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PIŁKA NOŻNA 





Robert Lewandowski 
 Polski piłkarz występujący na pozycji napastnika w niemieckim klubie Bayern Monachium 

oraz w reprezentacji Polski, której jest kapitanem. 

Członek Klubu Wybitnego Reprezentanta, rekordzista pod względem liczby występów              

w reprezentacji Polski i najlepszy jej strzelec w historii. Uczestnik Mistrzostw Świata 2018, 

Mistrzostw Europy 2012 i 2016. 

W 2016 został wybrany Sportowcem Roku 2015 w plebiscycie Przeglądu Sportowego oraz 

zajął czwarte miejsce w plebiscycie Złotej Piłki za rok 2015. Dziennik The Guardian 

umieścił go również w gronie pięciu najlepszych piłkarzy na świecie. W 2015 federacja 

IFFHS uznała go najskuteczniejszym strzelcem rozgrywek międzynarodowych. Mając na 

koncie 22 klubowe trofea, jest najbardziej utytułowanym polskim piłkarzem w historii. 

Ośmiokrotny zwycięzca plebiscytu Piłki Nożnej w kategorii „Piłkarz Roku”. W latach 2011–

2017 otrzymał tę nagrodę siedem razy z rzędu, co czyni go samodzielnym rekordzistą pod 

tym względem  

 





Jakub Błaszczykowski 
 Używający również zdrobnienia Kuba – 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, mających ma na koncie co najmniej 
100 występów w reprezentacji narodowej. Piłkarski mistrz Polski 

z Wisłą Kraków, a także dwukrotny mistrz Niemiec, zdobywca 
pucharu i superpucharu tego kraju oraz finalista Ligi Mistrzów 

UEFA w barwach Borussii Dortmund. 

Dwukrotny laureat Plebiscytu Piłki Nożnej w kategorii „Piłkarz 
Roku” (2008, 2010). Kawaler Orderu Uśmiechu 





Arkadiusz Milik 
  

 

Polski piłkarz występujący na pozycji napastnika w SSC 

Napoli oraz reprezentacji Polski. Uczestnik Mistrzostw 

Europy 2016 i Mistrzostw Świata 2018.  





Łukasz Piszczek 
  

Polski piłkarz występujący na pozycji obrońcy w niemieckim 

klubie Borussia Dortmund. W latach 2007–2019 

reprezentant Polski. Uczestnik Mistrzostw Europy 2008, 

2012, 2016 oraz Mistrzostw Świata 2018.  





Kamil Glik 
  

Polski piłkarz występujący na pozycji środkowego obrońcy 

we włoskim klubie Benevento Calcio oraz w reprezentacji 

Polski. Uczestnik mistrzostw Europy 2016 i mistrzostw 

świata 2018. 

 





Wojciech Szczęsny 

 Polski piłkarz występujący na pozycji bramkarza we 

włoskim klubie Juventus Turyn oraz w reprezentacji 

Polski. Uczestnik Mistrzostw Świata 2018, Mistrzostw 

Europy 2012 i 2016.  

Syn byłego bramkarza reprezentacji Polski - Macieja 

Szczęsnego.  





Anna Szymańska 
  

 

Piłkarka nożna występująca na pozycji bramkarza; reprezentantka Polski i trener 

drugiej klasy piłki nożnej. Była asystentem trenera kadry województwa 

zachodniopomorskiego dziewcząt do lat 16 (2009-2010).  

 
    1999-2002 klub sportowy Roma Szczecin (II liga piłki nożnej kobiet) 

    2002-2007 klub sportowy TKKF Gryf Szczecin (od 2007/2008 I liga piłki nożnej kobiet), 

    2007-2008 klub sportowy KKPK Medyk Konin (Ekstraliga piłki nożnej kobiet), 

    2008-2010 klub sportowy TKKF Gryf Sedina Szczecin (I liga piłki nożnej kobiet), 

    2010-2011 klub sportowy Pogoń Szczecin Women (I liga i Ekstraliga piłki nożnej kobiet). 

    2012-lipiec 2017 klub sportowy KKPK Medyk Konin 

    lipiec 2017-nadal KKS Czarni Sosnowiec (Ekstraliga Kobiet) 





Katarzyna Kiedrzynek 
  

Polska piłkarka występująca na pozycji bramkarza 

 w niemieckim klubie VfL Wolfsburg. Reprezentantka 

Polski. Wcześniej grała w Motorze Lublin, którego jest 

wychowanką, Górniku Łęczna i Paris Saint-Germain,  

z którym wystąpiła  w finale Ligi Mistrzyń.  





Ewa Pajor 

 Polska piłkarka, występująca na pozycji napastnika  

w niemieckim klubie VfL Wolfsburg oraz reprezentacji 

Polski.  



  KOSZYKÓWKA 





Marcin Gortat 

 

Polski koszykarz, występujący na pozycji środkowego, reprezentant kraju. 
Przez 13 sezonów grał w NBA, najlepszej koszykarskiej lidze świata,  

w której zadebiutował 1 marca 2008 roku. Jest jedynym Polakiem  
w historii NBA, który awansował do jej finału (wicemistrz NBA z 2009 
roku z drużyną Orlando Magic)  W NBA występował w 4 drużynach: 

Orlando Magic, Phoenix Suns, Washington Wizards oraz Los Angeles 
Clippers.  

Marcin Gortat prowadzi też działalność charytatywną. W październiku 2009 
otworzył swoją fundację "MG13”, której celem była i jest pomoc innym 

młodym ludziom w realizacji własnych marzeń sportowych. 





Małgorzata Dydek 

Polska koszykarka, grająca w swojej karierze w lidze polskiej, 
francuskiej, hiszpańskiej, rosyjskiej i amerykańskiej (WNBA), 

wielokrotna reprezentantka kraju. Mistrzyni Europy z 1999 
roku 

 i uczestniczka igrzysk olimpijskich w Sydney. 

Była prawdopodobnie najwyższą profesjonalną koszykarką na 
świecie (jej wzrost podawany w mediach wahał się od 213 do 

218 cm) oraz najwyższą zawodniczką w historii WNBA,  
w której była znana jako „Margo”. Karierę sportową 

zakończyła w 2008.  



PIŁKA RĘCZNA 





Sławomir Szmal 

 Polski piłkarz ręczny, występujący na pozycji bramkarza,  
w latach 1998–2018 reprezentant kraju, rekordzista pod 

względem liczby oficjalnych spotkań międzypaństwowych  
w kadrze seniorskiej (298 meczów, 3 gole), od 2011 zawodnik 

Vive Tauron Kielce. Wicemistrz świata z 2007, brązowy 
medalista Mistrzostw Świata 2009 oraz Mistrzostw Świata 

2015. Dwukrotny uczestnik igrzysk olimpijskich (2008 i 2016). 
Najlepszy piłkarz ręczny świata roku 2009. Laureat 76. 

Plebiscytu Przeglądu Sportowego i Telewizji Polskiej na 10 
najlepszych sportowców Polski roku 2010 (zajął w nim  

6. miejsce) 





Karol Bielecki 

Polski piłkarz ręczny, grający na pozycji lewego rozgrywającego, 
reprezentant Polski, uczestnik igrzysk olimpijskich (Pekin 2008), 
wicemistrz świata  z 2007, brązowy medalista Mistrzostw Świata 

2009, brązowy medalista Mistrzostw Świata 2015 w Katarze.  
W 2016 roku pełnił rolę chorążego reprezentacji Polski podczas 

Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro. Po sezonie klubowym 
2017/2018 ogłosił zakończenie kariery sportowej. 11 czerwca 
2010 podczas towarzyskiego meczu z Chorwacją  w Kielcach 

Bielecki doznał poważnego urazu oka. W 10. minucie spotkania 
został przypadkowo trafiony kciukiem w lewe oko przez Josipa 

Valčićia, wskutek czego doszło u niego do pęknięcia gałki ocznej. 





Michał Jurecki 
 Polski piłkarz ręczny, lewy rozgrywający, od 2020 zawodnik Azoty-

Puławy. 

 Wielokrotny reprezentant Polski, srebrny medalista mistrzostw świata  
w Niemczech (2007), brązowy medalista mistrzostw świata w Chorwacji 
(2009) i Katarze (2015), uczestnik igrzysk olimpijskich w Pekinie (2008) 

    i Rio de Janeiro (2016), najlepszy lewy rozgrywający mistrzostw Europy 
w Polsce (2016). 

 Wielokrotny mistrz Polski i zdobywca Pucharu Polski, zwycięzca Ligi 
Mistrzów i najlepszy strzelec (93 gole) Vive Kielce w tych rozgrywkach        

w sezonie 2015/2016. 





Artur Siódmiak 

Polski piłkarz ręczny, grający na pozycji obrotowego, reprezentant 

Polski (133 oficjalne mecze międzypaństwowe i 102 zdobyte gole), 

uczestnik igrzysk olimpijskich (Pekin 2008), wicemistrz świata  

z 2007 i brązowy medalista Mistrzostw Świata 2009. W 2012, po 

zakończeniu czynnej kariery zawodniczej, założył działalność 

gospodarczą, zajmującą się organizowaniem różnych wydarzeń 

(głównie sportu dziecięcego) oraz fundację i Akademię Piłki Ręcznej 

własnego imienia (co roku organizuje obozy sportowe dla 

młodzieży). Współpracownik fundacji MG13 Marcina Gortata. 

Komentator i ekspert piłki ręcznej na antenach grupy Polsat.   





Bartosz Jurecki 

Polski piłkarz ręczny, grający na pozycji obrotowego, były 

reprezentant Polski, uczestnik igrzysk olimpijskich (Pekin 

2008, Rio de Janeiro 2016), wicemistrz świata z 2007, 

brązowy medalista Mistrzostw Świata 2009 i Mistrzostw 

Świata 2015. Brat Michała. W latach 2006–2015 zawodnik SC 

Magdeburg. Od 2019 roku jest trenerem klubu Piotrkowianin 

Piotrków Trybunalski. 





Krzysztof Lijewski 
 

Polski piłkarz ręczny, grający na pozycji prawego 

rozgrywającego, reprezentant Polski, uczestnik igrzysk 

olimpijskich (Pekin 2008), wicemistrz świata z 2007, brązowy 

medalista Mistrzostw Świata 2009. Od 1 lipca 2012 zawodnik 

Vive Targi Kielce. Brat Marcina Lijewskiego.  



  SIATKÓWKA 





Artur Szalpuk 
  

Polski siatkarz, grający na pozycji przyjmującego, 

reprezentant Polski. Razem z reprezentacją Polski zdobył 

mistrzostwo świata w 2018 roku. Od sezonu 2020/21 jest 

siatkarzem Verva Warszawa Orlen Paliwa  





Fabian Drzyzga 

 Polski siatkarz, grający na pozycji rozgrywającego. Od sezonu 

2020/2021 jest zawodnikiem Asseco Resovii Rzeszów. 

 Mistrz Świata z 2014 roku oraz 2018 roku. 

 Syn byłego reprezentanta Polski w piłce siatkowej – 

Wojciecha Drzyzgi  





Michał Winiarski 
 

Polski siatkarz grający na pozycji przyjmującego, 

reprezentant Polski. 

21 września 2014, wraz z reprezentacją Polski, wywalczył 

złoty medal Mistrzostw Świata 2014 





Aleksander Śliwka 

 

Polski siatkarz występujący na pozycji przyjmującego,  

złoty medalista Mistrzostw Świata w Siatkówce Mężczyzn 

2018.      





Malwina Smarzek - Godek 
 Polska siatkarka grająca na pozycji atakującej  

i przyjmującej, a od sezonu 2016/17 na pozycji 

przyjmującej, reprezentantka kraju. Zdobywczyni złotego 

medalu na mistrzostwach Europy kadetek w 2013 roku. 

Od sezonu 2020/2021 reprezentuje barwy włoskiego 

klubu Igor Gorgonzola Novara. 





Joanna Wołosz 

 

Polska siatkarka grająca na pozycji rozgrywającej,  

reprezentantka Polski juniorek i seniorek. 

Od sezonu 2017/2018 występuje we włoskiej drużynie 

Imoco Volley Conegliano.  
  





Agata Mróz-Olszewska 

Polska siatkarka, 138-krotna reprezentantka Polski w latach 

2003–2006, zdobywczyni złotych medali na Mistrzostwach 

Europy    w piłce siatkowej kobiet w 2003 i 2005.  

22 maja 2008 przeszła zabieg przeszczepienia szpiku kostnego     

w Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii 

Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu. Czternaście 

dni po przeszczepie zmarła w wyniku posocznicy  

i związanego z nią wstrząsu septycznego. 





Małgorzata Glinka 

 Polska siatkarka, 286-krotna reprezentantka Polski w latach 1996–2014, 
olimpijka (Pekin 2008), dwukrotna mistrzyni Europy (2003, 2005), 
dwukrotna triumfatorka Ligi Mistrzyń (2011, 2013), zdobywczyni 

Pucharu CEV (2001) i Pucharu Top Teams (2007), najlepsza siatkarka 
Europy 2003 roku, laureatka CEV Lifetime Award 2013 za całokształt 

kariery sportowej, MVP (najlepsza zawodniczka) m.in. Pucharu Świata, 
Mistrzostw Europy, Ligi Mistrzyń czy Pucharu CEV, najlepsza polska 

siatkarka pierwszej dekady XXI wieku i jedna z najlepszych w tym 
czasie zawodniczek na świecie. 

W latach 90. XX wieku grała na pozycji środkowej bloku, a od 2000 roku 
występowała na pozycjach atakującej i przyjmującej.  





Piotr Nowakowski 

 Polski siatkarz grający na pozycji środkowego, 

reprezentant Polski. Złoty medalista z Mistrzostw Świata 

2014 i 2018. Od sezonu 2019/2020 jest zawodnikiem 

VERVA Warszawa ORLEN Paliwa.  

 





Michał Kubiak 
Polski siatkarz grający na pozycji przyjmującego, 

reprezentant Polski. Obecnie występuje w japońskiej 

drużynie Panasonic Panthers. Złoty medalista Mistrzostw 

Świata 2014 i 2018. 

 Od 2015 roku pełni funkcję kapitana reprezentacji Polski. 

W 2014 został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.  

W 2015 zajął piąte miejsce w 81. Plebiscycie Przeglądu 

Sportowego na najlepszego sportowca Polski.  





Bartosz Kurek 
Polski siatkarz grający na pozycji atakującego i przyjmującego. 

Reprezentant Polski od 2007 roku. Mistrz Europy 2009  

i olimpijczyk z Londynu 2012 oraz z Rio de Janeiro 2016. Złoty 

medalista z Mistrzostw Świata 2018, a także MVP tego turnieju. 

W 2018 został uznany przez Europejską Konfederację Siatkówki  

za najlepszego siatkarza roku 2018. 

Wybrany najlepszym sportowcem Polski w Plebiscycie „Przeglądu 

Sportowego" 2018.  





Leon Wilfredo 
  

Polski siatkarz kubańskiego pochodzenia, grający na pozycji 
przyjmującego. Były reprezentant Kuby w latach 2007–2012, 
wicemistrz świata 2010.   4-krotny zwycięzca siatkarskiej Ligi 

Mistrzów w barwach rosyjskiego zespołu Zenit Kazań. 
Obecnie zawodnik włoskiego klubu Sir Safety Perugia.  

Od 24 lipca 2019 roku reprezentant Polski. 

Jeden z najlepszych, a przez wielu uznawany za najlepszego 
obecnie siatkarza na świecie.  





Mariusz Wlazły 

 

Polski siatkarz, grający na pozycji atakującego; 
reprezentant Polski. Wicemistrz Świata z 2006 roku  

oraz Mistrz Świata 
 z 2014 roku. MVP oraz najlepszy atakujący turnieju 
Mistrzostw Świata 2014, rozgrywanego w Polsce.   
Od sezonu 2020/2021 występuje w drużynie Trefl 

Gdańsk.  
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