorlczyć wszystkre 
S7C7eb!e w s1kotach ze słyszącymt 
rówreśn rkamr Dzręki ternu potrafię radzić 

sobte z problema rn r dr1ia codzrermego Po
znałe r Tr tez vv ieiu vvsoaniałvch ludzi 

W jaki sposób nauczył się pan języka 
migowego? 

dopiero w 2000 roku, kre
ciy na staciionre poz nałem nowego zawod
nrka Pawła IV\azurkrewicza. który praCUJe 
w DCiS To cm nauuylrnniP polskrPgo ję7yk?. 
rn rgowcgo Osoby tlieslyszące, kiedy komu 
nikuJą się ze sobą, mrgaJą oraz mówrą z ru 
chu warg Nalorr1rasl L osubarnr slysLącyrnr 
po prostu rozmawramy 

Czy zna pan też inne język i poza pol
skim? 
Językr zagraniczne zn;Jm na podstawowym 
poziomie- kontaktu jemy 
lll l. N r es!yszący w kazdym 
sadzre język migowy 
zyk mrgowy, brytyjskt 
zalem wrelew wyksz lałccmych Języków 

mrgowych Ich zasięgiJednak tlie zawsze po
krywaJą się z zasięgami 1ęzyków mówionych, 
r1p arnerykar'lski :ęzyk rnrgowy u7ywany 
w USA Ka nadzie i Meksyku 

SKAZANYNASPORT l SUKCES 

Skąd wzięła się pana pasja do sportu? 
Sport uprawram nieprzerwar11e od 1989 
roku . Pochodzę z usportowiorlej rod1iny 
Matka byta lekkoatletką OJCiec prłkar7em, 

stostra Iekkoalielką Obecllie moJa mama 
1 stostra Marla są lrer1erarni i nauczycielam i 
WF Zy1ąc w takleJ rodzinre sport Jest czymś 
naturalrwm inacze1 srę nie dal Początkowo 
szukaJąc dla sreb re dyscyplrny wyb rałem 

prfkę nożną. trenowałem pod okiem 
legendarnego, JUŻ trenera klu-
bu Pogoni S7ueci11 Zbrgnrewa CLepar:a 
KontuzJa unienlOLiivvifa rni dalsze trenrn gr 
1 Jednocześn ie otworzyła na lekkoatletykę 

Ohec:n1e wstem 7awoc! ni k1cm 1 trenerem 
Szczecińskrego Klubu Sportowego Głuchych 
.. KORONA' sekcji lekkieJ atletyk1 i prlki nozneJ 
kub re i 1 rm~iuy.irl. Ddje rr:i to dużo rCJdości 

Jak wyglądają treningi osób nie słysz ą 

cych? 
Zawodnicy lekkieJ 

Co było dla pana największym wyzwa 
niem j e ś li chodzi o sport? 
13yly to IV\rstrzostvva [ uropy i\lieslyszących 

w Tall rnre w 2003 roku Jako pierwszy nie
slyszący Poiak w hrstor rr 7clobyłem zloty 
rneciaL 

Jakie miał Pan inne sukcesy? 
Sukcesem był móJ i moich n res!yszą

cych kolegów udzra! w Mistrzostwach 
Polskr Sen torów w szta fecre ;1x1oo rn 
- imprezie. w któreJ startowali pe!:lo
sprawnr 7awoclnrcy L'dobyirśrny tam 
brązowy który był me
cialem w historr r osób niesłyszących 

Crekawymr zavvoclamr były tez IV\r 
strzostwa Europy l\lresłys7ących w So
fir w 2007 mku Muszę IN tym mieJscu 
dodać. ze mam 170 cm vvzrostu W Sofii 

udało mi s i ę pokotlać 2-rnetrowego W!ochn 
1 przywleźć brązowy medal Uw1elb1am tlowe 
cele 1 wzywanra a d;ięki takrrn firrnom Jak 
DGS, mogę lrczyc' rli'l pomuc pr1y zakupre 
sprzętu czy treningach 

UCZYĆ TOLERANCJI 

Czy ktoś w pana rodzinie też jest nie
słysz ą cy? 

Tak MoJa żo n a 

i nos i ciwa apa1 słuchowe cór-
ka lVIi lena . 
ucho, a 11a prawym uchu nosi 

ba rdzo zacJowolcma z 11 owych 
Bardzo ladnie słyszy 1 rnów1 Jak 

Głównie mówimy, cza-
sern z żoną mrgamy 

Jak poznał pan swoją żonę? 
Zuperr11e zwyuajflle. Mc.u";crkl uglC)dala za
wodnrków tla stad ionie lekkoatletycznym 
i tak to srę zaczęło Początk1 są zawsze su
per randki . spotkanra, miłość. potem ś lub . 

dzrecko r rodzrna 

Czy ma pan j a ki e ś porady dla innych 
osób niesłyszącyc h? 
Przede wszystkim nie powir1n1 s rę bać kon 
ta ktu ze słyszącymi My nr epełnosprawni 

musrmy być otwarci r1a luclzr To my 1nusimy 
nauczyć petnosprawnych tolerarKJI Sport 
daJe wiele satysfakcji, pevvnu~ci srebr e. po
zwaia zapom nr eć o kłopotach, Jakre spoty 
kają nas w zycru cochrnnym Sport polecam 
naprawdę każdemu - pomaga pokonywać 
ogrimiczenla 
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