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Niepełnosprawni sportowcy 
z naszego miasta osiągają 
sukcesy, których mogą im po-
zazdrościć ich pełnosprawni 
koledzy i koleżanki. Przykła-
dem tego są ostatnie sukcesy 
futsalowej drużyny Szczeciń-
skiego Klubu Sportowego 
Głuchych Korona.  

Nie codziennie zdarza się, że 
zawodnicy szczecińskich dru-
żyn osiągają sukcesy na arenie 
międzynarodowej. Jeszcze rza-
dziej dochodzą do nas infor-
macje o zwycięstwach naszej 
reprezentacji na mistrzo-
stwach starego kontynentu. 
Na tym tle dokonania zawod-
niczek SKSG Korona stają się 
wydarzeniami, obok których 
nie można przejść obojętnie. 
W ciągu ostatnich tygodni Emi-
lia Althoff, Justyna Siwek oraz 
współpracujące z Koroną Iza-
bela Kuźniak i Karolina 
Wojtkiewicz zdobyły z repre-

zentacją Polski mistrzostwo 
Europy w halowej piłce nożnej 
kobiet, a dosłownie kilkanaś-
cie dni później nasze zawod-
niczki świętowały zdobycie 
piątego miejsca w rozgryw-
kach drużynowej Ligi Mi-
strzyń.  

Krótka droga do sukcesów 
Historia jedynego w naszym 
mieście klubu sportowego 
zrzeszającego zawodników 
z uszkodzonym słuchem roz-
poczyna się siedem lat temu. 
Jednak sekcja piłki nożnej ko-
biet powstała dopiero w 2017 
roku i jeszcze w tym samym se-
zonie szczecińskie piłkarki 
zdobyły wicemistrzostwo Pol-
ski. Rok później podopieczne 
trenera Rafała Śliwki powtó-
rzyły ten wyczyn. W lipcu 2018 
roku zarząd europejskiej fede-
racji wysłał do wszystkich klu-
bów europejskich listę klubów,  
które mogą zagrać w Lidze Mi-
strzów. Wśród nich były dwa 
kluby polskie – Mazowsze War-
szawa – jako zwycięzca 5. edy-
cji Ligii Mistrzów i aktualny wi-
cemistrz Polski Korona Szcze-
cin. 

Dobrym prognostykiem 
przed tą prestiżową, klubową 

imprezą były występ reprezen-
tacji Polski na 5. Mistrzostwach 
Europy w Futsalu, które były 
rozgrywane pod koniec ubie-
głego roku w fińskim Tempere.  

Sylwester na walizkach i  
marsz po zwycięstwo 
Debiutancki występ w Lidze 
Mistrzyń miał miejsce na po-
czątku tego roku w na połud-

niu Niemiec w Stuttgarcie. Ze 
względu na daleką podróż za-
wodniczki Korony musiały wy-
jechać już w ostatni dzień ubie-
głego roku. Nowy rok cała dru-
żyna świętowała już w naj-
większym mieście Badenii-
Wirtembergii.  

Rozgrywki wystartowały 
drugiego stycznia. W pierw-
szym meczu Koroniarki zmie-
rzyły się z wicemistrzem po-

przedniej edycji Ligi Mistrzów, 
szwedzkim I.K. Hepata Sztok-
holm. Nasze zawodniczki po-
radziły sobie nad wyraz dobrze 
i pokonały bardziej doświad-
czone rywalki 3:1.  

Tego samego dnia Korona 
rozegrała drugie spotkanie. 
Tym razem rywalkami były za-
wodniczki G.T.S.V Essen. W za-
ciętym pojedynku górą były re-
prezentantki gospodyń, które 
wygrały 1:3. 

Ostatnim grupowym rywa-
lem Koroniarek był angielski 
zespół St. John’s  L.D.F.C. Wy-
nik tego spotkania był decydu-
jący w kontekście dalszej walki 
w turnieju. Szczecińskie pił-
karki nie uległy presji i wyso-
kim zwycięstwem (5:1) zagwa-
rantowały sobie awans do fazy 
play-off.  

Koroniarki grają fair 
W pierwszej rundzie fazy pu-
charowej los skojarzył ze sobą 
dwie polskie drużyny. Szcze-
cińska Korona musiała stawić 
czoła drużynie Mazowsza 
Warszawa, która dzierży tytuł 
mistrza Polski. Ten mecz ostu-
dził rozpalone ambicje 
szczecinianek, które przegrały 
z lokalnymi rywalkami aż 4:13. 

Tak wysoka porażka nie 
przekreśliła szansy na dalszą 
walkę w turnieju. 
Koroniarkom pozostała walka 
o jak najlepszą lokatę wśród 
miejsc 8-5.  

- Był taki moment, że mo-
gliśmy włączyć się do walki o 
najwyższe cele, ale w klu-
czowych spotkaniach nie da-
liśmy rady pokonać rywalek 
z Mazowsza w ćwierćfinale. 
Moim zdaniem zawodniczki 
reagowały bardzo dobrze, po-
nieważ pokazywały niesamo-
witą ambicję i sportową złość 
oraz jeszcze większe zaanga-
żowanie na treningach - 
mówi trener Rafał Śliwka.  

Przedostatnie spotkanie 
w piatej edycji Ligi Mistrzyń 
Koroniarki rozegrały z P.S. 
Sordapicena. Mecz zakończył 
się remisem 2:2 i do wyłonie-
nia zwycięzcy potrzebne były 
rzuty karne. W kluczowym 
momencie więcej zimnej krwi 
zachowały szczecinianki  i jesz-
cze tego samego dnia zmie-
rzyły się w meczu o piąte miej-
sce z  hiszpańską drużyną 
C.D.C. Altatore. Po pełnym 
emocji spotkaniu Korona wy-
grała 4:3 i mogła cieszyć się 
z sukcesu, jakim było zdobycie 

piątego miejsca w Europejskim 
Pucharze. 

- W naszym debiucie w Li-
dze Mistrzyń Niesłyszących za-
jęłyśmy 5. miejsce. Jestem za-
dowolona, cieszy mnie, że jako 
drużyna zdołaliśmy zrobić, co 
w naszej mocy, by ostatniego 
dnia zagrać dwa mecze i je wy-
grać. Oczywiście mamy 
nad czym pracować. Pokażemy 
to w następnej, mam nadzieję, 
7. edycji Ligi Mistrzyń. Najtrud-
niejsze momenty były, kiedy 
się walczyło ze zmęczeniem 
i koncentracja wtedy była sła-
bła, a trzeba było zachować 
zimną krew i grać do końca - 
mówi po turnieju Emilia 
Althoff.  

Dodatkowym wyróżnie-
niem było przyznanie przez or-
ganizatorów pucharu fair-play. 
Stało się tak, ponieważ przez 
wszystkie spotkania Korona nie 
otrzymała ani jednej żółtej czy 
 czerwonej kartki. 

- Zaskoczyła mnie informa-
cja od organizatorów o najwy-
żej nocie fair-play i tak 
do końca turnieju postawiono 
na czystą grę. Naszym celem 
przecież była taktyczna gra, 
a nie kombinowanie na boku. 
W dwóch sobotnich meczach 
o dalsze wysokie miejsca, 
wpierw 7 i 5 wierzyłem od razu 
w wygraną naszych 
Koroniarek. Dziewczyny wró-
ciły bez medalu, ale najważ-
niejszą nagrodę fair-play przy-
wiozły i uważam to za najwięk-
szy sukces naszych piłkarek. 
Pogratulowałem im i jeszcze 
raz będę gratulował. Odczu-
wam smak zwycięstwa. Uwie-
rzyłem w naszą drużynę, nadal 
wierzę, że jeszcze daleko zaj-
dziemy. Dużo pracy przed Za-
rządem, przed Trenerem, 
przed Zawodniczkami. Zarząd 
będzie się starał o pozyskanie 
środków finansowych na wy-
jazd do 7. edycji Ligii Mistrzów. 
O ile coś się nie zmieni i dosta-
niemy zaproszenie – podej-
miemy się tego zadania - pod-
sumowuje występ swoich za-
wodniczek Marek Miśków -
prezes Korony.  

Nie spoczywają na laurach 
Po należytym odpoczynku pił-
karki SKSG Korona będą szyko-
wać się do kolejnych rozgry-
wek. W maju pojadą na mi-
strzostwa Polski w piłce nożnej 
siedmioosobowej do Lublina, 
w październiku udadzą się 
na halowe mistrzostwa do Ło-
dzi, a następnie rozpoczną 
przygotowania do kolejnej 
edycji Ligi Mistrzów. Po drodze 
są jeszcze rozgrywki o Puchar 
Polski. 
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Korona Szczecin w swoim debiutanckim występie w gronie najlepszych drużyn Europy zdobyły bardzo wysokie piąte miejsce oraz nagrodę fair-play

Oskar Masternak 
oskar.masternak@polskapress.pl

Zawodniczki 
pokazywały 
niesamowitą ambicję 
i sportową złość 
na parkiecie  
Rafał Śliwka

POKAZUJĄ INNYM JAK ZDOBYWAĆ TYTUŁY  
NA MIĘDZYNARODOWYCH ARENACH
Wielki sukces

Informacje


