
 

 

     Piłka nożna to gra zespołowa, najpopularniejsza dyscyplina sportowa z około 4 miliardami fanów na 

całym świecie. Jej początków należy szukać w bardzo odległych czasach. Grze z piłką poświęcali się także, 

m.in. starożytni Grecy (episkyros, phainida) i Rzymianie (harpastum). W średniowieczu grano w piłkę we 

Francji (soule), w Anglii (football) oraz we Włoszech (calcio, pallone).    

Za kolebkę współczesnej piłki nożnej uważana jest Anglia.  

Od 1900roku  dyscyplina olimpijska. 

W meczach piłkarskich uczestniczą dwie rywalizujące ze sobą drużyny. Celem gry jest umieszczenie piłki w 

bramce przeciwnika. Zwycięża drużyna, która w regulaminowym czasie gry (dwie połowy po 45 minut 

każda w rozgrywkach seniorów) zdobędzie więcej bramek. Mecze piłkarskie odbywają się na prostokątnym, 

pokrytym murawą boisku. Od 14 marca 2008 każde nowe boisko powinno mieć 105 metrów długości i 68 

metrów szerokości. 

Drużyna piłkarska składa się z 11 zawodników (aby zespół został dopuszczony do meczu musi być ich co 

najmniej 7) i zazwyczaj 7 rezerwowych (w finałach mistrzostw świata i mistrzostw Europy – 12). Wśród 

graczy wyróżniamy bramkarza i graczy z pola: obrońców, pomocników i napastników. Podział graczy z 

pola na pozycje jest czysto umowny, w aktualnie stosowanych strategiach gry często następuje podczas 

meczu płynna wymiana między nimi. Bramkarz jest jedynym zawodnikiem, który może dotykać i łapać 

piłkę rękami w czasie gry, jednak zgodnie z przepisami może to mieć miejsce jedynie we własnym polu 

karnym. W przypadku rozmyślnego zagrania piłki ręką przez bramkarza poza własnym polem karnym, jego 

drużyna zostaje ukarana rzutem wolnym bezpośrednim (zobacz Wykroczenia i kary), tak samo jak w 

przypadku pozostałych zawodników.  

        Wbrew powszechnie panującej opinii, ukaranie bramkarza za rozmyślne zagranie piłki ręką w czasie 

gry poza własnym polem karnym karą indywidualną w postaci żółtej lub czerwonej kartki, może mieć 

miejsce jedynie w ściśle określonych w przepisach gry sytuacjach. Bramkarzowi nie wolno zagrywać piłki 

ręką po podaniu jej do niego przez współpartnera z wrzutu oraz po podaniu od współpartnera nogą (a 

konkretnie jej częścią poniżej kolana), jednak jeśli intencją zawodnika z drużyny nie było podanie piłki do 

bramkarza, a wynikło to z przypadku, w takiej sytuacji bramkarz może zagrywać ręką, nieważne, którą 

częścią ciała zagrał współpartner. 

        Piłkę w czasie gry można uderzać głową, nogą, przyjmować na klatkę piersiową itp., nie wolno jedynie 

rozmyślnie zagrywać jej rękami. Zakaz ten nie dotyczy bramkarza 

zagrywającego piłkę znajdującą się w obrębie własnego pola 

karnego, poza sytuacją rozmyślnego podania od pasa w dół do 

bramkarza przez współpartnera, lub podania piłki do bramkarza z 

wrzutu. Rozmyślne dotknięcie piłki ręką jest karane rzutem 

wolnym bezpośrednim dla drużyny przeciwnej (lub rzutem 

karnym, jeśli piłkę dotknął zawodnik z pola we własnym polu 

karnym). W zależności od sytuacji, sędzia może również ukarać 

zawodnika, który przewinił karą indywidualną w postaci  

żółtej lub czerwonej kartki. 
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Pozycja spalona 

Zawodnik drużyny atakującej znajduje się na pozycji spalonej, gdy jest na połowie przeciwnika i w 

momencie podania do niego piłki jest bliżej linii końcowej przeciwnika niż piłka i przedostatni zawodnik 

drużyny broniącej. W szczególności wynika z tego, że na spalonym nie jest piłkarz, który jest za linią 

obrony, ale nie przekroczył linii połowy boiska. Spalony nie obowiązuje również podczas wyrzutu z autu 

oraz w sytuacji, gdy potencjalnie „spalony” zawodnik w momencie podania kieruje się spokojnym krokiem 

w stronę własnej połowy (tzn. ewidentnie rezygnuje z podejmowania akcji ofensywnej). W przypadku 

spalonego sędzia najczęściej kieruje się wskazaniem bocznych arbitrów i – w przypadku odnotowania 

pozycji spalonej – dyktuje rzut wolny pośredni dla drużyny przeciwnej.  

Dogrywka 

Jeśli w przepisowym czasie gry drużyny osiągną wynik remisowy, a konieczne jest wyłonienie zwycięzcy 

(co ma miejsce w przypadku spotkań rozgrywanych systemem turniejowym bez rewanżów), ma wówczas 

miejsce trzydziestominutowa dogrywka – 2 połowy po 15 minut. W większości rozgrywek na szczeblu 

międzypaństwowym obowiązywała do niedawna zasada „złotej bramki” (golden goal), polegająca na tym, 

że po strzeleniu bramki w dogrywce mecz się kończy, a zwycięzcą zostaje drużyna, którą ją zdobyła. 

Później na jej miejsce wprowadzono zasadę „srebrnej bramki” (silver goal) 

Seria rzutów karnych 

Jeśli dogrywka nie przyniesie rozstrzygnięcia, wówczas zawodnicy obu drużyn wykonują serię rzutów 

karnych (po 5 rzutów karnych, każda dla każdej drużyny), a gdy i po nich nie ma zwycięzcy, wykonuje się 

na przemian po jednym rzucie karnym aż do osiągnięcia zwycięstwa. W serii rzutów karnych piłkarze na 

przemian wykonują rzuty karne z przepisowej odległości. Żaden gracz nie może oddać więcej niż jednego 

strzału, chyba że wszyscy pozostali gracze pola oddali już strzał w serii rzutów karnych. Gola uznaje się, 

gdy piłka wpadnie do bramki bezpośrednio, po odbiciu od słupka, poprzeczki lub od bramkarza. Nie uznaje 

się tzw. „dobitek”.  

Początki Piłki nożnej w Polsce. 

Piłka nożna należy do najpopularniejszych dyscyplin sportu w Polsce. Jej głównym 

organizatorem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pozostaje Polski Związek Piłki Nożnej. 

W football (czyli dzisiejszą odmianę piłki nożnej) na ziemiach polskich (wówczas jeszcze 

pod zaborami) zaczęto prawdopodobnie grywać już w połowie lat 80. XIX wieku. Po dziś 

dzień rodzimi historycy zastanawiają się, w którym mieście lub regionie mogli pojawić się 

pionierzy. Być może w Krakowie, bądź we Lwowie. A może w Szczecinie lub Gdańsku lub w 

Łodzi  Niewykluczone, że palmę pierwszeństwa dzierżyć mogą mieszkańcy Śląska – tam 

wpływy niemieckie powodowały szybki rozwój sportu w ogóle. 

Barwy i stroje 

Kolorystyka ubiorów reprezentantów Polski jest odzwierciedleniem barw państwowych RP oraz flagi i 

herbu państwa, a więc związana z barwą białą i czerwoną.  

Wszystkie elementy zestawu wyjazdowego są 

czerwone (choć w przeszłości niekiedy na wyjazdach 

grano w białych spodenkach). 

 

                 Stroje domowe tradycyjnie składają się z 

białej koszulki, czerwonych spodenek i białych getrów. 
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Obecny skład 

 

Mecze i gole wg stanu z 19 listopada 2019 po meczu ze Słowenią.  

Nr  Zawodnik  Data urodzenia (wiek)  Mecze  Gole  Klub  

Bramkarze  

1  Wojciech Szczęsny  18 kwietnia 1990 (30 lat) 46 0 Juventus FC  

12  Łukasz Skorupski  5 maja 1991 (28 lat) 3 0 Bologna FC  

22  Radosław Majecki  16 listopada 1999 (20 lat) 0 0 Legia Warszawa  

Obrońcy  

2  Krystian Bielik  4 stycznia 1998 (22 lata) 3 0 Derby County  

3  Artur Jędrzejczyk 4 listopada 1987 (32 lata) 40 3 Legia Warszawa  

4  Thiago Cionek 21 kwietnia 1986 (34 lata) 21 0 SPAL 2013  

5  Jan Bednarek 12 kwietnia 1996 (24 lata) 21 1 Southampton FC  

13  Arkadiusz Reca  17 czerwca 1995 (24 lata) 8 0 SPAL 2013  

15  Kamil Glik  3 lutego 1988 (32 lata) 73 5 AS Monaco  

16  Tomasz Kędziora 11 czerwca 1994 (25 lat) 16 0 Dynamo Kijów  

20  Łukasz Piszczek  3 czerwca 1985 (34 lata) 66 3 Borussia Dortmund  

Pomocnicy  

6  Jacek Góralski  21 września 1992 (27 lat) 13 1 Kajrat Ałmaty  

8  Dominik Furman 6 lipca 1992 (27 lat) 3 0 Wisła Płock  

10  Grzegorz Krychowiak  29 stycznia 1990 (30 lat) 69 4 Lokomotiw Moskwa  

11  Kamil Grosicki 8 czerwca 1988 (31 lat) 73 13 West Bromwich Albion  

14  Mateusz Klich  13 czerwca 1990 (29 lat) 23 2 Leeds United  

17  Damian Kądzior 16 czerwca 1992 (27 lat) 4 1 Dinamo Zagrzeb  

19  Sebastian Szymański  10 maja 1999 (20 lat) 5 1 Dinamo Moskwa  

7  Piotr Zieliński 20 maja 1994 (25 lat) 51 6 SSC Napoli  
 Przemysław Frankowski  12 kwietnia 1995 (25 lat) 10 1 Chicago Fire  

18  Kamil Jóźwiak  22 kwietnia 1998 (22 lata) 1 0 Lech Poznań  

Napastnicy  

21  Dawid Kownacki  14 marca 1997 (23 lata) 6 1 Fortuna Düsseldorf  

9  Robert Lewandowski 21 sierpnia 1988 (31 lat) 112 61 Bayern Monachium  

23  Krzysztof Piątek  1 lipca 1995 (24 lata) 10 5 Hertha BSC  
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Ostatnio powołani 

Następujący piłkarze zostali również powołani do polskiej kadry w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy i wzięli udział w jej 

zgrupowaniach:  

Zawodnik  Data urodzenia (wiek)  Mecze  Gole  Klub  Ostatnie powołanie  

Bramkarze  

Łukasz Fabiański  18 kwietnia 1985 (35 lat) 52 0 West Ham United  vs.  Austria, 9 września 2019  

Rafał Gikiewicz  

26 października 1987 (32 

lata) 
0 0 Union Berlin vs.  Izrael, 10 czerwca 2019  

Obrońcy  

Michał Pazdan  21 września 1987 (32 lata) 38 0 MKE Ankaragücü vs.  Austria, 9 września 2019  

Marcin Kamiński  15 stycznia 1992 (28 lat) 7 0 VfB Stuttgart  

vs.  Macedonia Północna, 7 czerwca 

2019  

Robert Gumny 4 czerwca 1998 (21 lat) 0 0 Lech Poznań vs.  Austria, 9 września 2019  

Maciej Rybus 1 19 sierpnia 1989 (30 lat) 55 2 
Lokomotiw 

Moskwa  

Zgrupowanie w Warszawie, 18 listopada 

2019  

Bartosz Bereszyński 
1 

12 lipca 1992 (27 lat) 22 0 UC Sampdoria  

Zgrupowanie w Warszawie, 18 listopada 

2019  

Pomocnicy  

Jakub 

Błaszczykowski  

14 grudnia 1985 (34 lata) 108 21 Wisła Kraków  vs.  Austria, 9 września 2019  

Karol Linetty 1 2 lutego 1995 (25 lat) 23 1 UC Sampdoria  

Zgrupowanie w Warszawie, 30 września 

2019  

Damian Szymański 16 czerwca 1995 (24 lata) 4 0 AEK Ateny  vs.  Izrael, 10 czerwca 2019  

Szymon Żurkowski 25 września 1997 (22 lata) 0 0 Empoli FC 

vs.  Łotwa, 24 marca 2019  

Napastnicy  

Arkadiusz Milik 1 28 lutego 1994 (26 lat) 49 14 SSC Napoli  

Zgrupowanie w Warszawie, 4 listopada 

2019  

 

Najwięcej występów. 

Lp. Zawodnik Lata Mecze Gole  

1.  Robert Lewandowski 2008– 112 61  

2.  Jakub Błaszczykowski  2006– 108 21  

3.  Michał Żewłakow  1999–2011 102 3  

4. Grzegorz Lato  1971–1984 100 45  

5. Kazimierz Deyna 1968–1978 97 41  

6. 
Jacek Bąk  1993–2008 96 3  

Jacek Krzynówek  1998–2009 96 15  

8. Władysław Żmuda 1973–1986 91 2  

9. Antoni Szymanowski 1970–1980 82 1  

10. Zbigniew Boniek  1976–1988 80 24  

     

 

Kapitanowie naszej drużyny w latach 2010-po dzień dzisiejszy 

Jakub Błaszczykowski  2010–2013 Kapitan na ME 2012  

Robert Lewandowski  2013– Kapitan na ME 2016 oraz na MŚ 2018 

Obecnym kapitanem reprezentacji jest Lewandowski (wyznaczony przez trenera Adama Nawałkę w grudniu 

2014, który wyprowadzał polski zespół na boisko w 51 spotkaniach. 
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Używający również zdrobnienia Kuba (ur. 14 grudnia 1985 w Truskolasach) – 

polski piłkarz występujący na pozycji pomocnika w polskim klubie Wisła 

Kraków oraz w reprezentacji Polski.  

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”: w latach 2008 i 2010. 

Kawaler Orderu Uśmiechu. 

Początki Jego… 

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 (hat trick w spotkaniu przeciwko GKS Tychy'71 i gol w 

pojedynku z Szombierkami Bytom). W rundzie jesiennej kolejnego sezonu strzelił 6 bramek. 

Błaszczykowski był na testach w różnych klubach wyższych lig, m.in. w GKS-ie Bełchatów, Tirolu 

Innsbruck i Lechu Poznań. Był bliski przejścia do tego ostatniego klubu, jednak strony nie doszły do 

porozumienia w sprawie kontraktu. 

Wisła Kraków 

8 lutego 2005 Błaszczykowski przyjechał na testy do Wisły Kraków. Jego talent dostrzegł czeski trener tego 

zespołu Verner Lička i 24 lutego zawodnik podpisał 5-letni kontrakt z krakowskim klubem. W polskiej 

ekstraklasie zadebiutował 20 marca 2005, w wygranym 3:1 spotkaniu przeciwko Polonii Warszawa. W 

sezonie 2004/2005 zdobył Mistrzostwo Polski,  

a rok później został wicemistrzem kraju. Błaszczykowski został wybrany przez czytelników Gazety 

Krakowskiej najlepszym piłkarzem Małopolski 2006 roku. Zdobył również piłkarskiego Oscara za rok 2006 

w kategorii: „Najlepszy pomocnik Orange Ekstraklasy”, w plebiscycie Canal Plus, w którym wyboru 

dokonują piłkarze 16 klubów ekstraklasy. W barwach Wisły rozegrał w ekstraklasie 51 spotkań, w których 

strzelił 3 bramki. 

Borussia Dortmund 

22 lutego 2007 Wisła Kraków poinformowała, że Błaszczykowski przejdzie po 

zakończeniu sezonu 2006/2007 do Borussii Dortmund. Zawodnik podpisał z 

niemieckim klubem 4-letni kontrakt. Początkowo na koszulce piłkarskiej 

zdecydował się umieścić zdrobnienie swojego imienia – Kuba, zamiast nazwiska. 

Zrobił to na prośbę kierownictwa klubu, Niemcy mieli bowiem problemy z 

wymówieniem jego nazwiska.Łącznie w barwach Borussii Dortmund, 

Błaszczykowski rozegrał 253 mecze, w których strzelił 32 gole i zanotował 52 

asysty. Dzięki boiskowej waleczności i przywiązaniu do klubowych barw, zyskał 

sobie uznanie i szacunek tamtejszych kibiców.  
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ACF Fiorentina 

31 sierpnia 2015 w ostatnim dniu letniego okienka 

transferowego, Jakub Błaszczykowski został zawodnikiem włoskiej 

Fiorentiny. Zawodnik trafił do Florencji z Borussii Dortmund na 

zasadzie rocznego wypożyczenia z opcją pierwokupu. W Serie A 

zadebiutował 12 września 2015 w wygranym 1:0 meczu ACF 

Fiorentina – Genoa CFC, zaś swoje premierowe trafienie na 

włoskich boiskach zanotował 23 września 2015 w wygranym 2:0 

meczu z Bolonią. Kuba wpisał się na listę strzelców w 71 minucie 

otwierając wynik meczu Drugą bramkę dla Fiorentiny strzelił 6 

stycznia 2016, ustalając na 3:1 wynik wyjazdowego spotkania z US 

Palermo. Z Violą zagrał także w fazie grupowej Ligi Europy, gdzie 

mierzył się m.in. z Lechem Poznań. W barwach ACF rozegrał łącznie 20 spotkań, w których strzelił 2 

bramki i zanotował 4 asysty. 

VfL Wolfsburg 

           Po powrocie z rocznego wypożyczenia, Błaszczykowski, ponownie nie otrzymał od trenera Thomasa 

Tuchela, szansy na walkę o miejsce w składzie Borussii Dortmund, więc zmuszony był poszukiwać nowego 

zespołu. Wybór padł ostatecznie na niemiecki VfL Wolfsburg, który zapłacił za reprezentanta Polski 5 mln 

euro. Piłkarz, 1 sierpnia 2016, podpisał 3-letni kontrakt z klubem. W Wolfsburgu oficjalnie zadebiutował 20 

sierpnia 2016, w wygranym 2:1, meczu I rundy Pucharu Niemiec przeciwko FSV Frankfurt. 17 września 

2016 w meczu z TSG 1899 Hoffenheim (0:0) zanotował swój 200. występ w Bundeslidze. W tym meczu 

Błaszczykowski wystąpił z opaską kapitana VfL. 18 lutego 2017 przed rozpoczęciem wyjazdowego, 

ligowego meczu z Borussią Dortmund, został oficjalnie pożegnany przez władze i kibiców BVB. Prezydent 

klubu Hans-Joachim Watzke wraz z dyrektorem sportowym Michaelem Zorcem wręczyli swojemu byłemu 

zawodnikowi bukiet kwiatów oraz pamiątkowy kolaż ze zdjęć ukazujących najlepsze momenty polskiego 

pomocnika w drużynie z Dortmundu. Fani Borussii podziękowali mu za lata gry, bijąc brawo i skandując 

głośno jego imię. 15 października 2017, zapewniając drużynie remis, 2:2, w wyjazdowym spotkaniu z 

Bayerem 04 Leverkusen, zdobył swoją pierwszą bramkę dla Wolfsburga 

Wisła Kraków 

W styczniu 2019 Jakub Błaszczykowski powrócił do Wisły Kraków, pogrążonej w kłopotach finansowych. 

Wspomógł klub pożyczką w wysokości 1,33 mln złotych, a 7 lutego podpisał z nim półroczny kontrakt. 

Zgodnie z warunkami umowy piłkarz będzie zarabiał 500 zł miesięcznie, a całą kwotę przekaże na zakup 

biletów dla dzieci z domów dziecka. W sezonie 2018/2019 wystąpił w 8 spotkaniach i strzelił 5 bramek 

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.  
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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.  

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. Ówczesny selekcjoner Paweł Janas zamierzał powołać Błaszczykowskiego do 

23-osobowej kadry na turniej finałowy Mistrzostw Świata 2006, jednak z powodu urazu pleców do tego nie 

doszło. Podobna sytuacja miała miejsce 2 lata później za kadencji Leo Beenhakkera. Wówczas „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.  

Błaszczykowski został powołany przez Franciszka Smudę do kadry 

reprezentacji Polski na Euro 2012, gdzie zagrał we wszystkich trzech 

meczach fazy grupowej. 8 czerwca 2012 w meczu inaugurującym turniej, z 

Grecją, zakończonym remisem 1:1, asystował przy bramce zdobytej przez 

Roberta Lewandowskiego na 1:0 w 17. minucie spotkania. W drugim 

spotkaniu przeciwko Rosji strzelił jedynego gola dla Polaków, ustalając 

wynik meczu na 1:1. 22 marca 2013 w meczu z Ukrainą rozegrał 60. 

spotkanie w barwach reprezentacji Polski i dołączył do Klubu Wybitnego 

Reprezentanta. W 2014 z powodu kontuzji nie wystąpił w żadnym meczu 

polskiej kadry narodowej. 9 grudnia 2014 selekcjoner Adam Nawałka 

poinformował, że opaskę kapitana reprezentacji Polski przejmie na stałe 

Robert Lewandowski.  

W czerwcu 2015 po prawie 2 latach przerwy powrócił do kadry. Został 

przywitany przez kolegów i kibiców bardzo pozytywnie. 13 czerwca 2015 w 

szóstym meczu eliminacyjnym do Mistrzostw Europy 2016 wszedł na 

boisko w 63. minucie meczu z Gruzją, zmieniając Sławomira Peszkę. W doliczonym czasie gry zaliczył 

asystę przy drugiej bramce Roberta Lewandowskiego.  

12 maja 2016 został powołany przez selekcjonera Adama Nawałkę do szerokiej kadry na Mistrzostwa 

Europy 2016 we Francji. 30 maja 2016 selekcjoner oficjalnie powołał go do ścisłego składu na turniej.  

Podczas finałów Euro 2016, Błaszczykowski, jako jeden z liderów drużyny, zagrał we wszystkich pięciu 

meczach reprezentacji, czterokrotnie wychodząc w podstawowym składzie, i 

strzelił dwie bramki: zwycięską w meczu z Ukrainą (1:0), w meczu tym wszedł 

po przerwie) oraz dającą Polsce prowadzenie w wygranym, po rzutach karnych, 

meczu ze Szwajcarią. Zanotował także asystę przy zwycięskim golu Arkadiusza 

Milika w pierwszym meczu fazy grupowej z Irlandią Północną (1:0). 

Reprezentacja Polski ostatecznie dotarła wówczas do ćwierćfinału turnieju, 

gdzie po remisie 1:1 uległa w konkursie rzutów karnych, późniejszemu 

Mistrzowi Europy – Portugalii po tym, jak Błaszczykowski nie wykorzystał 

jedenastki. Wspomniana 1/4 finału okazała się najlepszym wynikiem jaki biało-

czerwoni kiedykolwiek osiągnęli na Mistrzostwach Europy. 8 lipca 2016, w 

głosowaniu Przeglądu Sportowego został uznany przez kibiców najlepszym 

polskim piłkarzem Euro 2016.  
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Następnie był jedną z wiodących postaci drużyny, która z pierwszego miejsca w grupie E awansowała na 

rozgrywane w Rosji, Mistrzostwa Świata 2018. W eliminacjach wystąpił we wszystkich dziesięciu 

spotkaniach, strzelając 1 bramkę i notując 3 asysty. 4 czerwca 2018 selekcjoner Adam Nawałka oficjalnie 

powołał go do składu na Mistrzostwa Świata 2018. 

 19 czerwca 2018, wychodząc w podstawowym składzie na pierwszy mecz fazy grupowej turnieju z 

Senegalem (1:2), rozegrał swoje 100. spotkanie w reprezentacji Polski. Był to jego jedyny występ na 

Mundialu, na którym Polska odpadła z rywalizacji po fazie grupowej.  

27 sierpnia 2018 nowy selekcjoner, Jerzy Brzęczek, powołał go do kadry na mecz Ligi Narodów z 

Włochami oraz towarzyski z Irlandią. W obu spotkaniach wystąpił w podstawowym składzie. 11 

października 2018 przeciwko Portugalii, rozegrał swoje 103. spotkanie w barwach reprezentacji Polski, 

stając się rekordzistą wszech czasów pod względem liczby występów w polskiej kadrze. Błaszczykowski 

wszedł na boisko w 63' minucie spotkania a 14 minut później zdobył bramkę na 2:3 

 

Statystyki 

 
Klubowe (aktualne na dzień 14 kwietnia 2019) 

 

Klub  Sezon  Liga  
Liga  

Puchary 

krajowe[a]  
Europa[b]  Inne[c]  Suma  

Mecze  Bramki  Mecze  Bramki  Mecze  Bramki  Mecze  Bramki  Mecze  Bramki  

KS Częstochowa  

2002/03  IV liga  2 0 – – – 2 0  

2003/04  IV liga  13 5 – – – 13 5  

2004/05  IV liga  9 6 – – – 9 6  

Ogólnie 24 11 0 0 0 0 0 0 24 11  

Wisła Kraków  

2004/05  I liga  11 1 4 1 – – 15 2  

2005/06  I liga  17 0 2 0 1 0 – 20 0  

2006/07  I liga  23 2 1 1 8 0 – 32 3  

Ogólnie 51 3 7 2 9 0 0 0 67 5  

Borussia 

Dortmund  

2007/08  Bundesliga  24 1 3 0 – – 27 1  

2008/09  Bundesliga  27 3 – 2 0 – 29 3  

2009/10  Bundesliga  32 1 2 0 – – 34 1  

2010/11  Bundesliga  29 3 1 0 7 0 – 37 3  

2011/12  Bundesliga  29 6 6 0 5 1 – 40 7  

2012/13  Bundesliga  27 11 4 2 10 1 – 41 14  

2013/14  Bundesliga  16 2 3 0 6 1 – 25 3  

2014/15  Bundesliga  13 0 4 0 3 0 – 20 0  

Ogólnie 197 27 23 2 33 3 0 0 253 32  

ACF Fiorentina 

(wyp.)  

2015/16  Serie A  15 2 – 5 0 – 20 2  

Ogólnie 15 2 0 0 5 0 0 0 20 2  

VfL Wolfsburg  

2016/17  Bundesliga  28 0 2 0 – – 30 0  

2017/18  Bundesliga  9 1 2 0 – 2 0 13 1  

2018/19  Bundesliga  1 0 1 0 – 0 0 2 0  

Ogólnie 38 1 5 0 0 0 2 0 45 1  

Wisła Kraków  2018/19  Ekstraklasa  8 5 0 0 – – 8 5  

Ogólnie w karierze 333 49 34 4 47 3 2 0 416 56  
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Reprezentacyjne     

Reprezentacja Rok Mecze Bramki  

Polska  

   

2006 6 0  

2007 7 1  

2008 6 1  

2009 8 0  

2010 9 2  

2011 12 4  

2012 10 4  

2013 10 2  

2015 7 1  

2016 14 3  

2017 8 1  

2018 8 2  

2019 3 0  

Suma 108 21  

 

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 

Życie prywatne 

Siostrzeniec Jerzego Brzęczka, trenera, byłego piłkarza i kapitana reprezentacji 

Polski kuzyn judoki Janusza Wojnarowicza. W wieku 11 lat przeżył rodzinną 

tragedię, kiedy to jego ojciec zamordował jego matkę. Następnie był 

wychowywany przez babcię Felicję, której w opiece pomagał również jego wujek, 

Jerzy Brzęczek Brat Błaszczykowskiego, Dawid, również był związany z piłką 

nożną, w latach 2010–2014 pełnił funkcję asystenta trenera Jerzego Brzęczka w 

Rakowie Częstochowa.  

19 czerwca 2010 w małym kościele w okolicach Ustronia ożenił się z Agatą 

Gołaszewską    20 kwietnia 2011, tuż przed północą na świat przyszła ich córka, 

Oliwia, a 26 czerwca 2014 – druga córka, Lena. 19 czerwca 2019 został ojcem syna, Fabiana. W 2015, wraz 

z dziennikarką Małgorzatą Domagalik wydał autobiografię pt. Kuba.  
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W 2018 ukazała się kontynuacja książki pt. Kuba. Dogrywka 2015-2018. Był studentem Akademii im. Jana 

Długosza w Częstochowie na kierunku turystyka i rekreacja. 22 grudnia 2016 obronił pracę dyplomową 

kończącą studia I stopnia na tej uczelni i uzyskał tytuł licencjata.  

Działalność społeczna 

Jest założycielem działającej w Opolu charytatywnej fundacji – „Fundacja Ludzki Gest Jakub 

Błaszczykowski”, która powstała w celu pomagania dzieciom i młodym ludziom potrzebującym pomocy. 

Fundacja organizuje m.in. coroczny turniej piłkarski dla dzieci i młodzieży „Kuba Cup”, odbywający się w 

Truskolasach – rodzinnej miejscowości piłkarza. Jego fundacja wspólnie z Kulczyk Foundation wspiera 

nocne dyżury Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży, prowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom 

Siłę. W uznaniu swojej działalności dobroczynnej, 29 października 2016, został odznaczony Orderem 

Uśmiechu. Został ambasadorem zorganizowanych w Krakowie Światowych Dni Młodzieży 2016.  

6 stycznia 2018 jego fundacja otrzymała nagrodę ''Serce dla Sportu'' w Plebiscycie Przeglądu Sportowego. 8 

stycznia 2018, za działalność charytatywną w ramach Fundacji „Ludzki Gest” w Opolu na rzecz osób 

niepełnosprawnych i potrzebujących pomocy, został wyróżniony Medalem 

Świętego Brata Alberta za rok 2017.  

Odznaczenia i wyróżnienia 

• Order Uśmiechu: 2016 

• Tytuł Honorowego Obywatelstwa Miasta Opola (23 lutego 2017)  

• Tytuł Człowieka Pojednania i Pokoju 2017 roku (przyznany 18 

czerwca 2017 ) 

• Medal Świętego Brata Alberta za rok 2017 
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