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Drużyna kadetek I zespół w sezonie 2013/2014 ,
rocznik 1997

Pierwsza drużyna kadetek wPierwsza drużyna kadetek wPierwsza drużyna kadetek wPierwsza drużyna kadetek w
sezonie 2013/14 trener Stanisławsezonie 2013/14 trener Stanisławsezonie 2013/14 trener Stanisławsezonie 2013/14 trener Stanisław
LizińczykLizińczykLizińczykLizińczyk

Adriana Adamek ur.1998 wzrostAdriana Adamek ur.1998 wzrostAdriana Adamek ur.1998 wzrostAdriana Adamek ur.1998 wzrost
177 cm libero/przyjmująca177 cm libero/przyjmująca177 cm libero/przyjmująca177 cm libero/przyjmująca

Ada Cichosz ur.1997 wzrost 185 cmAda Cichosz ur.1997 wzrost 185 cmAda Cichosz ur.1997 wzrost 185 cmAda Cichosz ur.1997 wzrost 185 cm
środkowaśrodkowaśrodkowaśrodkowa

Aleksandra Hamuda ur.1999 wzrostAleksandra Hamuda ur.1999 wzrostAleksandra Hamuda ur.1999 wzrostAleksandra Hamuda ur.1999 wzrost
181 cm przyjmująca181 cm przyjmująca181 cm przyjmująca181 cm przyjmująca

Aleksandra Olszewska ur.1997Aleksandra Olszewska ur.1997Aleksandra Olszewska ur.1997Aleksandra Olszewska ur.1997
wzrost 171 cm rozgrywającawzrost 171 cm rozgrywającawzrost 171 cm rozgrywającawzrost 171 cm rozgrywająca

Anna Pawłowska ur.1998 wzrostAnna Pawłowska ur.1998 wzrostAnna Pawłowska ur.1998 wzrostAnna Pawłowska ur.1998 wzrost
168 cm libero168 cm libero168 cm libero168 cm libero



Inga Bocheńska ur. 1998 wzrostInga Bocheńska ur. 1998 wzrostInga Bocheńska ur. 1998 wzrostInga Bocheńska ur. 1998 wzrost
187 cm atakująca187 cm atakująca187 cm atakująca187 cm atakująca

Izabella Trocińska ur. 1997 wzrostIzabella Trocińska ur. 1997 wzrostIzabella Trocińska ur. 1997 wzrostIzabella Trocińska ur. 1997 wzrost
189 cm środkowa189 cm środkowa189 cm środkowa189 cm środkowa

Julia Tomaszewska ur. 1997 wzrostJulia Tomaszewska ur. 1997 wzrostJulia Tomaszewska ur. 1997 wzrostJulia Tomaszewska ur. 1997 wzrost
174 cm atakująca174 cm atakująca174 cm atakująca174 cm atakująca

Klaudia Kucharska ur. 1997 wzrostKlaudia Kucharska ur. 1997 wzrostKlaudia Kucharska ur. 1997 wzrostKlaudia Kucharska ur. 1997 wzrost
170 cm libero170 cm libero170 cm libero170 cm libero

Natalia Kurpiewska ur. 1998 wzrostNatalia Kurpiewska ur. 1998 wzrostNatalia Kurpiewska ur. 1998 wzrostNatalia Kurpiewska ur. 1998 wzrost
173 cm przyjmująca173 cm przyjmująca173 cm przyjmująca173 cm przyjmująca

Weronika Brzuzy ur.1998 wzrostWeronika Brzuzy ur.1998 wzrostWeronika Brzuzy ur.1998 wzrostWeronika Brzuzy ur.1998 wzrost
184 cm środkowa184 cm środkowa184 cm środkowa184 cm środkowa
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Katarzyna Jędrzejewska ur. 1997Katarzyna Jędrzejewska ur. 1997Katarzyna Jędrzejewska ur. 1997Katarzyna Jędrzejewska ur. 1997
wzrost 180 cm przyjmującawzrost 180 cm przyjmującawzrost 180 cm przyjmującawzrost 180 cm przyjmująca

Julia Misiukiewicz ur. 1997 wzrostJulia Misiukiewicz ur. 1997 wzrostJulia Misiukiewicz ur. 1997 wzrostJulia Misiukiewicz ur. 1997 wzrost
174 cm rozgrywajaca174 cm rozgrywajaca174 cm rozgrywajaca174 cm rozgrywajaca
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