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Preludium

Witaj w pierwszym numerze United - Tygodnika Kibica Manchesteru United.
Jest to pierwszy w Polsce, niekomercyjny, przygotowany wyłącznie przez fanów
tygodnik, który debatuje na tematy związane z Manchesterem United. Znajdziesz tu wywiady, felietony, podsumowania spotkań, informacje na temat sytuacji kadrowej, oraz wiele innych ciekawostek związanych z klubem.
Mamy nadzieję, żę nasza praca zostanie doceniona, a tygodnik będzie stale poszerzał grono odbiorców. Zamierzamy wkładać maksymalną pracę i umiejętności aby tygodnik był profesjonalnym i cenionym przez kibiców periodykiem.
Oczywiście najważniejsza w tym wszystkim jest twoja opinia, dlatego liczymy na
szczerą krytykę, zarwno pozytywną jak i negatywną. Będziemy ucieszeni, jeśli
powiesz o nas znajomym, bądź udostępnisz tygodnik
na portalach
społecznościowych.
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Aktualności
Desperacja Van Persiego?
Angielska i włoska prasa mówi jednym głosem, Robin van Persie jest
zdeterminowany, aby latem opuścić Old Trafford. Od dłuższego czasu spekuluje się na temat przyszłości zawodnika w Manchesterze,
a ostatnie spotkanie ligowe pokazało, że zawodnik ma jakiś problem.
Najgłośniej mówi się o dołączeniu do Juventusu, ekipa “Bianconeri”
była bliska pozyskania zawodnika latem 2012 roku, jednak nie dogadano się w kwestii warunków kontraktu. Co ciekawe, zawodnik wedle doniesień byłby w stanie zrezygnować z dziesięciu milionów funtów, które
będą mu przysługiwać, jeśli ten dopełni całości kontraktu w zespole.
Wiele osób uważa, że gdyby Van Persie wiedział o odejściu sir Alexa Fergusona, do Manchesteru United nie przeniósłby się w ogóle. Natomiast w zespole Davida Moyesa zawodnik od dłuższego czasu nie może się odnaleźć.

Agent Ezequiela Garay’a:
Zawodnik może zmienić klub

Według agenta zawodnika, Ezequiel Garay może opuścić portugalski klub – Benfikę w letnim
okienku transferowym.
Zawodnik od dłuższego czasu jest obserwowany przez Manchester United. Teraz, gdy klub
opuścił Nemanja Vidić, Czerwone Diabły z powrotem wracają do tematu sprowadzenia środkowego obrońcy. 27-latek strzelił w obecnym sezonie cztery bramki w 20 ligowych meczach.
Podczas zeszłorocznego okienka transferowego Garay był bliski podpisania umowy z mistrzem Anglii, jednak kluby nie doszły do porozumienia w sprawie kwoty za zawodnika.
Agent piłkarza - Rafael Zurro zasugerował, że po zakończeniu sezonu jego klient rozważy
wszystkie pojawiające się oferty, dając tym samym sygnał Manchesterowi United, który cały
czas obserwuje zawodnika.
Benfika odrzucała wszystkie oferty, ponieważ chce wygrać ligę. Może to dziwna decyzja, ale
trzeba ją zaakceptować – zobaczymy co stanie się w przyszłości.

Nowy kontrakt dla Cleverleya?

Mojemu klientowi pozostał tylko rok do końca umowy, więc logicznie myśląc, latem będzie
mógł rozglądać się za nowym klubem. Zobaczymy, co wtedy się stanie.

Tom Cleverley przed końcem obecnego sezonu ma otrzymać nową umowę
do podpisu. Pomimo słabej postawy w tym sezonie między innymi David Moyes wierzy, że pomocnik będzie bardzo przydatny dla zespołu w przyszłości.
Angielskiemu zawodnikowi ma zostać przedstawiona nowa, pięcioletnia umowa,
na mocy której zarobi on piętnaście milionów funtów. Obecna umowa wygasa po
sezonie w 2015 roku, a sam zawodnik oczekuje zarobków na poziomie 60 tysięcy
funtów tygodniowo, a taką właśnie sumę gotów jest zaproponować David Moyes.

Carrick: To był dla nas ważny mecz

Rekordowa umowa z Nike
“Mirror” donosi o rekordowym porozumieniu Manchesteru United
z firmą Nike. Od początku obecnego sezonu nie ustępowały spekulacje na
temat tego, z kim klub z Old Trafford podpiszę nową umowę w sprawie
strojów. W grę wchodziły takie marki jak Adidas, Puma czy właśnie Nike.
Na dobrą sprawę, będzie to przedłużenie obecnie trwającej umowy
z firmą odzieżową, a wartość całkowita współpracy osiągnie astronomiczne sześćset milionów funtów! Wedle doniesień rocznie do
kasy klubowej, będzie trafiać trochę ponad sześćdziesiąt milionów,
co wynosi dwa razy więcej, niż umowa Realu Madryt z Adidasem.

Michael Carrick niezmiernie cieszy się z wygranej 3:0 z West Brom. Zawodnik przyznaje, że zespół mentalnie potrzebował dobrego spotkania, aby powrócić na właściwe
tory. Anglik również nie może doczekać się rewanżowego spotkania z Olympiakosem.

O ile jest to wielki skok? Obecna umowa United z Nike opiewa na 23.2 miliona
funtów za rok, która wygasa po kolejnym sezonie. Jak donosi “Mirror”, w ramach porozumienia obecny kontrakt zostanie przedłużony o dwanaście lat.

To było dla nas bardzo ważne spotkanie, w szczególności mentalnie, odbiliśmy się od dna.
Brakowało nam tego uczucia od dłuższego czasu, nie możemy się również doczekać spotkania rewanżowego z Olympiakosem, musi się po prostu spisać świetnie. Jesteśmy zdeterminowani, pełni wiary, pozytywnej złości, aby to spotkanie wygrać jak największą ilością bramek.

To jednak nie koniec przychodów United, od kolejnego sezonu również w życie wejdzie porozumienie z Chevroletem, za które
klub będzie otrzymywać 35 milionów funtów za rok. Taki rozwój sytuacji niesie ze sobą dwie główne korzyści. Manchester United jeszcze szybciej będzie spłacać dług oraz David Moyes będzie miał większe fundusze na zakontraktowanie nowych zawodników.

Myślę, że frustrujący czas mamy za sobą, nie mniej bardzo nam to ciążyło do tej pory.
Chcemy walczyć i dołożymy wszelkich starań, aby reszta sezonu była jak najlepsza.
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Ostatni gwizdek

Druga połowa spotkania zaczęła się od dużej aktywności obu drużyn. I jedna i druga ekipa chciała jak najszybciej zdobyć
bramkę. Pierwsze minuty drugiej części gry obfitowały głównie w grę w środku boiska.
W 50 minucie spotkania faulu w walce o piłkę dopuścił się Robin van Persie, za co sędzia bardzo słusznie ukarał go żółtym
kartonikiem. Z każdą minutą dalszej części meczu coraz więcej do głosu dochodzili gospodarze, którzy zmuszali Davida de
Geę do interwencji.

Podsumowanie meczu z West Bromwich Albion

Po pięciu minutach od żółtej kartki dla Holendera, van Persie znów dopuścił się ostrego faulu na zawodniku West Bromu.
Na szczęście dla Manchesteru United, piłkarz otrzymał tylko słowną reprymendę, jednak jak pokazały powtórki, napastnik
powinien otrzymać drugą żółtą kartkę.
Po tej sytuacji gra obu drużyn znacznie się zaostrzyła, zespoły co chwila przeprowadzały swoje ofensywne akcje. Dla United
świetne okazje mieli Fellaini i van Persie, jednak gospodarze dobrze się bronili.

Sobotnie popołudnie było przeze mnie bardzo wyczekiwane, a mecz z West Brom uważałem za najodpowiedniejszy moment na przełamanie. Nie
myliłem się. Wygrana 3:0, znaczna poprawa zespołu i najprzyjemniejsze dla oka spotkanie ligowe w tym sezonie. Jedna rzecz jaka mnie zmartwiła to

W 63 minucie David Moyes zdecydował się na pierwszą zmianę. Boisko opuścił agresywny w tym meczu van Persie, a zmienił

beznadziejny Robin van Persie.

go Danny Welbeck. Holender nie wydawał się zadowolony z tego faktu, jednak manager United wolał dokonać zmiany, aby
ustrzec zespół przed osłabieniem.

Powrót Phila Jonesa, świetny Fellaini, znakomity Welbeck, który pod przez niespełna 30 minut zrobił więcej, niż wcześniej wspomniany Holender
przez większość spotkania.

Po 2 minutach od przeprowadzonej zmiany mieliśmy już 2:0! Z prawej strony świetnie dośrodkował Rafael, a spokojnym strzałem głową, piłkę do bramki skierował Wayne Rooney. Po 65 minutach spotkania United - West Brom 2:0. Drugie trafienie

Mecz rozpoczęli gospodarze i to oni przeważali w począt-

dało Czerwonym Diabłom więcej spokoju oraz luzu w grze i jak pokazały kamery, głębiej odetchnął David Moyes.

kowym okresie spotkania. W pierwszych pięciu minutach ekipa West Bromu przeprowadziła kilka groźnych akcji prawą

Mimo dwóch bramek na koncie, Manchester United nie odpuszczał. Groźne dośrodkowanie z lewej strony wykonał Januzaj,

stroną boiska, jednak na posterunku byli gracze Manchesteru

jednak żaden z kolegów młodego skrzydłowego nie dotarł do zagrywanej piłki.

United.

Na 16 minut przed końcem regulaminowego czasu gry na boisku pojawił się Kagawa, zmieniając rozgrywającego mierny

Po 10 minutach gry, gdy wydawało się, że to Czerwone Dia-

mecz Januzaja. W 77 minucie kapitalnym instynktem popisał się niezawodny de Gea. Hiszpan sparował piłkę uderzaną przez

bły przejęły inicjatywę, groźną kontrę przeprowadził Aniche-

Gerę na rzut rożny.

be, jednak Smalling do końca walczył z napastnikiem West

Przez cały mecz aktywny był napastnik gospodarzy – Anichebe, który co jakiś czas podrywał swoją ekipę do ataku. Na 10

Bromu, nie pozwalając mu na oddanie strzału w polu karnym.

minut przed końcem meczu inicjatywę przejęła drużyna West Bromu, jednak Manchester United bardzo dobrze się bronił.

Gracze Moyesa próbowali odpowiedzieć na ataki gospodarzy,

Mimo to Czerwone Diabły wyprowadziły szybką akcję w 83 minucie spotkania. Świetne podanie od Wayne’a Rooneya otrzy-

świetne podanie za obrońców wykonał Mata, jednak Januzaj

mał Danny Welbeck, który strzałem po długim słupku podwyższył prowadzenie na 3:0! Świetna akcja całego zespołu.

przyjmował piłkę ręką w polu karny, za co został ukarany żółtą
kartką.

W 87 minucie spotkania na boisku pojawił się Vidić, zmieniając rozgrywającego bardzo dobry mecz, Rafaela. Dalsza część
meczu nie przyniosła już bramek mimo, że arbiter doliczył 3 minuty do regulaminowego czasu gry. Żółtą kartę zdążył zarobić

W 16 minucie rzut rożny wykonywali gracze Manchester

jeszcze Anichebe, który ostro potraktował zawodnika gości.

United i zabrakło naprawdę nie wiele, aby po strzale głową
Fellainiego, bramkę samobójczą zdobyli zawodnicy West

Mecz zakończył się zwycięstwem Manchesteru United 3:0. Czerwone Diabły zdobywają jakże cenne 3 punkty.

Bromu. Gospodarze cały czas próbowali atakować bramkę
gości, aktywny był Anichebe, jednak pewnie w bramce bronił
David de Gea. Po 20 minutach spotkania, kibice zebrani na

w pole karne, idealnie na głowę Phila Jonesa. Ten nie miał żadnych problemów ze skierow-

stadionie nie mogli narzekać na nudę, obie drużyny prze-

aniem piłki do siatki. Manchester United prowadzi 1:0!

prowadzały groźne akcje, które mogły podobać się zebranej
publice.

Persie. Rzut wolny wykonywał Juan Mata, jednak jego dośrod-

adanie piłki 60% do 40% na korzyść podopiecznych Moyesa.

W 29 minucie spotkania Czerwone Diabły miały najlepszą od
początku meczu okazję do objęcia prowadzenia. Do piłki centrowanej w pole karne przez Januzaja , dopadł Rafael, który
z ostrego kąta uderzał głową. Piłkę w ostatniej chwili na poprzeczkę sparował Foster, ratując swój zespół przed stratą
bramki
W 32 minucie świetnym rajdem z prawej strony popisał się
Rafael. Brazylijski obrońca został faulowany tuż przed polem
karnym. Do piłki podszedł Robin van Persie, dośrodkował
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odpocząć na ławce rezerwowych, a w jego miejsce w składzie powinien, wręcz musi znaleźć się Danny Welbeck. Fellaini?
Ostoja środka pola, a jeśli Michael Carrick będzie występować dalej poniżej solidnego poziomu, do składu powinien zawitać

Czerwone Diałbypobudzone bramką, szukały swojego drugiego trafienia. Mecz znacznie
się ożywił, co jeszcze bardziej wpłynęło na widowiskowość. Po 35 minutach spotkania posi-

gospodarzy został odgwizdany spalony Patrice’a Evry.

nego nie widziałem dawno. Brak zrozumienia z kimkolwiek w moim odczuciu pozostawia jedną decyzję, Holender powinien

Gospodarze od razu ruszyli do odrabiania strat, lecz goście bardzo dobrze się bronili.

W 26 minucie przed polem karnym faulowany był Robin van
kowanie nie było zbyt celne i po zamieszaniu w polu karnym

Kilka słów o tym spotkaniu. Bardzo bolała mnie gra Van Persiego o czym wspomniano na początku, czegoś tak beznadziej-

Groźny strzał po rzucie rożnym oddał Olsson, lecz na szczęście piłka powędrowała nad
poprzeczką i uderzyła tylko w górną siatkę.

Darren Fletcher.
West Bromwich Albion
Foster - Reid, McAuley, Olsson, Ridgewell - Yacob, Mulumbu - Amalfitano, Gera, Brunt, Anichebe
Należy pamiętać,
że wynik nie

W 41 minucie znów groźny strzał oddał Anichebe, mimo interwencji obrońców United.

odzwierciedla

Piłka o mały włos ominęła bramkę Davida de Gei. W 42 minucie doszło do kontrowersyjnej

przewagi United

decyzji sędziego. Piłkę, ręką poza polem karnym dotykał Ben Foster, jednak arbiter główny
nie widział przewinienia w tej sytuacji. Oczywisty błąd sędziego, powtórki pokazały nieudolną próbę wybicie piłki przez bramkarza West Bromu.
Do regulaminowego czasu gry arbiter doliczył dwie minuty. Tuż przed końcem pierwszej
połowy przed polem karnym United faulował Fellaini. Świetnego dośrodkowania West

w spotkaniu. Mecz
był wyrównany i
równie dobrze mógł
skończyć się innym

Ławka rezerwowych: Myhill, Morrison, Thievy, Vydra, Sessegnon, Dawson, Berahino
Manchester United
De Gea - Rafael, Smalling, Jones, Evra - Carrick, Fellaini - Mata, Rooney, Januzaj - Van Persie
Ławka rezerwowych: Lindegaard, Giggs, Vidić, Young, Welbeck, Fletcher, Kagawa
Bramki: 34’ Jones, 65’ Rooney

wynikiem.

Żółte kartki: 13’ Januzaj, 50’ van Persie 82’ Welbeck 90’ Anichebe

Bromu nie wykorzystał jeden z zawodników gospodarzy i pierwsza odsłona meczu zakończyła się prowadzeniem Manchesteru United.
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Sytuacja kadrowa

Wypożyczenia
Na liście wypożyczonych zawodników znajdują się:
Sam Johnstone (Bramkarz) Doncaster
Jack Barmby (Lewy napastnik) Hartlepool
Wilfried Zaha (Prawy napastnik) Cardiff
Nick Powell (Ofensywny pomocnik) Wigan
Jesse Lingard (Ofensywny pomocnik) QPR
William Keane (Środkowy napastnik) Birmingham
Tom Thorpe (Środkowy obrońca) Yeovil
Tom Lawrence (Cofnięty napastnik) Birmingham
Tyler Blackett (Lewy obrońca)
Anderson (Środkowy pomocnik) AC Fiorentina
Ángelo Henríquez (Środkowy napastnik) Real Zaragoza
Federico Macheda (Środkowy napastnik) Birmingham
Bebé (Prawy napastnik) Paços Ferreira

Kontuzje
O tym, że Manchester United w niczym nie przypomina zespołu
z poprzednich lat wiemy. O ile w większości są to zmiany
negatywne, o tyle w kwestii kontuzji widzimy wyraźną poprawę.
Moim zdaniem może być to wynikiem zmiany stylu gry,
mniejszego
zaangażowania
zawodników,
ale
również
mniejszego obciążenia treningowego.
Obecnie na liście kontuzjowanych znajduje się Javier Hernandez
oraz Nani. Hernandez nabawił się kontuzji kolana w ostatnim
meczu reprezentacji i wszystko wskazuje na to, że kontuzja
może wykluczyć meksykanina na dłuższy czas. Data powrotu
Naniego nie jest znana.

Pod względem zdrowia jesteśmy w tym sezonie jednym z najlepszych zespołów w lidze. Trener nie musi się przesadnie martwić
o problemy kadrowe, jednak brak kontuzji nie przekłada się na jakość gry i rotowania w składzie. Zaskakujące jest to, że zawodnicy
bez kontuzji nie dostają szansy gry nawet jako zmiennicy

Nick Powell, 19 lat, Wigan

Na szczególną uwagę zasługuje Postawa Nicka Powella. 19 letni zawodnik idealnie odnalazł się w Wigan, gdzie strzelił 5 bramek oraz
zaliczył 2 asysty w 20 występach. Jego dobra forma sprawia, że trener rozpoczyna ustalanie składu właśnie od zawodnika Manchesteru.
Wigan ma spore szane na baraże i powrót do Premier League, w czym z pewnością będzie niemała zasługa zawodnika United.

Angelo Hendiquez, 19 lat, Real Zaragoza

O Angelo Henriquezie niewiele się mówi. Od kiedy został sensacyjnie sprowadzony do United, nie
zagrał w nim żadnego spotkania. Jego wypożyczenie do Zaragozy z pewnością pozwoli mu się ograć
w zapleczu jednej z najsilniejszych lig świata. W 18 meczach strzelił on 5 bramek i zaliczył 1 asystę.
Niewielka jest szansa, że Angelo będzie czołowym napastnikiem Czerwonych Diabłów, jednak może
się okazać solidnym uzupełnieniem składu w najbliższych latach. Z pewnością również jego praca
pozwoli mu na wypożyczenie do lepszej drużyny.

Anderson , 25 lat, AC Fiorentina
Bebé , 23 lata, Paços Ferreira

Wypożyczenie Andersona oraz Bebe wszyscy traktowali jako jeden z najlepszych ruchów United.
Anderson póki co nie ujawnił swojego legendarnego potencjału i rozegrał zaledwie 4 mecze
w drużynie. Bebe jest z kolei jednym z istotniejszych elementów układanki jaką jest drużyna Pacos
Ferreira. 5 bramek w 18 występach to niezły wynik biorąc pod uwagę, że drużyna zajmuje ostatnie
miejsce w lidze i jest jednymz głównych kandydatów do spadku.

Wilfried Zaha, 21 lat, Cardiff
Zaha był transferem, który miał być hitem. Świetnie grający Zaha zdecydował o awansie swojej
drużyny do Premier League. Niestety w United nie dostawał szans. Wielu dopatrywało się teorii
niechęci trenera do zawodnika. Jego wypożyczenie do Cardiff pokazuje jednak jak wiele brakuje
zawodnikowi do gry w czołowej drużynie ligi. Jest to zawodnik energiczny, jednak samolubny.
Dyscyplina taktyczna nie jest domeną Zahy i czeka go dużo pracy nad sposobem gry. Częste straty
wynikające z indywidualnych rajdów to jego główna wada.
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Krótka piłka
Jak Feniks z popiołów

Początek końca
wielkiego
Manchesteru
United.
Moskwa 2008

operator przyzwyczajony do jej trybów, niesiony pewnym sentymentem i umiejętnością sprawnego wyciągnięcia maksimum
z urządzenia, nie dokonywał niezbędnych renowacji. Obecnie
nie obejdzie się bez przeprojektowania układu.

snach. Do niedawna nic nie znaczące Atletico byłoby faworytem
w starciu dla niejednego bukmachera i kibica. Stetryczeliśmy,
rozmieniliśmy się na drobne i straciliśmy domenę zwycięzców
w dążeniu do doskonałości.

Wspomniałem, że zwycięzcy stale się doskonalą. Od dawna nie
widzę zwycięzcy w naszej drużynie. Żądza doskonalenia została wyparta żądzą stabilizacji i cieszenia się z „tego co jest”.
Przeciwnicy w procesie doskonalenia pozwalali nam utrzymać
bezpieczne zwycięstwo na domowym podwórku, a eskapady na
tereny europejskie okazywały się dla nas zbyteczne i zbyt kosztowne aby w nie inwestować.

Wierzę, że nasza porażka na każdym polu pokaże w nas prawdziwego zwycięzcę. Jestem przekonany, że nie doprowadzimy do
sytuacji w jakiej znalazł się Liverpool, Olimpique Marsylia, Milan
czy Juventus. Nasze DNA zwycięzcy pozwoli nam na odrodzenie się jak feniks z popiołu. Chcę abyśmy powrócili mocniejsi,
a obecna sytuacja była początkiem nowego starego United.
United, z którego gry dumny był każdy kibic, oraz którego obawiała się cała europa.

Pamiętam czasy, gdy słowo United budziło strach w oczach
kibiców i zawodników przeciwnika. Obecnie kibice United obawiają się meczu ze Stoke czy Olimpiakosem. Scenariusza meczu
z Bayernem, Realem czy Barceloną unikamy w najczarniejszych

Mówi się, że prawdziwego zwycięzcę poznaje się po sposobie
przegrywania. Zdolność do odradzania się po porażce jest domeną najsilniejszych. Historia zna przypadki sportowców, którzy
pomimo spektakularnego upadku wznosili się na wyżyny, stając
się jeszcze doskonalszymi niż wcześniej.
Dowody tej tezy można znaleźć w wielu dziedzinach sportu.
Potrzeba samodoskonalenia, dążenia do perfekcji oraz łamania
własnych ograniczeń jest wpisana w DNA sportowca. Oczywiście nie należy tu generalizować, jednak z całym przekonaniem
śmiem twierdzić, że prawdziwi zwycięzcy nigdy nie spoczywają
na laurach. Nawet w przypadku zakończenia kariery sportowej
niemal odruchowo większość z nich rozpoczyna doskonalenie
w innych dyscyplinach, niekoniecznie sportowych.
Powyższe nie jest regułą dla zespołów. Sporty drużynowe rządzą
się swoimi prawami, i na organizm jakim jest zespół składają się
małe trybiki. Idealnie byłoby, gdyby każdy z tych trybów miał
w sobie zwycięski pierwiastek. Nie zawsze jednak jest to możliwe. Istotne jest wtedy, aby najważniejsze tryby sprawnie
napędzały resztę.
Nie ma wątpliwości, że najważniejszym elementem maszyny

B.M.

o nazwie Manchester United, był jej operator. Ferguson dobierał zawodników nie tylko ze względu na umiejętności, ale przede
wszystkim ze względu na charakter. Zdawał sobie sprawę, że
najważniejszym elementem w sprawnym działaniu układu jest
jego równowaga. Między innymi dlatego każdy tryb wydawał się
sobie równy, żaden nie przeważał znaczeniem nad innym.
Maszyna bez Fergusona skrzypi. Sprawność nie jest już ta sama,
a tryby zaczęły się ścierać. Dodatkowo niektóre tryby zwiększyły
swoje znaczenie w maszynie wyraźnie ocierając o inne. Maszyna potrzebuje przebudowy.
Jak to możliwe, że tak dobrze działająca maszyna tak istotnie
straciła na mocy? Możliwe, że nowy operator nie potrafi wykorzystać jej potencjału. W mojej opinii potrzeba tu jednak zmiany
trybów, przestarzałych, nieefektywnych, przetartych i zużytych.
Maszyna utknęła w miejscu, gdy inne maszyny były doskonalone. Wprowadzane nowe rozwiązania oraz udoskonalenia
przyniosły oczekiwany efekt u przeciwników, natomiast nasza
solidna maszyna, do której wszyscy mieli sentyment, przestała
być efektywna. Tu nie wystarczy naoliwienie, a dostosowanie
do nowych standardów i oczekiwań.

Jedno z największych
wyzwań w karierze
Moyesa to
przebudowa United

Nasza maszyna od dawna potrzebowała renowacji. Poprzedni
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Legendy United

11 kwietnia 1953
roku Dennis Viollet
zadebiutował
w pierwszej drużynie
United w meczu
przeciwko Newcastle

W tym roku Dennis
zakończył przygodę
z United, będąc
sprzedanym do Stoke
za 25,000 funtów

Dennis Viollet - niedoceniony napastnik

1
9
6
2

Ciekawostką jest, że córka zawodnika była
swojego czasu numerem 1 angielskiego tenisa. Jej
osiągnięcia to zwycięstwo w zawodach ITF
w singlu oraz deblu. W Wimbledonie osiągnęła 2
rundę rozgrywek.

Pomimo jego wielkiego wkładu w osiagnięcia
United, jest on powszechnie uważany za jednego
z najbardziej niedocenianych napastników
wszechczasów.
Urodzony
w

20

Fallowfield,

września
zmarł

6

z powodu raka mózgu.

1933

roku

strzelił jedną bramkę. Współpraca na linii

ery w Linfield jako grający menedżer, prow-

marca

1999

Viollet – Taylot była czymś niezwykłym, a

adząc drużynę do wygranej w Pucharze Irlandii
w piłce nożnej w 1970 roku.

Na Old Trafford

najlepszym tego dowodem jest mecz z 26

spędził dwanaście lat, jednak pamiętać go

września 1956 roku, kiedy to Manchester

będą również kibice Stoke City, dla których

United mierzył się z ramach Pucharu Europy

występował przez pięć lat.

z Anderlechtem na Maine Road. Wynik? 10:0

Dane zawodnika
Imie i nazwisko: Dennis Sydney Viollet

juniorskie szczeble w klubie, aby w 1950 roku

W 1962 roku Matt Busby niespodziewanie

podpisać profesjonalny kontrakt. Pierwszy

sprzedał 28-letniego Violleta do Stoke City za

mecz trafił się zawodnikowi nie byle jaki, było

25 tysięcy funtów, po tym jak zaliczył 179 goli

to 11 kwietnia 1953 roku, a przeciwnikiem było

w 293 występach na Old Trafford. Dołączył

Newcastle United.

do zespołu odbudowywanego przez Tony’ego

dołączył

do

Manchesteru

1 września 1949 roku. Wcześniej przeszedł

Data i urodzenia: 20 September 1933
Miejsce urodzenia: Manchester
Data śmierci: 6 March 1999 (aged 65)
Pozycja: Cofnięty napastnik

Najtragiczniejszym momentem w karierze zawodnika była pamiętna katastrofa w Monachium. Od tego momentu zawodnik panicznie

Statystyki kariery:
liczba występów (w United) -535 (294)
Bramki (w United) -251 (178)
występy w reprezentacji - 2 (1 bramka)

bał się latać samolotami. Po powrocie z rehabilitacji razem z Tommym Taylorem tworzył
drużynę sir Matta Busbyego w 1950 roku. Dennis miał duży udział w dwóch mistrzostwach,
które zostały zdobyte przez United w 1956
i 1957. Strzelił 178 goli w 291 grach dla United. Był piorunująco szybkim graczem, który
w połączeniu z wysokim Taylorem tworzył
piekielnie silny atak. Po katastrofie lotniczej
w Monachium, Dennis udowodnił swoją wartość przez strzelenie 32 bramek w 36 meczach
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dla United, cztery bramki Dennisa, cztery asy-

Viollet

sty Tommy’ego.

Waddingtona,

zawierającego

doświadczon-

ych graczy, takich jak Stanley Matthews i
Jackie Mudie, a także wschodzące talenty
brytyjskiej piłki, jak John Ritchie, i Eric Skeels.
Chociaż przychodził do Stoke jako napastnik,
większość występów zaliczył jako pomocnik.
Podczas pobytu w Stoke zdobył mistrzostwo
Second Division w sezonie 1962/63 oraz Puchar Ligi w 1964 roku, strzelając bramkę w
drugim meczu finałowym z Leicester City. W
Stoke zaliczył 207 występów (jeden jako zmiennik) i strzelił 66 goli. Otrzymał wyróżnienie tuż przed jego przejściem na emeryturę
w 1967 roku.

w 1960, ustanawiając tym samym rekord

Wkrótce po opuszczeniu Victoria Ground,

klubu. To właśnie podczas tego sezonu i

postanowił wznowić karierę w drużynie NASL

następnego, zaliczył dwa występy w ang-

Baltimore Bays w Stanach Zjednoczonych na

ielskiej kadrze, przegranym z Węgrami i

jeden sezon. Po powrocie do Wielkiej Brytanii,

zwycięskim z Luksemburgiem, w którym

grał dlaWitton Albion, przed skończeniem kari-

1
9
9
9

6 marca 1999 roku
Dennis Viollet
przegrał walkę
z rakiem mógzu
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Najbliższy mecz

Liverpool FC
Liverpool to niedźwiedź, który dawno temu zapadł w sen zimowy i powoli rozpoczyna wybudzanie. 18
tytułów mistrzowskich, 7 pucharów anglii, 15 superpucharów oraz 8 pucharów ligi klasuje ich tuż za
Manchesterem w tabeli wszechczasów.

Manchester United : Liverpool

Ostatnie lata były okresem słabości Liverpoolu. Dopiero zakontraktowanie Suareza zaczęło przynosić
Liverpoolowi dawny blask. Mądrze budowany zespół może ponownie powrócić do walki o najwyższe cele,
jednak dużo zależy od obecnego sezonu oraz letniego okna transferowego.

Spotkania Manchesteru United z Liverpoolem od zawsze cieszyły się ogromnym zainteresowaniem kibiców Premier League.
To spotkanie będzie wyjątkowe, gdyż w roli faworyta oraz drużyny będącej wyżej w tabeli do spotkania podchodzi Liverpool.

Forma

Obecny sezon i zabójczo skuteczna gra Liverpoolu pozwalają wierzyć, że będzie to niezwykle ciekawe spotkanie. Jest ono
istotne nie tylko dla drużyn uczestniczących w spotkaniu, ale również dla całej czołówki tabeli. Ewentualna Wygrana United
pozwoli odzyskać nadzieję na uratowanie sezonu. Liverpool na pewno podejdzie do meczu dodatkowo zmotywowany szansą na
skończenie sezonu w pierwszej trójce.

2 miejsce w tabeli nie jest przypadkiem ostatnią porażkę w lidzę drużyna z Liverpoolu odniosła 29 grudnia w meczu z Chelsea. Ich seria jest godna
podziwu. Wszystko wskazuje na to, że Liverpool nie odda miejsca w pierwszej czwórce, jednak należy pamiętać, że przed The Reds spotkania
z Untied, Tottenhamem, Manchesterem City, Chelsea oraz Newcastle. Porażka z United może podkopać morale Liverpoolu.

Manchester United
Koń jaki jest każdy widzi. Obrońcy tytułu mistrzowskiego przedstawiać nie trzeba, jednak należy wspomnieć,
że jest to drużyna inna niż dotychczas. Senne, ale skuteczne United zamieniło się w United senne i nieporadne.
Nasze mocne strony stały się stronami słabymi a strony słabe nie uległy poprawie.
Niemniej jednak United to 20 krotny mistrz Premier League, 11 krotny zdobywca pucharu Anglii, 20 krotny
zdobywca superpucharu oraz 4 krotny zdobywca pucharu ligi. Sukcesów można wymieniać jeszcze więcej. Jest
to najbardziej wartościowa marka sportowa na świecie. Z pewnością każdy kto interesuje się piłką nożną zna
United.

Ogólna liczba 73 bramek strzelonych przy 35 straconych w lidze robi wrażenie. Liverpool zdobywa pierwszego gola średnio w 21 minucie spotkania,
a traci w 41 minucie. Możemy się więc spodziewać mocnej pierwszej połowy, zwłaszcza że zarówno Liverpool jak i United rzadko zachowują czyste
konto. Liverpool zdecydwanie lepiej radzi sobie na własnym terenie. Na wyjeździe drużyna ta wygrała zaledwie 6 z 14 spotkań. Pamiętajmy jednak,
że Old Trafford nie jest twierdzą jak z dawnych lat.

Przewidywany skład
Niepodważalnymi kandydatami do miejsca w wyjściowej jedenastce są Mignolet, Skrtel, Gerrard, Henderson oraz Suarez. Skład ten
prawdopodobnie uzupełni Sturridge, Johnson, Toure, Coutinho, Sakho oraz Sterling. Można się spodziewać również występu Leivy.
Liverpool jest w bardzo korzystnej sytuacji, gdyż nie posiada zbyt wielu kontuzji bądź zawieszeń. Pełnia składu pozwoli trenerowi na swobodny
dobór kadry meczowej

Forma
Ostatnia wygrana Untied z WBA z pewnością odrobinę poprawiła nastroje United, jednak nie powinna być źródłem przesadnego optymizmu.
Pomimo wygranej nie byliśmy drużyną wyraźnie lepszą. Mecz ten jednak pokazał, że stawianie na RVP z przodu nie koniecznie jest najlepszym
rozwiązaniem.
Liverpool nie może być stawiany w jednym szeregu z WBA. Obrońców United czeka zadanie niemal niewykonalne - zatrzymanie zabójczo skutecznego
duetu Suarez - Sturridge. Forma United na pewno nie jest optymalna, jednak należy pamiętać, że mecze takie jak ten żądzą się swoimi prawami.

Przewidywany skład
W składzie United pewniakami do występu są de Gea, Jones, Rafael, Evra, Carrick, Mata oraz Rooney. Ostatni mecz pokazał, że warto dać szansę
Welbeckowi, który zaprezentował się zdecydowanie lepiej od RVP. Niestety obawiam się, że to holender otrzyma szansę na grę. Również Fellaini
powinien otrzymać możliwość gry od początku spotkania. Jego forma uległa zdecydowanej poprawie, a umiejętności gry defensywnej oraz wzrost
mogą się okazać istotne przy rozbijaniu ataków rywali oraz obronie stałych fragmentów gry, które okazały się niszczące w meczu z Liverpoolu
z Arsenalem.
Zawężenie gry okazało się udanym eksperymentem i możliwe, że zrówno Young jak i Valencia zasiądą na ławce rezerwowych. Spodziewałbym się
kolejnego występu Januzaja, oraz Fletchera. Na pewno na boisku pojawi się również Kagawa, który zgodnie z obietnicą Moyesa ma dostać więcej
szans na grę, nie sądzę jednak, aby mógł on zagrać od początku meczu.
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Miejsce: Old Trafford, Manchester
Godzina: 14:30
Rozgrywki: Premier League
Nasz typ: 1:2
Typowanie bukmacherów: Wygrana United
15

Co w lidze piszczy

Strzelcy i asystenci
W tabeli strzelców niepodważalnie dzieli i żądzi Luis Suarez. Jego 24
bramki i ponad 6 bramkowa przewaga nad Sturidgem tylko potwierdza, że
zeszłoroczna wpadka w postaci zawieszenia i stracenia szansy na koronę
króla strzelców była przypadkiem.

Statystyki rozgrywek

Dwóch zawodników Liverpoolu na 2 pierwszych miejscach w tabeli
strzelców pokazuje, jak rozwinął się zespół The Reds na przestrzeni
ostatniego sezonu. Miejsce na podium Aguero nie dziwi, jednak
z pewnością bez kontuzji znalazłby się on oczko wyżej w zestawieniu.
Zaskakująca jest dobra postawa Remyego i jego 4 miejsce w tabeli
strzelców. Najlepszy strzelec United, Robin Van Persie ma zaledwie 11
bramek i nie liczy się w walce o utrzymanie korony króla strzelców. Biorąc
pod uwagę jego formę, nie powinno dziwić, jeśli nie okaże się on nawet
najlepszym strzelcem zespołu.
W tabeli asyst również prowadzi Suarez z 10 kluczowymi podaniami,
wyprzedzając w tej klasyfikacji Gerrarda z 8 asystami. Cieszy dobra
postawa Rooneya, który ma 9 asyst, czyli o jedną więcej od Gerrarda
i Oezila.

Kartki
Nie powinno dziwić, że najbrutalniejszym zespołem na angielskich
boiskach jest Stoke. W kontekście Fair Play, gdzie pod uwagę brane
są kartki, postawa na boisku, wobec przeciwnika i sędziego oraz kilka
innych czynników, ostatnie miejsce zajmuje Sunderland, a na szczycie
tabelii znajduje się Cardiff. Zaledwie 16 miejsce Manchesteru United
pokazuje tylko, jak źle radzimy sobie w tym sezonie w kontekscie oceny
fair Play.

Naszym okiem:
Najbliższy weekend to dwa niedzielne hity, czyli mecz Manchesteru
United z Liverpoolem oraz derby Londynu pomiędzy Tottenhamem
i Arsenalem.
Arsenal po porażce z Chelsea będzie robił wszystko, żeby zdobyć
3 punkty. Goniący United oraz Everton są o krok od drużyny kogutów,
a ewentualna porażka może bardzo utrudnić drużynie Tottenhamu
walkę o czołowe miejsca w tabeli.
Po zwycięstwie Manchesteru United nad WBA, Czerwone Diabły podejdą
do meczu z troszkę większym optymizmem. Szczęśliwie w odróżnieniu
od Arsenalu, Manchester nie musi się w tym tygodniu zmagać w Lidze
Mistrzów, zbierając siły na niezwykle istotne spotkanie ligowe.
Porażka Fulham jeszcze bardziej skomplikowała szanse na utrzymanie.
Cardiff pewnie pokonał drużynę z Londynu i jest już o krok od wyjścia
ze strefy spadkowej. Należy zauważyć, że różnica pomiędzy 18 Cardiff
a 10 WHU to zaledwie 6 punktów, więc przetasowań w dole tabeli może
być jeszcze dużo.
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Pierwsza pozycja Chelsea nie dziwi. Wygrana z Tottehnamem tylko
umocniła ich na pozycji lidera. Liverpool i Arsenal tracą po 7 punkty
do drużyny Chelsea. Czwarte City traci aż 9 punktów. Należy jednak
pamiętać, że City ma 3 mecze zaległe, a Arsenal z Liverpoolem mają
w zanadrzu 1 dodatkowe spotkanie.
Ta kolejka może ostatecznie oddzielić grupę walczącą o pierwsze
4 pozycje od reszty tabeli.

Zawodnikiem grającym najostrzej jest obecnie Nolan z West Ham.
Uzbierał on 5 żółtych kartek i aż 2 czerwone. Co prawda więcej kartek
czerwonych ma Brown (3), jednak przy braku kartek żółtych, jest on
uznawany za zawodnika grającego odrobinę czyściej.
7 żółtych kartek oraz 1 czerwona Valencii, oraz 8 żółtych kartek Rooneya
nie jest może powodem do zadowolenia, jednak może pokazywać ile

Najbliższe mecze

Kontuzje w lidze

W najbliższą sobotę 8 marca odbędą się poniższe spotkania:
13:45
Hull City - Manchester City
16:00
Everton - Cardiff City FC
16:00
Fulham - Newcastle United
16:00
Southampton FC- Norwich City FC
16:00
Stoke City - West Ham United
16:00
Sunderland - Crystal Palace FC
16:00
Swansea City AFC - West Bromwich …
18:30
Aston Villa - Chelsea Londyn
W niedzielę czekają nas dwa hity weekendu:
14:30
Manchester United - Liverpool FC
17:00
Tottenham Hotspur - Arsenal Londyn

Wśród zespołów mających największe problemy z kontuzjami czołowe miejsca zajmują Arsenal
i Newcastle. Dobrą wieścią dla Arsenalu jest spodziewany powrót Kościelnego, Monreala
i Ramseya. Absencja Wilshera oraz Walcotta z pewnoscią są dużym osłabieniem dla Kanonierów.
Zarówno Chelsea, jak i Liverpool oraz Manchester United mają kontuzjowanych po 3
zawodników. W przypadku Chelsea oraz Liverpoolu 2 z nich powinno w najbliższym czasie
wrócić do składu.
Najmniejszą liczbą kontuzji w lidze cieszy się Crystal Palac. Planowany powrót Chamakha
sprawi, że drużyna ta nie będzie posiadała żadnych problemów kadrowych.
Wśród ważniejszych zawodników walczących z kontuzjami jest Jovetic, Westwood, Lamela,
Ben Arfa, Remy, Jagielka, Oraz WIlshere wraz z Walcottem.
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Diabły w
reprezentacjach
Magiczny Kagawa,
przebudzenie Fellainiego
Obecna przerwa w rozgrywkach Premier League spowodowana
była przez okres przeznaczony na gry reprezentacyjne.
Większość zawodników Manchesteru United udała się
na zgrupowania swoich kadr narodowych. Po raz kolejny
mamy do czynienia z syndromem narodowym, co mam
na myśli? Zawodnik zupełnie inny niż w klubie, asystujący,
strzelający bramki. Grający świetnie, lecz to tylko kadra.
Bardzo dobre spotkanie w meczu Belgii z Wybrzeżem Kości
Słoniowej rozegrał Marouane Fellaini. Pomocnik United zdobył
bramkę po strzale głową, a jego drużyna zremisowała 2:2. Wygląda na to, że rosły zawodnik wraca do swojej formy sprzed kontuzji
nadgarstka.

Naprzeciwko siebie w meczu Francja - Holandia stanęli Patrice Evra
i Robin van Persie, choć występ Holendra stał pod znakiem zapytania.
Drużyna Francji wygrała 2:0, aczkolwiek w trakcie meczu doszło do
nieprzyjemnego incydentu. W twarz został kopnięty Patrice Evra,
który walczył o piłkę Quincym Promesem, jednak sędzia spotkania nie
pokazał zawodnikowi Holandii nawet żółtej kartki. Evra rozegrał 45
minut spotkania, a van Persie nieoczekiwanie cały mecz, lecz tym razem
nie udało mu się wpisać na listę strzelców.

Anglia pokonała Danię 1:0 na Wembley. W podstawowym składzie wyspiarzy zobaczyliśmy Chirsa Smallinga i Wayne’a Rooneya. Napastnik
Manchesteru United miał swoje szanse na zdobycie bramki, wykonywał kilka rzutów wolnych, jednak nie wpisał się na listę strzelców. Został
zastąpiony prze Danny’ego Welbecka, który kilkakrotnie przetestował syna legendy Czerwonych Diabłów - Kaspra Schmeichela. Dopiero
Daniel Sturridge pokonał Duńskiego bramkarza, który został obsłużony świetnym podaniem Adama Lallany.

We wcześniejszym meczu Japonii z Nową Zelandią wystąpił Shinji Kagawa, który rozegrał bardzo
dobre spotkanie dla swojego kraju. Japończyk popisał się cudownym podaniem i bramką zdobytą
z rzutu karnego, dzięki czemu jego reprezentacja wygrała 4:2.
Javier Hernandez wystąpił w zremisowanym spotkaniu Meksyku z Nigerią. Jednak napastnik musiał
opuścić boisko po pierwszej połowie, ponieważ doznał urazu kolana.

Antonio Valencia pomógł swojej reprezentacji w odzyskaniu
prowadzenia, dzięki czemu Ekwador wygrał z Australią 4:3.
Po 45 minutach drużyna Valencii przegrywała 0:3, jednak
po otrzymaniu czerwonej kartki przez gracza Australii,
reprezentacja Ekwadoru wzięła się do odrabiania strat. Dzięki
dobrej grze całego zespołu i dwóm asystom Antonio Valencii
drużyna z Ameryki Południowej wygrała 4:3.

W kadrze U-21 w meczu Anglii z Walią wycofany ze składu został Michael Keane. Na ławce rezerwowych
reprezentacji Anglii znaleźli się natomiast Wilfred Zaha i Jesse Lingard, jednak żaden z nich nie pojawił
się na boisku. W ekipie Walii zagrał Tom Lawrence i mimo, że stanowił spore zagrożenie przy stałych
fragmentach gry, nie pomógł swojej drużynie i Walia przegrała z Anglią 0:1.

Darren Fletcher zaliczył powrót do reprezentacji w meczu
z Polską. Szkocki pomocnik pojawił się na boisku w drugiej
połowie meczu i bardzo dobrze kontrolował środek boiska
wraz z Scottem Brownem. Reprezentacja Szkocji odniosła
zwycięstwo 1:0, a bramkę na 14 minut przed końcem spotkania
zdobył właśnie Scott Brown.
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Paddy McNair zagrał ostatnie 13 minut w mecz Irlandii Północnej z Włochami, lecz jego zespół poległ
0:2.
Marnick Vermijl spędził cały mecz na ławce rezerwowych a jego reprezentacja przegrała z Serbią aż
0:3.
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Nasi partnerzy

Epilog
źródła:
okładka:
http://www.todayonline.com/sites/default/files/styles/photo_gallery_image_lightbox/public/18135683.JPG?itok=tP7aOLgv
grafiki:

Manchester United Poland

Poznańska Wiara ManUnited

Manutd.com.pl

Zainteresowany patronatem medialnym?
Masz ciekawy pomysł związany z tygodnikiem?
Zauważyłeś błędy?
Masz uwagi?
Skontaktuj się z nami.
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