ROBERT
LEWANDOWSKI
Polak, który tworzy legendę piłki nożnej.

• Przyszedł na świat jako drugie dziecko Krzysztofa i
Iwony Lewandowskich. Wychowywał się w sportowej
rodzinie. Ojciec Krzysztof (zm. 2005) uprawiał judo i
grał w piłkę nożną w trzecioligowym Hutniku Warszawa.
Matka Iwona była siatkarką pierwszoligowego AZS
Warszawa.

RODZICE

• Robert Lewandowski urodził się 21 sierpnia 1988 r. w
Warszawie. Wraz z rodzicami mieszkał w Lesznie. Jako
dziecko próbował różnych sportów najlepiej jednak czuł
się w piłce nożnej.

• Karierę piłkarską rozpoczął w Partyzancie Leszno – nie
był jednak zawodnikiem tego klubu, mógł jedynie
uczestniczyć w treningach dzięki ojcu Krzysztofowi,
który tam pracował. W 1997 zapisał się do Varsovii
Warszawa, gdzie występował przez 7 lat w drużynach
młodzieżowych i juniorskich.

POCZĄTKI KARIERY

• W
lipcu
2006
podpisał
umowę
z
trzecioligowym Zniczem Pruszków, który zapłacił za
niego 5 tys. zł. ciągu dwóch sezonów Lewandowski
strzelił dla Znicza łącznie 37 goli (36 w rozgrywkach
ligowych i jedną w Pucharze Polski). 18 czerwca 2008
został sprzedany do Lecha Poznań za kwotę 380 tys.
euro. W Ekstraklasie zadebiutował 8 sierpnia 2008 w
meczu 1. kolejki z GKS-em Bełchatów, zdobywając
jednocześnie swojego pierwszego gola. W grudniu
został uznany przez tygodnik „Piłka Nożna” za
największe odkrycie 2008 roku w Polsce.

• Po zakończeniu sezonu 2009/2010 trwały negocjacje w
sprawie transferu Lewandowskiego. Ostatecznie 11
czerwca 2010 Lech Poznań osiągnął porozumienie z
niemieckim klubem, Borussia Dortmund, uzgadniając
warunki transakcji na kwotę 4,5 mln euro. 22 sierpnia
2010 Lewandowski zadebiutował w Bundeslidze. W
ekipie BVB występował wspólnie z dwoma innymi
reprezentantami Polski – Jakubem Błaszczykowskim i
Łukaszem Piszczkiem, tworząc tzw. „polskie trio z
Dortmundu”. W Borussii rozegrał łącznie 187 meczów, w
których strzelił 103 bramki i zanotował 43 asysty.

LECH POZNAŃ, BURUSSIA
DORTMUND

• 4 stycznia 2014 Lewandowski podpisał pięcioletni
kontrakt z Bayernem Monachium, którego zawodnikiem
został 1 lipca tego samego roku, po wygaśnięciu umowy
z Borussią Dortmund. 9 lipca Polak został oficjalnie
zaprezentowany przez klub z Bawarii – jednocześnie
poinformowano, że będzie występował z numerem „9” na
koszulce meczowej. 21 lipca magazyn „Kicker”
okrzyknął go najlepszym napastnikiem Bundesligi w
sezonie 2015/2016, prezentującym „klasę światową”.

BAYERN MONACHIUM

• Pomimo narastających spekulacji odnośnie transferu
Lewandowskiego, polski napastnik ostatecznie pozostał w
Bayernie. 29 sierpnia 2019 przedłużył umowę z Bayernem
Monachium do 30 czerwca 2023. Po podpisaniu kontraktu
powiedział:
„Bayern stał się dla mnie jak dom. Moja rodzina świetnie czuje
się w Monachium. Jestem przekonany, że w najbliższych dniach
osiągniemy tutaj naprawdę dużo. To jeden z trzech największych
klubów na świecie i jestem dumny z możliwości bronienia jego
barw. Mamy znakomity zespół.”

• 15 maja 2021 roku Robert Lewandowski wyrównał
rekord 40 goli w jednym sezonie Bundesligi, Gerda
Muellera. Do tej pory wydawało się to niemożliwe.

Legendarny rekord

• W dzieciństwie wyróżniał się niskim wzrostem i
niewielką masą ciała, dlatego nosił pseudonim „Bobek”.
• Robert nie rozstawał się z piłką nawet, gdy jadał obiad to
bawił się nią pod stołem.
• Jako czwarty Polak w historii wygrał ligę mistrzów.
• Pobił rekord strzelając 5 bramek w 9 minut.
• Wygrał złotego buta i został królem strzelców ligi
niemieckiej wiele razy.
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