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Kr  ó  tki życiorys Kuby   .  Jakub Błaszczykowski urodził się 14 grudnia 1985 roku w Truskolasach

obok Częstochowy. Piłką nożną interesował się już od najmłodszych lat. Swoją przygodę sportową
związaną z tą dyscypliną rozpoczął w Rakowa Częstochowa. Trenował tam przez 8 lat. W 2002

roku trafił do Górnika Zabrze gdzie został piłkarzem czwartej ligi. Trenował bardzo ciężko, by piąć
się ku górze, by być najlepszy w tym co robi. W ten sposób doszedł do Wisły Kraków. W roku

2005, właśnie w tym klubie podpisał kontrakt na pięć lat. Ówczesny trener Wisły widział w nim
wielki potencjał. Dostrzegł w nim wyjątkowego sportowca. Tak Błaszczykowski zadebiutował w

ekstraklasie, w zwycięskim spotkaniu Wisła - Polonia Warszawa. To wydarzenie było
wyjątkowe,gdyż Wisła zdobył Mistrzostwo Polski. Błaszczykowski został okrzyknięty przez

,,Gazetę Krakowską" jako najlepszy małopolski piłkarz roku 2006. W plebiscycie organizowanym
przez Canal Plus otrzymał nagrodę w kategorii ,, Najlepszy pomocnik Orange Ekstraklasy".
Błaszczykowski rozegrał, aż 51 spotkań dla Wisły. Kolejny awans jako sportowca był już

zagraniczny. Błaszczykowski trafił do Borussi Dortmund. Na samym wejściu do nowego klubu
Kuba podpisał czteroletni kontrakt. Na koszulce polskiego zawodnika umieszczono imię Kuba. A to

dlatego,że nazwisko Błaszczykowski, to wielki językowy kłopot dla Niemców w wymowie.
Zadebiutował w spotkaniu z AS Roma i odrazu uznano go za najlepszego zawodnika meczu. W

2008 roku zdobył status najlepszego piłkarza roku przez tygodnik ,,Piłka Nożna". W sezonie
2010/2011 zdobył razem z Borussią mistrzostwo Niemiec. W przyszłym sezonie powtórzyło się to
samo i Błaszczykowski był współtwórcą zdobycia Pucharu Niemiec. Kolejnym etapem była Liga

Mistrzów i pierwsze zwycięstwo dla Borussi przeciwko Arsenalowi. Bramkę zdobył w Lidze
Mistrzostw w meczu przeciwko Olimpique Marsylia. W sezonie 2012/2013 zespół

Błaszczykowskiego dotarł do finału Ligi Mistrzów. Kolejny osiągnięciem był Superpuchar
Niemiec. Niestety w meczu Borussi z FC Augsburg Jakub odniósł całkiem poważną kontuzję

kolana. Zerwał najważniejszy dla poprawnej pracy staw wiązadeł krzyżowych. W sezonie
2014/2015 pech chciał,iż polski zawodnik odniósł kontuzję,aż dwa razy. I być może ten poprzez ten

fakt nadszedł czas na zmiany. Jakub Błaszczykowski trafił do włoskiej ACF Fiorentiny. Borussia
wypożyczyła go na rok. Już w pierwszym spotkaniu Polak zdobył ,aż dwa gole. Rozegrał w tym

klubie 20 meczów. Kontrakt dobiegł końca i Błaszczykowskim zainteresował się kolejny klub- VfL
Wolfsburg. Gdzie trafił w 2016 roku na trzyletni kontrakt. Kiedy to doszło do meczu Wolfsburg z

Borussią to w piękny sposób piłkarz został pożegnany i udekorowany przez fanów i włodarzy
swego dotychczasowego klubu z Dortmundu. W końcówka roku 2017 polski zawodnik

doświadczył bóle pleców, przez co nie mógł jak na razie wystąpić w spotkaniach swojej drużyny.
Błaszczykowski musiał podjąć się regularnej rehabilitacji w Niemczech jak i w Polsce. Jakub
Błaszczykowski jest również świetnym reprezentantem Polski. Na przestrzeni lat 2006-2018

zdobył,aż dwadzieścia goli. Adam Nawałka jako selekcjoner umieścił go w składzie reprezentacji
Polski na Mistrzostwa Świata w 2018 roku.



Od początku ważną postacią w Dortmundzie

W czasach, gdy Błaszczykowski dołączał do szeregów Borussii, była ona ligowym 

średniakiem. Nikt w klubie nie mówił na poważnie o mistrzostwie Niemiec czy corocznej 

grze w Lidze Mistrzów. Kuba, podobnie jak w Wiśle, idealnie wkomponował się w drużynę,

co skutkowało częstymi występami na Signal Iduna Park. Drużyna grała przeciętnie, lecz 

młody Polak z czasem zaczął nie tylko grać w pierwszym składzie, lecz stał się jedną z 

czołowych postaci ekipy prowadzonej przez Thomasa Dolla.

Świetna postawa boiskowa Kuby zaowocowała wybraniem go przez kibiców na 

najlepszyego zawodnika klubu 2008 roku. W tym samym roku Borussia Dortmund zdobyła

też Superpuchar Niemiec, pokonując Bayern Monachium 2:1, a Błaszczykowski wpisał się 

na listę strzelców, otwierając wynik spotkania.

Po przejęciu sterów przez Juergena Kloppa w sezonie 2008/2009 „Błaszczu” niemal nie 

schodził z boiska. Już w 2. kolejce Bundesligi jego nazwisko znalazło się na ustach całego

piłkarskiego świata. Wtedy właśnie w meczu z Bayernem Monachium strzelił 

niesamowitego gola, prosto w okienko bramki Bawarczyków. Grał praktycznie we 

wszystkich możliwych spotkaniach, co niestety przypłacał mniejszymi kontuzjami 

wykluczającymi go na kilka tygodni z dalszych rozgrywek. Po każdej z nich można wręcz 

powiedzieć, że Błaszczykowski wracał silniejszy, nie przestając zachwycać kibiców 

„Czarno-żółtych”.



Błaszczykowski legendą Borussii

Borussia po latach przypomniała tego gola. - Legendarny gol legendarnego piłkarza - 
napisano. Dla Bayernu trafił Tim Borowski. Skończyło się remisem 1:1.
Błaszczykowski był piłkarzem Borussii w latach 2007-2015. W tym czasie rozegrał 253 
spotkania, w których strzelił 32 gole i miał 52 asysty.



Kuba Błaszczykowski to nie tylko znany sportowiec, ale i dobry człowiek. W Polsce działa 
Fundacja Ludzki Gest Błaszczykowskiego. Fundacja ta powstała właśnie z inicjatywy Jakuba 
Błaszczykowskiego. Głównym celem jest pomaganie dzieciom i młodym ludziom, którzy 
potrzebują pomocy. Jak również kształtowanie pozytywnych postaw wśród dzieci i młodzieży, 
poprzez wspieranie ich rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem kultury fizycznej. Fundacja 
organizując turnieje sportowe, koncerty charytatywne, itp., zbierając w ten sposób fundusze na 
leczenie, rehabilitację, pomoc socjalną i rozwój talentów młodych ludzi. Grono przyjaciół Fundacji,
którzy bezinteresownie wspomagają ją w tych działaniach powiększa się z każdym miesiącem.  
Bardzo mądre słowa na stronie tej fundacji, które najlepiej opisują naszego Kubę: 

,,Powody, dla których Kuba angażuje się społecznie są bardzo proste: Kuba charytatywnie 
niczego nie robi po to, żeby ludzie o tym wiedzieli i żeby mówili, jaki jest dobry. Kiedy był młody, 
to zawsze powtarzał: Jak będę miał pieniądze, to będę pomagał.   Dawid Błaszczykowski - Członek 
zarządu Fundacji."



Kariera reprezentacyjna

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. W 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. 
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Dalsza historia w Reprezentacji Polski
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. 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.
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Odznaczenia i wyróżnienia

Order Uśmiechu w 2016 r.
Tytuł Honorowego Obywatelstwa Miasta Opola 23 lutego 2017 r.
Tytuł Człowieka Pojednania i Pokoju 2017 r., którą przyznano 18 czerwca 2017r.
Medal Świętego Brata Alberta za rok 2017.



Życie prywatne Jakuba Błaszczykowskiego

Jakub Błaszczykowski to 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. 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.



Błaszczykowski powrócił do Wisły 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. 
Jakub Błaszczykowski zaskakuje swoją dobrocią na każdym kroku. Jest to nie tylko bardzo dobry 
sportowiec, ale i osoba godna naśladowania. Poniżej wpis z profilu Facebooka Kuby:

„To bardzo ważny dla mnie dzień. Zostałem współwłaścicielem 

Wisła Kraków
wraz z Jarosławem Królewskim i Tomaszem Jażdżyńskim. Przeszliśmy wspólnie bardzo trudne chwile, ale 
wiem, że z takimi Kibicami i takim wsparciem możemy wiele dobrego zdziałać. Dzięki Wam jest wszystko 

możliwe, a #WisłaNigdyNieZginie! 
Bracie od zawsze byłeś dla mnie wsparciem. Mogłem na Ciebie liczyć na każdym etapie życia! Przed nami 

kolejne wspólne wyzwanie! Dziękuję! 
PS. Jak widać na zamieszczonych zdjęciach od zawsze ramie w ramie! „

https://www.facebook.com/WislaKrakow/?__cft__[0]=AZXNXGfjTD5AZwip7XIwXJ8VIOqolHw-S4PJFrh57NLxuhWgx_fwGdp5LTcHVxCgpKro88FEBVIPTT02f8lY2DbS3mw27hqJud21A-uZp8-iDeydCZIEaDMAxICyajIpvaw4WNnS4ExHEyo_LoGYet3onSesAUT_7eS-zMZQ9NyJuA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/wis%C5%82anigdyniezginie?__cft__[0]=AZXNXGfjTD5AZwip7XIwXJ8VIOqolHw-S4PJFrh57NLxuhWgx_fwGdp5LTcHVxCgpKro88FEBVIPTT02f8lY2DbS3mw27hqJud21A-uZp8-iDeydCZIEaDMAxICyajIpvaw4WNnS4ExHEyo_LoGYet3onSesAUT_7eS-zMZQ9NyJuA&__tn__=*NK-R
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