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Nazywam się Amanda 
Lemańczyk.  
Moją ulubioną dyscypliną 
sportu jest siatkówka. 
Bardzo lubię w nią grać, a 
także ją oglądać. Podoba 
mi się w tej dyscyplinie to, 
że uczy ona umiejętności 
współpracy w grupie. 
Gra daje mi dużo 
niezapomnianych emocji, 
adrenaliny i przynosi 
duuużo radości.

Moim  ulubionym idolem sportowym jest   
Martyna Grajber.



Martyna Grajber - informacje ogólne
Jest to polska 

siatkarka grająca 
na pozycji 

przyjmującej
Ma 180 cm 

wzrostu 

Urodziła się w 
Pile 28 marca 

1995 roku.

Jest 
reprezentantką 
Polski kadetek i 

juniorek.



Martyna, swoją przygodę z siatkówką 
rozpoczęła w 4 klasie szkoły 
podstawowej, zaczynając od 
minisiatkówki, przez młodziczki, 
kadetki i juniorki. Następnie dostała 
się do drużyny kadry wojewódzkiej, z 
którą wygrała Turniej Nadziei 
Olimpijskich. Na turnieju została też 
wybrana do Szkoły Mistrzostwa 
Sportowego w Sosnowcu, gdzie 
uczęszczała przez 3 lata (2010 - 
2013 ).

 W tym czasie występowała 
równolegle w Reprezentacji Polski. 
Wraz z reprezentacją Polski zajęła 5 
miejsce na mistrzostwach Europy 
oraz 4 na Mistrzostwach Świata w 
2011 roku.



W sezonie 2013 została 
zawodniczką Budowlanych 
Łódź. W sezonie 2015/16 

zdobyła drugi medal w historii 
klubu oraz pierwszy w swojej 
karierze sportowej - srebrny 

medal Mistrzostw Polski orlen 
Ligi Kobiet   

W sezonie 2018 została 
zawodniczką  drużyny Chemik 

Police. 



 W sezonie 2019/20 Martyna Grajber została 
mianowana na kapitana Chemika Police

Poniżej krótka informacja z tego wydarzenia : 

- “To była wspólna decyzja całej drużyny. Zaczynamy nowy sezon, nowy rozdział, dlatego 
chcemy mieć świeże spojrzenie. Jesteśmy przekonani, że Martyna dostarczy wszelkich 
cech, jakie wymagane są od dobrego kapitana. To będzie jej debiut w tej roli, więc postaram 
się pomóc, służyć radą” – mówi Ferhat Akbas, trener. 

- “To dla mnie nowość. Początkowo byłam trochę zaskoczona, ale zaakceptowałam nową 
rolę i postaram się z niej wywiązać najlepiej, jak tylko umiem” – mówi Grajber.



 W marcu 2020 odbył się Finał Pucharu Polski, w 
którym zwycięzcą  został Chemik Police.



Jej ulubionym przedmiotem w 
szkole była chemia i matematyka
 a znienawidzonym historia

Bardzo lubi 
góry, w 

dzieciństwie 
wakacje zawsze 

spędzała w 
górach u swojej 

babci.
Gdyby nie 
siatkówka 
Martyna  
byłaby 

architektem 
lub założyłaby 
swój kabaret.

Jej ksywka 
to Malina

Jej narzeczonym jest 
znany siatkarz Jan 

Nowakowski. Uczy się grać 
na ukulele



Moja fascynację siatkówką staram się również

rozwijać w miarę możliwości w mojej placówce

szkolnej. Swoją przyszłość wiążę z tą dziedziną 

sportu, dlatego też wybieram się do szkoły 

średniej sportowej na profil piłka siatkowa.  

 

 W załączeniu zdjęcie z jednych z zawodów

piłki siatkowej (ja z piłką w ręku).
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Podsumowując, siatkarka Martyna 
Grajber jest dla mnie inspiracją, 

osiągnęła bardzo dużo w młodym 
wieku, robiąc to co lubi w życiu.


