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Oliwia Skibicka 

Mam na imię Oliwia Skubicka, ale wszyscy mówią na mnie Skubuś. Mieszkam w 

Policach i gram w tamtejszym klubie. Gram na rozegraniu i lubię tą pozycję. 

Jestem supi i przyjaźnię się z Karą i Czaplą z Wałcza. 

 

Wiktoria Hołownia 

Nazywam się Wiktoria Hołownia, moim przezwiskiem jest Wiktor. Mam 15 lat i 

jestem w 3 klasie gimnazjum. Moimi zainteresowaniami są różnego rodzaju 

dyscypliny sportowe, choć mało podejmuję wyzwań. Lubię też malować, 

rysować i pisać wiersze. Nie jestem typem człowieka bardzo ambitnego, ale do 

najgłupszych nie należę. Najbardziej ze wszystkiego uwielbiam biegać na drugi 

dystans.  

 

Aleksandra Kosycarz 

Hej, nazywam się Ola Kosyca . Gram w siatkówkę od 2 lat. Bardzo mi się to 

podoba. I jeszcze w dodatku uwielbiam tańczyć.  Liczy się u mnie poczucie 

humoru jestem zwariowana i  uśmiechnięta. 

 

Eliza Galowska 

Hej, nazywam się Eliza Galowska. Gram w siatkówkę od 8 lat. Bardzo mi się to 

podoba. I jeszcze w dodatku uwielbiam jeździć konno. 

 

Karolina Dawidowska 

Nazywam się Karolina Dawidowka. Jestem w 3 klasie gimnazjum. Przyjaciele 

mówią na mnie Kara. Jestem bardzo pomocna i mam poczucie humoru.  

 

Katarzyna Zubowicz 

Nazywam się Kasia Zubowicz, mówią na mnie Zgredek. W siatkówkę gram od 9 

lat. W przyszłości chciałabym zostać policjantką.  
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Klaudia Kostrubiec 

Nazywam się Klaudia Kostrubiec, mówią na mnie Blada. Interesuję się 

siatkówką od 10 lat. Jestem przyjacielska i pomocna. Zawsze dążę do celu. 

 

Małgorzata Mazurkiewicz 

Jestem Małgorzata Mazurkiewicz. Gram w siatkówkę 6 lat. Chcę zostać 

rehabilitantką. Bardzo lubię zwierzęta.  

 

Klaudia Szajnowska 

Hej, mam na imię Klaudia. Znajomi mówią na mnie Szejna. Gram w siatkówkę 

od 8 lat. Interesuję się sportem i muzyką.  

 

Sandra Łubniewska 

Mam na imię Sandra Łubniewska, interesuję się siatkówką od 8 lat. Jestem 

sympatyczna, pełna energii i towarzyska.  

 

Kasia Robak 

Jestem Kasia Robak. Gram w siatkę od 6 lat. Lubię wyzwania, zawsze dążę co 

celu. Szybko nawiązuję kontakt z ludźmi, bo jestem osobą towarzyską.  

 

Patrycja Suwała 

Mam na imię Patrycja Suwała. Trenuję od 8 lat. Bardzo lubię podróżować. 

Chciałabym zostać fizjoterapeutką.  

 

Monika Czernowska 

Hej, mam na imię Monika Czernowska, w siatkę gram od 6 lat. Interesuję się 

muzyką i lubię zwierzęta. W przyszłości chciałabym zostać weterynarzem. 

Jestem osobą odpowiedzialną i miłą. 
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Agata Cyrańska 

Nazywam się Agata Cyrańska. Interesuję się Azją, a najbardziej krajami takimi 

jak Japonia, Korea Południowa, Indie i Tybet. Kocham tańczyć, a szczególnie hip 

hop i modern jazz. Zajmuję się również pisaniem. Prowadzę trochę blogów i 

piszę swoją książkę. Zawsze wybieram wyobraźnię od logiki, ponieważ uważam, 

że to uczucia są ważniejsze od rozumu.  

 

Katarzyna Krużberska 

Nazywam się Kasia Krużberska. Interesuję się geografią i literaturą fantasy. 

Moim mottem życiowym są słowa znanego rosyjskiego pisarza D. 

Glukhovskiego ,, Ten, któremu starczy odwagi i wytrwałości by przez całe życie 

wpatrywać się w mrok, pierwszy ujrzy w nim przebłysk światła”.  

 

Aleksandra Komin 

Mam na imię Ola. Siatkówka jest ze mną od najmłodszych lat , najlepiej czuję 

się na pozycji libero. Po za siatkówka interesuje się także literaturą oraz 

muzyką, najbardziej rockiem. Jestem osobą otwartą i bardzo chętnie poznaje 

nowych ludzi. 

 

Weronika Kowalczyk 

Cześć. Mam na imię Weronika. Od 5 lat gram w siatkówkę. Jestem otwarta na 

wszystkie rodzaje muzyki. Lubię śmiech i dobrą zabawę. 

 

Magdalena Ciupa 

Cześć. Jestem Madzia. Gram w siatkówkę od 3 lat. Moim autorytetem 

siatkraskim jest Mariusz Wlazły. Lubię czytać książki, rap, film i fotografię. Lubię 

zawierać nowe znajomości i bariery językowe nie są mi straszne. 
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Paulina Jasińska 

Hey .Mam na imię Paula . Interesuję się siatkówką od kilku lat . Inspiracje do 

grania miałam od dziadka , pokazał mi piękno gry . Słucham muzyki rock i pop. 

Uwielbiam poznawać nowych ludzi , zawsze jestem uśmiechnięta i pełna życia 

 


