
SŁ AW O MI R  ST O LC  –  S Ł Y N N Y  S I A TKA RZ  Z  
D Z IEM I AN ,  MÓ J  I D O L  SP OR TOW Y .  

 

Zdecydowałem się napisać ten artykuł o siatkówce i moim idolu sportowym, ponieważ 

interesuje Mnie ta dyscyplina i uprawiam ten sport. Moim największym idolem sportowym jest 

pochodzący z Dziemian 27 – letni reprezentant Polski w siatkówce – Sławomir Stolc.  

Sławomir Stolc jest absolwentem Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Spale. Jego kariera 

sportowa rozpoczęła się w GKS Stoczniowiec Gdańsk. W 2009 roku przeszedł do Trefl Gdańsk, 

Ukończył Szkołę Mistrzostwa Sportowego w Spale, gdzie występował również w Reprezentacji Polski 

Kadetów. W sezonie 2012/2013 Sławek powrócił do Gdańska, grając w drużynie Młodej Ligi Trefl 

Gdańsk. Uwieńczeniem tegoż sezonu było zajęcie I miejsca w rozgrywkach Młodej Ligi oraz 

indywidualna nagroda MVP Młodej Ligi. W sezonie 2013/2014 Sławek rozpoczął dorosłą karierę 

siatkarską pojawiając się na parkietach Plus Ligi na pozycji przyjmującego w Lotos Trefl 

Gdańsk. Później (w 2015r.) podpisał kontrakt z klubem ZAKSA Kędzierzyn – Koźle. W maju 2014 

otrzymał powołanie do Kadry U-23 Reprezentacji Polski, która uczestniczy w rozgrywkach Ligi 

Europejskiej. Obecnie gra w klubie LUK Politechnika Lublin na pozycji przyjmującego. 

 
Źródło: https://zaksa.pl/slawomir-stolc-w-zaksie/ 

 



Sukcesy klubowe: 

 Młoda Liga: 

- Złoty medal w 2013r.  (LOTOS Trefl Gdańsk) 
- Brązowy medal w 2014r. (LOTOS Trefl Gdańsk) 

 Puchar Polski: 

- 2015r. (LOTOS Trefl Gdańsk) 

 Mistrzostwo Polski: 

- Srebrny medal w 2015r. (LOTOS Trefl Gdańsk) 

 Mistrzostwo Czech: 

- Brązowy medal w 2017r.  (Dukla Liberec) 
 Mistrzostwo I ligi: 

- Złoty medal w 2018r. (AZS Częstochowa) 
- Srebrny medal w 2019r. (Stal AZS PWSZ Nysa) 

W 2013 roku Sławomir Stolc jako wschodząca „gwiazda siatkówki” został też laureatem 

Nagrody Wójta Dziemian za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu.   

 
                             Źródło: https: //www.dziemiany.pl/dziemiany-dumne-z-osiagniec-mlodych-siatkarzy/ 

 

 

 



Miałem przyjemność spotkać się 

karierze sportowej i nie tylko.  

Urodził się Pan w Dziemianach i tutaj chodził do szkoły (do tej samej co Ja). 
- Tak. Chodziłem do Szkoły Podstawowej w Dziemianach, zawsze starałem sie być przygotowany na 
każde zajęcia szkolne szczególnie te sportowe

Jakie są najmilsze Pana wspomnienia z dzieciństwa?
- Wszystkie miłe wspomnienia wiążą sie z zawodami sportowymi jak również z wakacjami
w Dziemianach, szczególnie na plaży nad jeziorem.

Co sprawiło, że wybrał Pan siatkówkę a nie inną dyscyplinę sportu?
- Pamiętam jako mały chłopak oglądałem mecze reprezentacji Polski i spodobał mi sie ten sport, do 
tego byłem wysokim chudym chłopakiem.

Od zawsze chciał Pan być sportowcem czy może kimś innym?
- Zawsze chciałem być sportowcem, nie ważne w co grałem. Zawsze chciałem rywalizować.

Kiedy rozpoczął Pan swoją przygodę ze sportem?
- Zawodową przygodę rozpocząłem w wieku 13 lat, kiedy 
rozpocząłem naukę w gimnazjum i stawiałem pierwsze kroki w siatkówce.

Jakie jest Pana największe osiągniecie sportowe, n
- Gra w najwyższej lidze w Polsce 

Dlaczego gra Pan akurat na pozycji przyjmującego?
- Zawsze chciałem być bardzo pod grą. Pozycja przyjmującego zapewniała mi to. Wiąże sie również z 
duża odpowiedzialnością na boisku

Czy interesuje się Pan też inną dyscypliną sportową? Jeśli tak to jaką?
- Interesuję się sportem. Można powiedzieć, że oglądam wszystkie dyscypliny. W szczególności piłkę 
nożną, koszykówkę i tenis. 

Jak w czasie korona wirusa wyglądają u Pana treningi? 
- Staram sie trzymać formę. Dużo trenuję na siłowni w domu, czasami biegam. 
klubie zostały tymczasowo wstrzymane.

I ostatnie moje pytanie, czym zajmuje się Pan oprócz uprawiania sportu?
- Jestem studentem, kierunek logistyka na WSZiA
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Źródło: opracowanie własne. 

 Spotkanie z Panem Sławkiem pozostanie mi na długo w pamięci. A prezent, który od niego 

otrzymałem w postaci koszulki będzie mi towarzyszyć podczas treningów. To dla Mnie najlepszy 

prezent na moje 11-ste urodziny, które obchodziłem 2 dni temu. 
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