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Kim tak naprawdę jest 
Jakub Błaszczykowski?
• Jakub Błaszczykowski-
używający zdrobnienia Kuba (ur. 14 
grudnia1985 w Truskolasach) –
polski piłkarz występujący na pozycji pomocnika.

• W latach 2010–2014 kapitan reprezentacji Polski. 
Uczestnik Mistrzostw Świata 2018, Mistrzostw Europy 
2012 i 2016. Członek Klubu Wybitnego 
Reprezentanta, jeden z czterech polskich piłkarzy 
(obok Grzegorza Laty, Michała Żewłakowa i Roberta 
Lewandowskiego), mających ma na koncie co 
najmniej 100 występów w reprezentacji narodowej.

• Dwukrotny laureat Plebiscytu Piłki Nożnej w 
kategorii „piłkarz roku” (2008, 2010). Kawaler Orderu 
Uśmiechu.



Początek drogi do sławy

Wychowywał się w niewielkiej 
miejscowości Truskolasy koło Częstochowy. 
Miał siedem lat, gdy – wraz ze starszym o trzy 
lata bratem Dawidem – rozpoczął treningi 
w Rakowie Częstochowa, gdzie spędził 
osiem lat. Latem 2002 trafił do Górnika 
Zabrze i przez kilka miesięcy występował w 
szkółce piłkarskiej tego klubu. Wiosną 2003 
wrócił jednak do Częstochowy i rozpoczął 
grę w IV-ligowym KS Częstochowa. Swą 
pierwszą bramkę w barwach tego klubu 
zdobył 25 października 2003 w meczu z 
rezerwami Górnika Zabrze, a do końca 
sezonu 2003/2004 trafił jeszcze 4 razy . W 
rundzie jesiennej kolejnego sezonu strzelił 6 
bramek.



Historyczne kluby

Jakub Błaszczykowski 
zdobył swe tryumfy w 
klubach takich jak Wisła 
Kraków,Borussia 
Dortmund czy też ACF 
Fiorentina.Jest 
reprezentantem Polski.



Kariera reprezentacyjna

Polska U-19
W reprezentacji Polski U-19 zadebiutował 30 marca 2004, w spotkaniu z Litwą. Wystąpił w dwóch 
meczach półfinałowego turnieju eliminacyjnego Mistrzostw Europy U-19, ze Szkocją oraz z 
Finlandią. W sumie, w barwach reprezentacji do lat 19 wystąpił w ośmiu meczach. Błaszczykowski
był powołany na Mistrzostwa Europy U-19 2004 w Szwajcarii, zagrał na nich w jednym meczu z 
Hiszpanią.
Polska U-21
W reprezentacji reprezentacji młodzieżowej U-21, prowadzonej przez Władysława Żmudę zadebiutował 3 
czerwca 2005, w spotkaniu rundy eliminacyjnej Mistrzostw Europy U-21 z Azerbejdżanem. Był powołany 
również na następny mecz eliminacji, ale nie mógł w nim wystąpić z powodu kontuzji stopy, której doznał 
podczas meczu Wisły Kraków z Panathinaikosem.
28 lutego 2006 zagrał w spotkaniu reprezentacji do lat 21 prowadzonej przez Andrzeja Zamilskiego, z 
Hiszpanią. Pomimo przegranego meczu, Błaszczykowski został wyróżniony przez trenera za swoją postawę na 
boisku. 16 sierpnia zdobył bramkę w pierwszym meczu eliminacji młodzieżowych mistrzostw Europy z Łotwą. 
W tym samym spotkaniu za faul na Błaszczykowskim został podyktowany rzut karny dla Polski. Trener Zamilski 
również po tym meczu wyróżnił Błaszczykowskiego. W drugim, ostatnim spotkaniu grupy eliminacyjnej z 
Portugalią nie mógł zagrać, ponieważ został powołany do pierwszej reprezentacji Polski na mecz eliminacji 
Euro 2008.



Kariera reprezentacyjna

Polska
Błaszczykowski jest kapitanem reprezentacji Polski (2013)
Przygodę z reprezentacją seniorską rozpoczął 6 grudnia 2005 w spotkaniu 
kadry B przeciwko Szkocji. W pierwszej reprezentacji zadebiutował 28 marca 
2006 w towarzyskim meczu z Arabią Saudyjską w Rijadzie, wygranym przez 
Polskę 2:1. „Błaszczu” znalazł się w drużynie na Euro 2008, jednak kolejna 
kontuzja spowodowała, że jego miejsce w reprezentacji zajął Łukasz 
Piszczek.Swą pierwszą bramkę dla „biało-czerwonych” zdobył 22 sierpnia 
2007 w zremisowanym 2:2 towarzyskim spotkaniu z Rosją w Moskwie. 11 
października 2008, w meczu eliminacyjnym do Mistrzostw Świata 
2010 przeciwko Czechom przyczynił się do zwycięstwa Polski (2:1) asystując 
przy bramce Pawła Brożka oraz strzelając drugiego gola. 17 listopada 2010 
zadebiutował w roli kapitana reprezentacji podczas meczu z Wybrzeżem 
Kości Słoniowej. 10 sierpnia 2011 strzelił jedyną bramkę w towarzyskim 
meczu z Gruzją.



Statystyki



Sukcesy

Wisła Kraków

•Mistrzostwo Polski: 2004/2005

Borussia Dortmund
Mistrzostwo 

Niemiec: 2010/2011, 2011/2012
Puchar Niemiec: 2011/2012

Superpuchar Niemiec: 
2008,2013,2014

Indywidualne
Piłkarski Oscar „Najlepszy 

Pomocnik Ekstraklasy”: 2006
Najlepsza jedenastka Ekstraklasy w 

plebiscycie PZP: 2006-07

Najlepszy Polski piłkarz w 
plebiscycie PZP: 2010

Najlepszy piłkarz reprezentacji 
Polski: 2010

Piłkarz roku w Plebiscycie Piłki 
Nożnej: 2008, 2010

Piłkarz roku w Plebiscycie redakcji 
Sportu: 2008, 2010

Piłkarz roku Borussii Dortmund: 
2008

Najlepszy polski piłkarz ME: 2016



Ciekawostki

1

Kuba jest 
siostrzeń
cem 
Jerzego 
Brzęczka, 
byłego 
kapitana 
Reprezen
tacji 
Polski.

2

Treningi 
piłkarski
e 
rozpoczą
ł w 
zespole 
Rakowa 
Częstoch
owa w 
1993 
roku.

3

Błaszczy
kowski 
był 
studente
m 
turystyki 
i 
rekreacji.

4

W 2005 
roku 
podpisał 
kontrakt 
z Wisłą 
Kraków i
rozegrał
pierwszy 
mecz w 
Ekstrakla
sie.

5

W 2007r.
pomocni
k Wisły 
został 
odkupio
ny przez 
niemieck
i klub 
Borussia 
Dortmun
d.

6

W 
Borussii 
Dortmun
d na 
koszulce
miał 
napisane"
Kuba", 
bo jego 
nazwisko 
było za 
trudne.

7

W 2009 
roku 
uznano 
go za 
najlepsze
go 
piłkarza.

8

W 
czerwcu 
2010 
roku Kub
a 
Błaszczy
kowski o
żenił się 
z Agatą 
Gołasze
wską.



Cytaty Jakuba

,,Ludzi, którzy Ci podpowiadają i mówią, co powinieneś 
zrobić, jest mnóstwo. Ale jak zaczynasz dojrzewać, to 
zaczynasz decydować o sobie sam. Najfajniej jest, jak sam 
też ponosisz konsekwencje za wszystko, co w życiu robisz. I 
nie masz potem do nikogo żalu.''

,,Na drugiego człowieka można patrzeć z góry, 
tylko wtedy, kiedy pomaga mu się wstać z kolan...''

MD: Wymagasz, żeby myśleli tak samo jak ty?
KB: Nie. ,,Przyjaźń polega też na tym, aby inni mówili ci 
prawdę, jak zrobisz coś źle. To jest bardzo ważne.''


