
 

 

 
Poznaj piłkarską gwiazdę: Arkadiusz Milik 

 
Arkadiusz Milik urodził się 28 lutego 1994 w Tychach. Polski piłkarz występujący na pozycji 

napastnika we włoskim klubie SSC Napoli oraz w reprezentacji Polski. Uczestnik Mistrzostw Świata 
2018 i Mistrzostw Europy 2016. Odkrycie roku 2012 w Plebiscycie „Piłki Nożnej”. Król strzelców 
Pucharu Holandii 2014/2015 (8 goli). 

 

 
 

Arkadiusz jest wychowankiem Rozwoju Katowice, gdzie, trenował od 6. roku życia. Wiosną 
2010 napastnik został włączony do zespołu rezerw Rozwoju Katowice. W sezonie 2010/2011 
dołączył do pierwszej drużyny, grającej w III lidze opolsko-śląskiej. W pierwszym zespole 
zadebiutował, w wieku 16 lat, 23 października 2010, zdobywając dwie bramki w wygranym 4:0 
meczu z KS Krasiejów. 
W listopadzie 2010 trafił na testy do Górnika Zabrze, gdzie rozegrał 2 spotkania w drużynie Młodej 
Ekstraklasy. W meczu z Koroną Kielce zdobył bramkę, po czym trener Adam Nawałka zaproponował 
mu treningi z pierwszą drużyną. Następnie został zaproszony na dwutygodniowy staż do 
angielskiego Reading, gdzie podczas meczu młodzieżowców przeciwko Tottenhamowi Hotspur 
strzelił gola, a następnie trafił na testy do tego właśnie klubu. Po powrocie do kraju był testowany w 
zespole Młodej Ekstraklasy Legii Warszawa. W sparingu z AC Sambonifacese zdobył jedną bramkę, 
a Legia wygrała 4:1. Milik rundę wiosenną spędził jednak w Rozwoju Katowice. Sezon zakończył 
dziesięcioma meczami i czterema bramkami w III lidze. 

1 lipca 2011 podpisał 5-letni kontrakt z Górnikiem Zabrze. Jeden z zapisów zapewnił jego 
bratu, Łukaszowi, pracę na stanowisku kierownika drużyny Młodej Ekstraklasy Górnika i klubowego 
pracownika działu marketingu. Działacze wyrazili ponadto zgodę, aby Arkadiusz Milik wystąpił w 
barwach Rozwoju Katowice, w finałach Mistrzostw Polski juniorów U-17 w Gdyni, gdzie ostatecznie 
Rozwój zajął trzecie miejsce. 
W rozgrywkach Ekstraklasy zadebiutował mając 17 lat. W debiucie przeciwko Śląskowi Wrocław, 
który miał miejsce 31 lipca 2011, zaliczył asystę przy bramce Pawła Olkowskiego. Na pierwszego 
gola czekał do 1 kwietnia 2012, kiedy to w spotkaniu przeciwko Koronie Kielce, dwukrotnie wpisał 
się na listę strzelców. Stał się tym samym najmłodszym strzelcem gola w Ekstraklasie podczas 
sezonu 2011/2012 oraz siódmym w historii Górnika. Po ukończeniu 18. roku życia, podpisał z 
Górnikiem nowy, profesjonalny, kontrakt. Pierwszy sezon w Ekstraklasie zawodnik zakończył z 
dorobkiem czterech bramek w dwudziestu czterech meczach, natomiast jego drużyna zajęła ósme 
miejsce w ligowej tabeli. 

Sezon 2012/2013 zawodnik rozpoczął od strzelenia dwóch goli w dwóch pierwszych 
meczach. W sierpniowym plebiscycie Ekstraklasy uznano go za „Piłkarza Miesiąca”. 1 grudnia 2012 
w meczu przeciwko Wiśle Kraków strzelił bramkę dla Górnika w najwyższej klasie rozgrywkowe.  



 

 

 
Rundę jesienną, Milik, zakończył z siedmioma bramkami w czternastu ligowych spotkaniach. W 
plebiscycie katowickiego „Sportu” na najlepszego piłkarza roku zajął 6. miejsce. 
 

 
 

17 grudnia 2012 przeszedł do Bayeru 04 Leverkusen i podpisał z niemieckim klubem 5,5-
letni kontrakt. W Bundeslidze zadebiutował 3 lutego 2013 w spotkaniu z Borussią Dortmund, 
zmieniając w 87. minucie spotkania, Stefana Reinartza. 14 lutego 2013, zmieniając w 70. minucie 
meczu Ligi Europy z Benfiką, Gonzalo Castro, zadebiutował w europejskich pucharach.  
30 sierpnia 2013 FC Augsburg oficjalnie poinformował o rocznym wypożyczeniu Milika z Bayeru. W 
nowym klubie Polak zadebiutował 21 września 2013 podczas przegranego 1:2 spotkania z 
Hannoverem 96, zmieniając w 89. minucie Matthiasa Ostrzolka. Pierwszego gola dla Augsburga 
zdobył sześć dni później, w zremisowanym 2:2 meczu z Borussią Mönchengladbach. Druga i 
zarazem ostatnia bramka Milika w barwach klubu padła 9 lutego 2014 podczas wygranego 4:1 
spotkania z VfB Stuttgart. Ostatecznie w sezonie 2013/14 Polak wystąpił w lidze osiemnastokrotnie, 
dokładając dodatkowe dwa występy w Pucharze Niemiec. Po zakończeniu rozgrywek powrócił do 
Leverkusen. 
15 maja 2014 AFC Ajax potwierdził wypożyczenie Milika na cały sezon 2014/15, dodatkowo 
zapewniając sobie prawo pierwokupu piłkarza. W Eredivisie, Milik, zadebiutował 10 sierpnia 2014 w 
wygranym 4:1, domowym spotkaniu z Vitesse. Dwa premierowe trafienia dla Ajaksu zaliczył 13 
września 2014 w wygranym 2:1, ligowym meczu przeciwko Heraclesowi Almelo. 17 września 2014 
w meczu fazy grupowej z Paris Saint-Germain (1:1), zadebiutował w Lidze Mistrzów. 25 września 
2014 w spotkaniu 2. rundy Pucharu Holandii, strzelił 6 goli i zaliczył 2 asysty, a Ajax wygrał 9:0 z 
czwartoligowym JOS Watergraafsmeer. 10 grudnia 2014 podczas wygranego 4:0 meczu fazy 
grupowej z APOELem, strzelił swojego pierwszego gola w Lidze Mistrzów, a ponadto asystował przy 
bramce Lasse Schøne oraz wywalczył rzut karny, który na gola zamienił także Schøne. W 1/16 finału 
Ligi Europy, strzelił 3 bramki w dwumeczu z Legią Warszawa i awansował ze swoim klubem do 1/8 
finału. Ostatecznie, sezon 2014/15, zakończył strzelając 23 gole i notując 9 asyst w 34 występach 
dla Ajaksu i z 8 bramkami na koncie został królem strzelców ówczesnej edycji Pucharu Holandii. W 
ligowej tabeli, Ajax zajął wówczas drugie miejsce, tracąc 17. punktów do pierwszego PSV 
Eindhoven. 
 

Zobacz podsumowanie sukcesów Milika w klubie AFC Ajax  Amsterdam: 
 

https://youtu.be/oIWrVJJ0JNI 
 
 
 
 

https://youtu.be/oIWrVJJ0JNI


 

 

 
1 kwietnia 2015 Ajax oficjalnie poinformował, że wykupił Milika z Bayeru i podpisał z nim 4-letni 
kontrakt, który wszedł w życie 1 lipca. Polak otrzymał koszulkę z numerem 9. W sezonie 2015/16 
wystąpił w 42 spotkaniach Ajaksu strzelając w nich 24 bramki i notując 10 asyst oraz ponownie 
sięgnął z klubem po wicemistrzostwo kraju, przegrywając tytuł mistrzowski na rzecz PSV, w ostatniej 
kolejce sezonu, po wyjazdowym remisie 1:1 z De Graafschap. Sam, z dorobkiem 21 ligowych goli, 
zajął 3. miejsce w klasyfikacji strzelców Eredivisie. W barwach Ajaksu rozegrał łącznie 75 spotkań, 
w których strzelił 47 goli i zanotował 21 asyst. 

1 sierpnia 2016, za ok. 32 mln euro, podpisując 5-letni kontrakt, przeszedł z Ajaksu do 
włoskiego SSC Napoli. Piłkarz, z powodu swojego młodzieńczego zafascynowania hokejem na 
lodzie, wybrał numer 99, z którym występował m.in. uważany za najlepszego hokeistę wszech 
czasów, Wayne Gretzky. 21 sierpnia 2016 wchodząc na boisko za Manolo Gabbiadiniego, w 57. 
minucie zremisowanego 2:2 meczu z Pescarą, zadebiutował w Serii A. Wraz z nim zadebiutował 
inny Polak, Piotr Zieliński. 27 sierpnia 2016 po raz pierwszy znalazł się w podstawowym składzie 
Napoli – na rozgrywanym na Stadio San Paolo ligowym meczu z Milanem. Polski napastnik rozegrał 
wówczas całe spotkanie i zdobył dwie bramki, pokonując bramkarza gości Gianluigiego 
Donnarummę w 18. oraz 33. minucie meczu, który ostatecznie zakończył się zwycięstwem jego 
drużyny 4:2. Były to pierwsze trafienia Milika na włoskich boiskach. Również w meczu z Bolonią, 
rozegranym 17 września 2016, popisał się – wszedł na boisko w drugiej połowie meczu i zdobył dwa 
gole: w 68. i 78. minucie, a jego drużyna wygrała 3:1. 8 października 2016 w meczu reprezentacji, 
nabawił się kontuzji zerwania więzadła krzyżowego przedniego w lewym kolanie, przez co w sezonie 
2016/17 opuścił 21 meczów swojej drużyny. 12 stycznia 2017 po zakończeniu leczenia i rehabilitacji 
poinformowano, że Milik otrzymał zgodę na wznowienie treningów z drużyną. 4 lutego 2017 po raz 
pierwszy po kontuzji, znalazł się w kadrze meczowej Napoli, na ligowym meczu z Bolonią. Do gry 
powrócił 15 lutego 2017, w przegranym 1:3, pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów, przeciwko 
Realowi Madryt, na Estadio Santiago Bernabéu. 23 kwietnia 2017 w ligowym meczu z Sassuolo 
(2:2), strzelił pierwszego gola po kontuzji. Łącznie w sezonie 2016/17 rozegrał 23 mecze strzelając 
8 bramek (5 ligowych i 3 w Lidze Mistrzów). Nowy sezon rozpoczął 16 sierpnia 2017 wchodząc na 
ostatnie 15' minut w pierwszym meczu IV rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów z Niceą (2:0). 19 sierpnia 
2017, wystąpił w pierwszej jedenastce, w meczu 1. kolejki Serie A z Hellasem Verona (3:1), w którym 
zdobył bramkę. 13 września 2017 rozegrał 90' minut oraz zdobył bramkę w przegranym 1:2, 
grupowym meczu Ligi Mistrzów, z Szachtarem Donieck. 23 września 2017 w ligowym meczu ze 
SPAL, ponownie zerwał więzadła krzyżowe, tym razem w prawym kolanie. Na boisko powrócił 3 
marca 2018 wchodząc jako rezerwowy w ligowym meczu z Romą (2:4). Łącznie w sezonie 2017/18, 
wystąpił w 17 meczach strzelając 6 bramek. 
 

 
 
 
 



 

 

 
Zobacz gole Milika dla SSC Napoli: 

 
https://youtu.be/4FScW86tZ1g 

 
Milik od 2011 występował w młodzieżowych reprezentacjach Polsi. W 2012 roku został 

dwukrotnie umieszczony go na liście rezerwowej pierwszej reprezentacji Polski. Pierwsze powołanie 
otrzymał 8 października tego samego roku, na mecze z Republiką Południowej Afryki oraz Anglią. 
Zajął wówczas miejsce Marka Saganowskiego, który zmagał się z problemami kardiologicznymi. 
Kilka dni wcześniej Milik przygotowywał się z kadrą do lat 19 do turnieju eliminacyjnego Mistrzostw 
Europy. W seniorskiej reprezentacji zadebiutował 12 października 2012 w wygranym 1:0 meczu z 
RPA, zmieniając w 58. minucie Adriana Mierzejewskiego. Zagrał również w zremisowanym 1:1 
meczu eliminacyjnym Mistrzostw Świata 2014 z Anglią, wchodząc w 82. minucie za Kamila 
Grosickiego. Pierwszego gola dla reprezentacji zdobył 14 grudnia 2012 w meczu z Macedonią, gdy 
dobił piłkę po niecelnym uderzeniu Szymona Pawłowskiego z rzutu karnego. 11 października 2014 
zdobył bramkę w wygranym 2:0 meczu eliminacyjnym do Mistrzostw Europy 2016 z Niemcami, a 
trzy dni później powtórzył ten wyczyn w zremisowanym 2:2 spotkaniu ze Szkocją. Trafienia notował 
także w dwóch kolejnych meczach kadry: wygranym 4:0 z Gruzją oraz zremisowanym 2:2 ze 
Szwajcarią. 13 czerwca 2015 strzelił gola w wygranym 4:0 spotkaniu z Gruzją. W 2016 został 
powołany przez selekcjonera Adama Nawałkę do kadry na Mistrzostwa Europy 2016 we Francji. W 
meczu inauguracyjnym, z Irlandią Północną, zdobył bramkę dającą zwycięstwo Polsce. W meczu 
grupowym z Ukrainą asystował przy zwycięskiej bramce Jakuba Błaszczykowskiego. W sumie na 
turnieju wystąpił w pięciu meczach, strzelając jedną bramkę i dotarł z reprezentacją Polski do 
ćwierćfinału. 4 czerwca 2018, selekcjoner Adam Nawałka powołał go do składu na rozgrywane w 
Rosji, Mistrzostwa Świata.  
 

Dowiedz się, dlaczego Arkadiusz to Gość od bramek specjalnych: 
 

https://youtu.be/-7wacyn75N8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z materiałów mogą korzystać Opiekunowie mający zawartą umowę z Akademią. Prosimy  
o nieudostępnianie materiałów Akademii Piłkarskiej Online osobom postronnym lub w mediach  społecznościowych. Są 
one objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy „Ustawy  
o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). 
Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione. 
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