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Data i miejsce 

urodzenia 

9 czerwca 1978 

Opole,  Polska 

Pseudonim Miro, Salto Klose, The Ice Man 

Pozycja napastnik 

Wzrost 182 cm 

Masa ciała 84 kg 

Informacje klubowe 

Obecny klub Lazio  

Numer 11 

Kariera seniorska[a] 

Lata Klub M (G) 

1998–1999 

1999–2004 

2004–2007 

2007–2011 

2011– 

FC Homburg 

1. FC Kaiserslautern 

Werder Brema 

Bayern Monachium 

Lazio 

18 (1) 

120 (44) 

89 (53) 

98 (24) 

80 (35) 

Reprezentacja narodowa[b] 

Lata Reprezentacja 

2001–  Niemcy 135 (71) 

[pokaż]Dorobek medalowy 
 

a. Skocz do góry↑ Mecze i gole w lidze akt. 10 maja 2014. 

b. Skocz do góry↑ Mecze i gole w reprez. akt. 8 lipca 2014. 

 Galeria zdjęć w Wikimedia Commons 

Miroslav Klose (ur. 9 czerwca 1978 w Opolu jako Mirosław Marian Klose) – 
niemiecki piłkarz urodzony w Polsce występujący na pozycji napastnika, reprezentant Niemiec. 
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Życie prywatne 

Pochodzi z górnośląskiej sportowej rodziny – ojciec Józef Klose był piłkarzem (m.in. Odry Opole i 
francuskiego klubu AJ Auxerre), matka Barbara Jeż była piłkarką ręczną, 82-
krotną reprezentantką Polski. 

W latach 1979-1984 rodzina mieszkała we Francji podczas gry w tym kraju Józefa Klose. 
Następnie rodzina powróciła do Opola, a w 1987 roku wszyscy (rodzice, 11-letnia wówczas córka 
Marzena i 9-letni syn Mirosław) wyjechali jako przesiedleńcydo Niemiec

[1]
. Zamieszkali w 

mieście Kusel, 40 km od Kaiserslautern w Nadrenii-Palatynacie
[2]

. W Niemczech administracyjnie 
dokonano korekty imienia Mirosława na Miroslav. Przyszły piłkarz ukończył szkołę niemiecką i 
pobierał naukę zawodu cieśli. Od 19. roku życia poświęcił się wyłącznie karierze piłkarskiej, 
początkowo jako amator, następnie zawodnik profesjonalny. 

31 grudnia 2004 poślubił Sylwię. Ma dwóch synów-bliźniaków o imionach Luan i Noah, 
urodzonych 30 stycznia 2005

[3]
. 

Kariera piłkarska[edytuj | edytuj kod] 

Swoją karierę piłkarską rozpoczynał w zespole młodzieżowym w klubie SG Blaubach-Diedelkopf. 
W 1998 r. przeniósł się do klubu FC 08 Homburg, następnie od 1999 r. grał w 
niemieckiej ekstraklasie w klubie 1. FC Kaiserslautern, a od 2004 r. w Werderze Brema. Od 1 
lipca 2007 do maja 2011 r. był piłkarzem FC Bayern Monachium. W 2011 r. podpisał dwuletni 
kontrakt z grającym w Serie A Lazio Rzym. 

24 marca 2001 roku debiutował w reprezentacji Niemiec w meczu z Albanią. Wraz z kadrą 
niemiecką sięgnął po wicemistrzostwo świata w 2002 (zdobywając w turnieju 5 bramek, został 
wicekrólem strzelców), brał również udział w turnieju finałowym Euro 2004. Na Mistrzostwach 
Świata 2006 w Niemczech zdobył wraz z reprezentacją Niemiec brązowy medal i został (z 
dorobkiem 5 goli) królem strzelców. Taki sam medal wywalczył na Mistrzostwach Świata 
2010 (zdobył w turnieju 4 bramki). 

W 2012 roku został powołany do reprezentacji Niemiec na Mistrzostwa Europy. Pierwszy mecz 
na turnieju rozegrał 22 czerwca przeciwko reprezentacji Grecji w meczu ćwierćfinałowym. Zdobył 
jedną bramkę, a mecz zakończył się wynikiem 4:2 dla Niemiec. 

7 września 2013 w zwycięskim spotkaniu 3-0 z Austrią eliminacji do Mistrzostw Świata wpisał się 
na listę strzelców i tym samym wyrównał rekord Gerda Müllera wynoszący 68 bramek. 21 
czerwca 2014 na Mistrzostwach Świata w Brazylii podczas meczuNiemcy - Ghana wyrównał 
rekord strzelonych bramek na MŚ należący do Brazylijczyka Ronaldo. 8 lipca 2014 podczas 
meczuNiemcy - Brazylia strzelił bramkę, zostając samodzielnym rekordzistą strzelonych bramek 
na Mistrzostwach Świata (16 bramek), również tego dnia wyrównał rekord Paolo Maldiniego w 
liczbie rozegranych meczów (23 mecze) w finałach Mistrzostw Swiata. 

Rekordy                                                                                                 ---
Najskuteczniejszy piłkarz w historii Mistrzostw świata: 16 goli;                                                                        
Najskuteczniejszy piłkarz w historii reprezentacji Niemiec: 71 goli

[4]
;                                             

Król strzelców Mistrzostw Świata w Niemczech rozegranych w roku 2006
[5]

;                                   
Jest drugim piłkarzem w historii Serie A który strzelił 5 goli w jednym meczu. Wydarzyło się to w 
wygranym przez Lazio meczu z Bologną

[6]
. 

Sukcesy i wyróżnienia 
Reprezentacja Niemiec                                                                                                                                 
3. miejsce na Mistrzostwach Europy 2012                                                                                                    
3. miejsce na Mistrzostwach Świata 2010                                                                                                    
2. miejsce na Mistrzostwach Europy 2008                                                                                                    
3. miejsce na Mistrzostwach Świata 2006                                                                                                      
2. miejsce na Mistrzostwach Świata 2002 
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Werder Brema                                                                                                                                   
Puchar Ligi 2006 

Bayern Monachium                                                                                                                          
Mistrzostwo Niemiec 2008, 2010                                                                                                         
Puchar Niemiec 2008, 2010                                                                                                                
Puchar Bundesligi 2007                                                                                                                             
2. miejsce w Lidze Mistrzów UEFA 2010 

Lazio Rzym                                                                                                                                          
Puchar Włoch 2013 

Indywidualne                                                                                                                                              
Król strzelców Mistrzostw Świata 2006                                                                                                      
Król strzelców Bundesligi 2006                                                                                                       
Niemiecki Piłkarz Roku 2006 
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