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Dlaczego
taka nagroda?

bo…



… bo Kuba jest gladiatorem?



… bo Kuba ma tę moc?



… bo nam imponuje w tej chwili?



… bo jest wybitnym piłkarzem?



… bo jest gwiazdą?

NIE!



Dostaje to wyróżnienie,

bo jest normalnym facetem

o wielkim SERCU!



… bo pojawił się i zainwestował
w naszym mieście …
Centrum rozrywki Kubatura – największe centrum rozrywki w

regionie. Multitematyczne miejsce poświęcone dobrej zabawie,

w którym każdy niezależnie od wieku odnajdzie rozrywkę na

najwyższym poziomie.



… bo Fundacja „Ludzki gest”

Kuby Błaszczykowskiego ma swoją

siedzibę i działa charytatywnie także w Opolu

Zbiórka krwi dla byłego bramkarza MKS-u Kluczbork Krystiana 

Rudnickiego. 22-letni zawodnik zmaga się z anemią aplastyczną i 

czeka na przeszczep szpiku kostnego. 



… bo wspiera najmłodszych
M. in. turniej bowlingowo-bilardowego dla podopiecznych 

opolskich Domów Dziecka.



… bo organizuje w Opolu 
Turniej Kuba Cup

Dwudniowy turniej ulicznej 

piłki nożnej dla dzieci pod 

patronatem Fundacji 

"Ludzki Gest" Kuby 

Błaszczykowskiego. 

W trakcie dwudniowych 

zmagań prowadzone będą 

przez specjalistów 

pogadanki na temat 

bezpieczeństwa na 

wakacjach oraz właściwych 

zachowaniach wobec takich 

niebezpieczeństw jak 

narkotyki, dopalacze czy 

alkohol.



… bo organizuje campy
Borussi Dortmund w Opolu

Szkółka Borussii

Dortmund organizuje 

obóz dla dzieci w wieku 

od 6 do 14 lat.



… bo bierze udział w 
meczach charytatywnych

Mecz Gwiazdy sportu –

Kabareciarze. 

Dochód z meczu 

przeznaczony został dla 

6-letniej Zuzi z Gogolina, 

cierpiącej na 

Epidermolysis Bullosa -

wrodzone pęcherzowe 

oddzielanie się naskórka. 



… bo organizuje koncerty charytatywne

M. in. koncert Kamila 

Bednarka to kolejny 

pomysł Fundacji Ludzki 

Gest Kuby 

Błaszczykowskiego. 

Pomoc trafiła do 7-letniej 

Mai i 3-letniego Marcela, 

do Zuzi Machety oraz 

Dziecięcego Hospicjum w 

Opolu.



… bo ofiaruje swoje koszulki 
na licytacje

Wspieranie wiele 

koncertów 

charytatywnych i innych 

wydarzeń 

charytatywnych przez 

ufundowanie koszulki na 

licytacje m. in. Koncert 

Marcina Wyrostka na 

rzecz prześladowanych 

dzieci w Aleppo,  koncert 

Sylwii Grzeszczak na rzecz 

odnowy opolskiej 

katedry.



… bo wspiera Konkursy 
dla opolskich szkół

Zaangażowanie w projekt

„W poszukiwanie wartości”.

Projekt zakłada m. in.

Konkurs „Olimpiada Wiedzy

i Wartości w Sporcie” dla

szkół ponadgimnazjalnych

oraz konferencje naukową

nawiązująca tematycznie

do wybranej edycji.



… bo wspiera zawody sportowe
dla szkół Opola

Sportowy Turniej dla 

szkół podstawowych 

miasta Opola to 

tradycyjne spotkania 

organizowane w ramach 

Dnia Dziecka.

Rywalizacja w sztafetach i 

innych dyscyplinach 

sportowych na stadionie 

Odry Opole.



… bo w naszym mieście odbyła się 
promocja Jego książki

Kuba promował w Opolu 

swoją książkę, którą 

napisał wraz z Małgorzatą 

Domagalik.

"Kuba" to opowieść o 

człowieku, który dzielnie 

walczy - prywatnie i 

zawodowo. Książkę o 

sobie przeczytał. Nic w 

niej nie zmienił, ale drugi 

raz już nie chce do niej 

zaglądać.



… bo ma świadomość,
że rodzina w życiu jest 
najważniejsza

(…) i bez pomocy Brata Dawida, 

Wujka Jurka Brzęczka i wielu innych 

bliskich nie byłby obecny w naszym 

mieście i Honorowym Jego 

obywatelem.

Jak sam mówi: „To mój brat Dawid 

powinien dostać tę nagrodę”.



… bo jest człowiekiem wiary!
„Rozumiem, że wiara może być dla kogoś sprawą indywidualną, aczkolwiek 

dla mnie osobiście jest bardzo ważną rzeczą. Myślę, że każdy z nas w 

momencie, w którym jest ciężko, kiedy są problemy i nie można już liczyć na 

lekarzy, na inne rzeczy, wtedy zaczyna się odwoływać do wiary”.


