
 

„MOJA ULUBIONA DYSCYPLINA SPORTU I WYBRANY IDOL 

SPORTOWY.” 

                   

Moją ulubioną dyscypliną sportową jest piłka 

nożna. Staram się grać codziennie, nawet w 

kwarantannie gram u siebie na podwórku.  

Bardzo lubię Roberta Lewandowskiego. Jest napastnikiem, gra z 

numerem 9. Cenię Go za jego klasę, wyniki, sukcesy ale bardzo podoba 

mi się, że jest nadal bardzo skromnym człowiekiem. 

Robert urodził się 21 sierpnia  1988 roku  w Warszawie. Jego tata 

uprawiał judo i grał w piłkę nożną w Hutniku Warszawa. Jego mama 

była siatkarką w AZS . Od dziecka miał więc kontakt ze sportem. 

Jednak nie od razu były sukcesy i wielkie pieniądze, na wszystko trzeba 

było zapracować. 

 

Na początku mógł uczestniczyć tylko w treningach ,tylko dlatego ,że 

pracował tam jego tata. Następnie grał 7 lat w młodzieżowych 

drużynach i nie był super piłkarzem. Odwrotnie był mały i chudy i 

nazywano Go Bobkiem. 



 

  

 

Z tego powodu nie dostał się do kadry Mazowsza. Zaczął nawet biegać i 

trenować judo. Jednak mając 16 lat poszczęściło mu się i dostał się do 

Legii Warszawa. Zanim  jednak zagrał pierwszy mecz zmarł Jego ojciec. 



 

 Cały sezon grał w 3-ligowych meczach i strzelił tylko dwie bramki. Pod 

koniec sezonu doznał kontuzji mięśnia a Jego zespół spadł na 11 

miejsce.  W roku 2006 wygasł jego kontrakt. W lipcu kupił Go nowy 

klub za 5 tys. złotych. Tam zauważa Lewandowskiego trener Blacha.  

Robert rozwija skrzydła i strzela 37 goli w ciągu dwóch sezonów. 

Zostaje królem strzelców w trzeciej i drugiej lidze. W 2008 zostaje 

sprzedany do Lecha Poznań ale już za 380 tys. euro. Zostaje uznany za  

„odkrycie roku”  w Polsce. 

W roku 2010 zostaje królem strzelców Ekstraklasy.  11 czerwca Robert 

zostaje sprzedany za 4,5 mln euro do Borussi Dortmund.  Wystąpił w 33 

meczach. 

Znalazł się wśród 11 najlepszych piłkarzy sezonu. Zagrał w 47 meczach 

i zdobył 30 goli.  

W 2013 zostaje drugim najlepszym graczem Bundesligi  w historii. W 

meczu potrafi strzelić nawet  4 bramki.  



W 2014 podpisał kontrakt z Bayernem Monachium. Podczas jednego z 

meczy miał starcie z bramkarzem, okazało  się potem ,że miał złamany 

nos, pęknięcie kości twarzy i wstrząśniecie mózgu . Mimo to dokończył 

spotkanie, potem przewieziono Go do szpitala. Potem grał mecz w 

specjalnej masce. 

 

 

22 września 2015 roku strzela pięć bramek w ciągu 9 minut. Ostatni z 

nich został uznany za gola sezonu. Uznano Roberta najskuteczniejszym 

Polakiem. 

W 2016 zajął 4 miejsce w Plebiscycie Złotej Piłki Fifa. Strzelił 150 goli 

w 226 meczach w Bundeslidze. Po raz kolejny został najlepszym 

zawodnikiem Bundesligi. 

W 2017 został nominowany do nagrody Piłkarza Roku Fifa . Stał się 

pierwszym piłkarzem w historii, który wygrał 7 meczów z rzędu. 



 

W 2018 rozegrał swój 250 mecz w Bundeslidze. 

                                   

Jak już pisałem Robert gra na pozycji środkowego napastnika. Jest 

bardzo skuteczny. Cechuje Go ponadprzeciętna precyzja w 

wykańczaniu akcji. Super gra głową i ma  perfekcyjne rzuty karne. Jest 

silny ,szybki i jak mówią trenerzy  inteligentnie porusza się po boisku. 

Umie zastawić się ,utrzymać piłkę i rozprowadzić akcję. Przez 

dziennikarzy oraz kolegów jest chwalony za wybitną etykę gry i 

wzorową mentalność.  

Prowadzi zdrowy styl życia ,do czego wszystkich namawia i trzyma 

dietę.  

Jeśli chodzi o osiągnięcia Lewandowskiego to na przykład: 

8* był  „Królem strzelców”  

3* „Najlepszym piłkarzem” 



3* „Piłkarzem roku” 

2* „Sportowcem roku” 

2* strzelił „Gola roku” 

W reprezentacji Polski przyznano Mu tytuły : 

„Najlepszy strzelec”, „Najskuteczniejszy zawodnik”, „Zawodnik Polski 

z największą liczbą bramek w jednej edycji”, miał najwięcej występów 

w historii reprezentacji Polski –grał w 112 meczach. W rozgrywkach 

międzynarodowych był- Najlepszym strzelcem w historii ME. Jako 

pierwszy strzelił 16 goli w jednej edycji MŚ. Najszybciej strzelone 4 

gole w Bundeslidze, jest też pierwszym zawodnikiem, który wchodząc z 

ławki rezerwowych strzelił 5 goli. Jest drugim zawodnikiem w LM , 

który  strzelił dwukrotnie 4 gole w jednym spotkaniu. 

 

To tylko nieliczne sukcesy Roberta , jest ich dużo więcej. 

Mimo tych osiągnięć ,a za tym idzie wytężonej pracy 9.10.2017 z 

wyróżnieniem obronił pracę licencjacką na kierunku wychowania 

fizycznego o specjalizacji trenersko-menadżerskiej w Warszawie. 

Ma żonę Annę i dwie córki , Klarę i Laurę (która urodziła się 2 tyg. 

Temu). 



 

Mimo międzynarodowej kariery Robert Lewandowski został bardzo 

skromnym człowiekiem. Jest przykładem sportowca, który dzięki 

wielkiej pracy i poświęceniu stał się sławny. Pokazuje wszystkim, że 

tylko systematyczność i trening czyni mistrzem. 

 

Jest przykładem dla wszystkich dzieci na świecie ,że marzenia 

sportowe się spełniają – wystarczy chcieć! 

Trzeba też dodać, że Lewandowski nie zapomina o potrzebujących. 

Często pomaga finansowo. Nawet teraz podczas epidemii koronawirusa 

pomógł polskim szpitalom i przekazał milion euro. 

Od lat angażuje się w pomoc w Jordanii i Nepalu. Wspiera biedne 

rodziny. W 2014 został Ambasadorem Dobrej Woli UNICEF. 



Wraz z żoną wspierają Szlachetną Paczkę i biorą udział w Wielkiej 

Orkiestrze Świątecznej Pomocy. 

Jest sportowcem i człowiekiem nie tylko podziwianym ale godnym 

naśladowania. 

Możemy być dumni, że Lewy jest Polakiem. 
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