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Szkoła Branżowa 
Temat: Świat wokół nas jest ciekawy- poznajemy sylwetkę Kuby Błaszczykowskiego.

Witam Cię!

 Czy potrafiłbyś wskazać kogoś, kogo bardzo cenisz? Rodzica, nauczyciela, 
przyjaciela, znanego naukowca, działacza społecznego lub artystę? Taką osobę 
można nazwać autorytetem, czyli kimś cieszącym się wśród ludzi szczególnym 
uznaniem, szacunkiem, poważaniem ze względu na swoją wiedzę lub 
zachowanie. Autorytet często stawiany jest za wzór do naśladowania dzięki 
swojej wysokiej inteligencji, prawdomówności, uczciwości, odwadze. Często 
się zdarza, że cechy przywódcze i charyzma takiej osoby mają ogromy wpływ 
na innych..

Idol również może stanowić wzór do naśladowania. To osoba publiczna, bardzo 
popularna, ceniona najczęściej za wygląd, sposób bycia, dokonania sportowe 
czy twórczość. Idolami są aktorzy, piosenkarze, sportowcy, którzy mogą stać się
autorytetami, choć nie reprezentują niektórych wartości cenionych w 
społeczeństwie. Idol nie musi być wzorem w każdej dziedzinie życia.

             



Jakub Błaszczykowski urodził się w 1986 roku w miejscowości Truskolasy, 
leżącej na obszarze dzisiejszego województwa śląskiego. Treningi piłkarskie 
rozpoczął w 1993 roku w zespole Rakowa Częstochowa. Jako obiecujący junior,
grający na pozycji pomocnika, został w 2002 roku zaproszony do drużyny 
Górnika Zabrze, po roku wrócił jednak do Częstochowy, tym razem do 
grającego w IV lidze KS Częstochowa. To właśnie w tym zespole zaczęła się 
jego kariera jako seniora. W 2004 roku zadebiutował również w reprezentacji 
Polski U-19.





    



1. Jaką rolę w życiu piłkarza odegrali babcia Felicja i wujek Brzęczek?

2. Przedstaw w punktach, jaka była droga do mistrzostwa Kuby Bła -

        szczykowskiego?
3. Które z tych cech  i dlaczego, przypisałbyś Kubie Błaszczykowskiemu?

Akceptacja:
1. zgoda na coś
2. pogodzenie się z czymś, czego nie można zmienić
3. uznanie czyichś cech, czyjegoś postępowania za zgodne z oczekiwaniami.

Autorytet
1. ogólnie uznana czyjaś powaga, wpływ, znaczenie,
2. człowiek mający duże poważanie, cieszący się uznaniem ze względu na 

swą wiedzę, odpowiednie zachowanie, stawiany za wzór do 
naśladowania, mający wpływ na innych ludzi.

      Charyzma.
1. wszystkie cechy charakteru, które czynią daną osobę wyjątkową na tle 

społeczeństwa.
  
      Ideał

1.  coś absolutnie doskonałego; człowiek będący wzorem do naśladowania 
lub najwyższy cel dążeń i pragnień ludzkich w jakiejś dziedzinie.

      Idol
1. osoba szczególnie popularna, uwielbiana; bożyszcze,
2.  to ktoś doskonały, wykraczający poza zwyczajność, wzór do 

naśladowania, który stanowi cel ludzkich pragnień i dążeń.
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