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Słowem wstępu
Tydzień za nami, pora więc na lekturę United – tygodnika kibica Manchesteru United.

Ubiegły tydzień był dla nas bardzo pracowity. Publikacja pierwszego numeru pokazała nam, jak 
wiele elementów można ulepszyć. Dzięki uwagom ze strony czytelników, udało nam się wyłapać 
oraz wyeliminować niedoskonałości powstałe w debiucie. To dzięki wam, drodzy czytelnicy, 
rozwijamy się i stale polepszamy nasz tygodnik.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom postanowiliśmy rozbudować naszą treść. W kolejnych 
numerach będziemy dodawać kolejne działy tematyczne. Znikną rozkładówki, na rzecz pros-
tej jednostronnej orientacji pionowej. Z pewnością okaże się to pomocne dla użytkowników 
urządzeń mobilnych. Zmiany kosmetyczne może nie zostaną dostrzeżone od razu, jednak   
z pewnością pomogą w odbiorze kolejnych numerów. 

Zapraszamy do polubienia i udostępnienia naszej strony na Facebooku. Jest to nasz główny 
kanał kontaktu z czytelnikami, jednak na bieżąco monitorujemy również skrzynkę pocztową. 
Wasze uwagi i opinie są dla nas bardzo cenne. Jesteśmy otwarci na pomysły i staramy się odpo-
wiadać na każdą wiadomość. 

Tyle tytułem wstępu. Teraz zapraszamy do lektury! 
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W fotograficznym 
skrócie



Porażka z Liverpoolem chyba ostatecznie rozwiała wszelkie na-
dzieje kibiców United w uratowanie sezonu. Nie możemy mieć 
przy tym pretensji do sędziego. Również Liverpool nie zagrał  
meczu sezonu. Najbliższe mecze również nie klarują się w jasnych 
barwach dla drużyny United. Wysoki poziom w dzisiejszym meczu 
pokazali jedynie kibice, którzy stworzyli istne piekło na trybunach. 
Śpiewy nie ucichły nawet na moment
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Podsumowanie meczu z Liverpoolem

Nie trzeba tłumaczyć kibicom jak istotne są mecze z Liverpoolem. Niedzielne spotkanie było ważniejsze niż wszystkie inne, gdyż było 
szansą na odzyskanie normalności. Wygrana z Liverpoolem dawała nadzieję na uratowanie sezonu, a dodatkowo miała pokazać, że 
pomimo złej gry w sezonie wciąż jesteśmy drużyną zdolną do pokonania każdego.

Mecz rozpoczęliśmy ospale. Nie tworzyliśmy żadnego zagrożenia dla bramki Liverpoolu.  The Reds nie potrafili natomiast wykorzystać 
kolejnych stwarzanych przez siebie sytuacji. Dopiero w 34 minucie Gerrard wykorzystał zasłużony rzut karny po zagraniu ręką Rafaela 
w polu karnym.

Pierwsza połowa była pokazem bezradności w grze przeciwko solidnie grającemu rywalowi. Jeden celny strzał na bramkę pewnie  
obroniony przez Mignoleta to jedyna groźna akcja Manchesteru, jak się później okazało, w całym meczu.

Druga połowa rozpoczęła się od kolejnego rzutu karnego. Po 
faulu Phila Jonesa jedenastkę po raz kolejny wykorzystał Gerrard.  
Zaspokojony Liverpool mógł od tego momentu zamknąć się na 
połowie i obserwować poczynania United, które nie potrafiło rozbić  
solidnej obrony Liverpoolu. Ataki pozycyjne kończyły się przed 
polem karnym, a groźne kontry Liverpoolu przyniosły kolejny rzut 
karny oraz czerwoną kartkę dla Vidica.

Tym razem Gerrard pomylił się i trafił w słupek. Większość kibiców 
powie, że brak gola był zasłużony, a karny był wynikiem błędu 
sędziego. Nie da się ukryć, że nie było kontaktu Vidica podczas 
wślizgu w Sturridga. Nie można mieć jednak pretensji, że za-
wodnik Liverpoolu wykorzystał spóźnioną interwencję obrońcy  
United, wywracając się w polu karnym i uzyskując jedenastkę. 
Warto jednak podkreślić, że kilka minut później sędzia po raz kole-
jny pomylił się, tym razem nie odgwizdując ewidentnego karnego 
dla drużyny Liverpoolu. 

Gwoździem do trumny okazała się koronkowa akcja pomiędzy 
Sturridgem a Suarezem. Urugwajczyk świetnie wybiegł w tempo, 
wykorzystując świetną asystę, którą zaoferował Sturridge. Spóźni-
ony Evra złamał linię spalonego, a Suarez bez problemu strzelił 
gola na 3:0.

Był to kolejny mecz pokazujący bezradność United. Brak po-
mysłu na grę oraz niezrozumiałe zmiany nie pozwalają nam 
myśleć, że zasługujemy na grę w Lidze Mistrzów. Wprowadzenie  
Cleverleya oraz Welbecka za Fellainiego oraz Januzaja nie przy-
niosło żadnego ożywienia w grze United. Znów było widać, jak Rob-
in van Persie nie potrafił nawiązać współpracy z resztą drużyny.  

Ostatni gwizdek

Manchester United 0:3 (0:1) Liverpool FC
De Gea - Rafael, Jones, Vidić, Evra - Mata (Ferdinand 87’), 
Fellaini (Cleverley 76’), Carrick, Januzaj (Welbeck 76’) - Rooney,  
Van Persie
Mignolet - Johnson, Skrtel, Agger, Flanagan - Gerrard (Lucas 86’), Allen, 
Henderson, Sterling (Coutinho 72’) - Suarez, Sturridge (Aspas 90+)

Manchester United:

Liverpool FC:

Bramki:
Kartki:

Steven Gerrard 2 (34., karny, 46., karny), Luis Suárez (84.)
Rafael da Silva (32.), Nemanja Vidić (71, 78.) - Jon Flanagan (31.), Steven 
Gerrard (37.), Martin Škrtel (54.)



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) Brighton & Hove Albion
William Keane (Środkowy napastnik) Birmingham
Tom Thorpe (Środkowy obrońca) Yeovil
Tom Lawrence (Cofnięty napastnik) Birmingham
Tyler Blackett (Lewy obrońca) Birmingham
Anderson (Środkowy pomocnik) AC Fiorentina
Ángelo Henríquez (Środkowy napastnik) Real Zaragoza
Federico Macheda (Środkowy napastnik) Birmingham
Bebé (Prawy napastnik) Paços Ferreira

Federico Macheda, 22 lata, Birmingham
Ostatni tydzień był bardzo udany dla Federico Machedy, który dał świetną zmianę w meczu 
przeciwko Burnley. Jego wejście w 60 minucie znacznie ożywiło poczynania drużyny. Chwilę po 
wejściu na boisko Macheda wyrównał stan meczu na 1:1. Gdy wydawało się, że jego drużyna straci 
punkty po bramce straconej w 86 minucie, Kiko strzelił w doliczonym czasie kolejnego gola na wagę 
remisu. Wynik 3:3 z drugą drużyną w tabeli to świetny rezultat.

Jesse Lingard, 21 lat, Brighton & Hove Albion
Jesse Lingard to zawodnik, który jest porównywany z Januzajem. Jego świetne występy  
w przygotowaniach przed sezonem, oraz liczne bramki w kadrze U-21 pozwalały wierzyć, że 
wkrótce okaże się on częstym zmiennikiem dla zawodników pierwszego składu. W obecnym 
sezonie tylko raz znalazł się w kadrze meczowej i niestety nie zaliczył debiutu w Premier League. 
Wypożyczenie do Brighton to z pewnością szansa na występy w pierwszym zespole. W ostatnich  
3 meczach był on wystawiany w pierwszym składzie, co odpłacił asystą w meczu przeciwko Millwal.
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Sytuacja kadrowa
Kontuzje:
Wśród zawodników kontuzjowanych w drużynie Manchesteru 
United, tylko jeden z piłkarzy nie ma  ustalonej daty powrotu do 
treningów. 

W najbliższym czasie do gotowości meczowej powinien wrócić 
Hernandez. Również Evans z Nanim wkrótce będą do dyspozycji 
menadżera. Mimo to ciężko oczekiwać od Moyesa, że wystawi 
Portugalczyka do gry w składzie. Długa przerwa w grze nie działa 
na korzyść zawodnika. Ciężko przewidzieć, w jakiej formie będzie 
skrzydłowy United.

Również Hernandez prawdopodobnie nie otrzyma szansy na 
grę. Szkoleniowiec United stawia na holenderską opcję w ataku 
i wygląda na to, że prędko nie ulegnie to zmianie. Powrót Evansa 
to lekarstwo na dziurę w obronie, która powstała po kolejnej 
czerwonej kartce Vidica.



„Archetyp fana, który mieszka nieopodal stadionu, odziedziczył 
sympatie po wujku, tudzież identyfikuje się z wychowanymi 
po sąsiedzku piłkarzami, nie tyle umiera, ile znalazł mocną 
konkurencję – pasjonata futbolu zafascynowanego klubem  
z drugiego końca Europy. Gatunek kibicowskich innowierców ist-
niał zawsze, ale rozplenił się dopiero dziś, w erze dłoni stale pod-
piętych do komputerowej myszki i oczu stale przyklejonych do 
ekranu monitora. “

Nie sposób nie zgodzić się z tymi jakże prawdziwymi słowami 
Rafała Steca. W obecnej erze mass-mediów, piłka nożna stała 
się niezwykle popularną – o ile nie najpopularniejszą - gałęzią 
sportu. Prawdopodobnie nie ma na świecie osoby, która nigdy 
nie spotkała się z futbolem. Piłka nożna jest płaszczyzną łączącą 
pokolenia. Tak jak kiedyś nasi ojcowie z zapartym tchem śledzili 
radiowe relacje z meczów, tak teraz my śledzimy poczynania 
naszych ulubionych drużyn.

Jaki jest jednak obraz dzisiejszego kibica? Większość ludzi 
uważa się za kibiców, a „profesorów futbolu” możemy  
spotkać w niemal każdym barze. Świat piłkarski został tak spo- 
pularyzowany przez media, że od najmłodszych lat piłka nożna 
jest integralną częścią życia każdego chłopca. Śmiem twierdzić 

jednak, że prawdziwi kibice to zaledwie mały procent spośród 
zblazowanych nastolatków śledzących relacje i wiadomości  
w Intrenecie. Kim więc jest prawdziwy kibic?

Nie można jednoznacznie wyrysować obrazu kibica ideal-
nego. Dopingowanie, podobnie jak inne części kultury są 
pewnym autonomicznym jestestwem w każdej części świata. 
Aby to zrozumieć, trzeba sięgnąć kilka lat wstecz, kiedy różnice  
w obrazie kibica były bardziej widoczne. W dzisiejszych cza-
sach kibicowanie zostało wsadzone w pewne ramy, których 
należy się trzymać. Na ten przykład, jeszcze kilka lat temu 
prawdziwym kibicem był człowiek, który w imię „obrony hon-
oru drużyny” wybierał się wraz z kompanami na ustawki przed 
i pomeczowe. Szczególnie widoczne w Anglii i Polsce grupy 
dzisiaj określane mianem pseudokibiców, kiedyś chełpiły się 
swoim przywiązaniem do drużyny i spełnianiem „obowiązku 
kibica”. Oczywiście jest też druga strona medalu, gdyż często 
owe ustawki miały niewiele wspólnego z miłością do drużyny, 
bardziej z nienawiścią do innych drużyn. Przejdźmy więc do 
innego przykładu kultury kibicowania, jaką jest  kult “Boskiego 
Diego.”
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Krótka piłka
Kim jest dobry kibic



Pomimo powszechnej opinii jakoby Anglia była kolebką  
futbolu, nie można zbagatelizować ogromnego wkładu Amery-
ki Południowej w tę dziedzinę sportu. Argentyna wespół  
z Brazylią stały się kolebką wielkich gwiazd piłki nożnej.  
Argentyńczycy popadli w tak ogromny zachwyt Maradoną, że 
oddawanie mu czci stało się pewnym obowiązkiem kibiców 
tamtego okresu. Warto zaznaczyć, że “Boski Diego” ma do  
dzisiaj ogromny wpływ na argentyńską scenę piłkarską, a wielu 
dzisiaj już dorosłych mężczyzn nosi imię uzyskane po legendzie 
argentyńskiej piłki.

Kibicowanie nie jest jednak tylko oddawaniem czci, czy wal-
czeniem w imię drużyny. Często w historii zdarzało się tak, że 
nowo powstałe kraje pomimo różnic etnicznych jednoczyły 
się na stadionie wykrzykując nazwę jednej drużyny. Kibico- 
wanie dla niektórych to forma protestu, bezzbrojna walka, ma-
jąca na celu pokazanie jedności i siły. Świetnym przykładem 
jest tu Duma Katalonii, której kibice wykrzykując nazwę 
drużyny wykrzykiwali nieposłuszeństwo, siłę i wolność wobec  
hiszpańskiego króla. Stąd się również wzięła nienawiść i rywali- 
zacja pomiędzy Barceloną a Królewskimi, objętymi protekcją 
hiszpańskiego króla. Podobny przykład mamy na własnym 
podwórku, gdzie większość drużyn wypomina przeszłość  
wojskowych oraz milicyjnych klubów sportowych, które miały 
podkradać najzdolniejszych piłkarzy innym klubom.

Kibicowanie w każdej części świata oznacza coś innego, 
więc nie można określić cech kibica idealnego. Można za to 
wymienić kilka ogólnych cech, które dobry kibic powinien 
spełniać. Moim zdaniem dobry kibic powinien identyfikować 
się ze swoją drużyną. Nie wyobrażam sobie, aby pod wpły-
wem nacisku innych osób zmieniać swoje poglądy albo ukry-
wać szacunek dla swojej drużyny. Świetnym przykładem jest 
tutaj synonim kibica sezonowego, który trzyma się drużyny 
odnoszącej sukcesy i odwraca się od niej, gdy tylko nadchodzą 
słabsze chwile. Warto tutaj dodać trochę wyświechtane hasło  
„dumny po zwycięstwie, wierny po porażce”, które powinno 
znaleźć się w dekalogu każdego kibica.

Dobry kibic to osoba, która orientuje się w historii i sprawach 
bieżących klubu. Oczywiście nie warto tutaj podpadać  
w skrajność, gdyż niewielu ludzi może się poszczycić fachową 
wiedzą na temat klubu. Warto jednak orientować się w składzie 
drużyny i najważniejszych elementach historii klubu. Nie jest to 
obowiązkiem dobrego kibica, ale trochę głupio, gdy laik obnaża 
naszą niewiedzę.

Dobry kibic to osoba, która śledzi każdy mecz ukochanej 
drużyny. Śmieszy mnie postawa, w której „kibic” obnosi się 
ze swoim przywiązaniem do klubu tylko w okresie najważnie-
jszych wydarzeń i meczy. Prawdziwy kibic, nawet jeśli nie jest 
w stanie obejrzeć każdego meczu, przynajmniej śledzi wyniki 
swoich idoli. Noszenie barw klubowych również poza dniem 
meczowym dla wielu kibiców jest powodem do dumy.

Warto dodać, że dobry kibic powinien chociaż raz zasiąść 
na stadionie drużyny której kibicuje i wraz z innymi kibica-
mi obejrzeć poczynania piłkarzy, posiadać koszulkę, szalik 
czy znać przyśpiewki kibica, lecz jak wiadomo nie zawsze 
mamy możliwość spełnienia wszystkich tych rzeczy. Głęboko  
wierzę, że kibicem jest się w sercu a nie na pokaz. Nie przemawia 
do mnie  postawa kibiców, którzy ukazują swoją miłość do klubu 
przez nienawiść do innych klubów. Należy pamiętać, że każdy  
kibic jedzie na tym samym wózku, tylko woźnica się zmienia. Nie 
ważne, czy kibicujemy Realowi, Barcelonie, Chelsea, Leeds czy  
United, ważne aby umieć docenić rywala oraz mieć szacunek 
dla innego kibica.

I na koniec stara prawda, która mówi, że to nie człowiek 
wybiera klub któremu chce kibicować... to klub wybiera  
człowieka. Miłości do klubu nie można się nauczyć. Jest jakaś 
siła, która sprawia, że utożsamiamy się z klubem nieświadomie  
i podświadomie sprawdzamy jego poczynania. Życzę każde-
mu, żeby stał się takim kibicem.

Bartłomiej Matulewicz
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Maradonizm, 
czyli kult “Boskiego 

Diego” 

Zakazane race są 
stałym elementem 

na stadionach  
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W swoim świecie
Sir Alex Ferguson – A dream that came true

Na samym początku trzeba sobie zadać odpowiednie pytania. 
Kim jest, czym cechuje i jaki wpływ ma na otoczenie idealny 
przywódca. Na wstępie trzeba zaznaczyć, że pierwszą cechą, 
którą odznacza się przywódca idealny jest jego siła charakteru. 
Właściwy charakter powinien posiadać takie cechy jak uczci-
wość, wytrwałość, niezawodność, sumienność i hołdowanie 
etyki pracy jaką się wykonuje bądź powierzonego danej osobie 
zadania. Jego czyny idą wraz z jego słowami. Posiada on opinię 
osoby solidnej, a jego autorytet jest niepodważalny. Zachow-
anie cechuje się prostolinijnością. Podstawowym aspektem 
idealnego przywódcy jest również to, czy potrafi przewodzić 
innym, wskazywać najbliższemu otoczeniu cele, które zos-
taną sumiennie wykonane. Przywódca powinien się również 
odznaczać odpowiednim wpływem. Mam tu na myśli zamiar 
obrania pewnego kierunku i skłonienie otoczenia do podąża-
nia wraz z nim. Co ważne liczy się również jakość tego wpływu 
jako cecha integralna. Cecha ta musi mieć w sobie określony 
poziom, czyli to jaki wpływ ma przywódca i jaki ten wpływ 
ma na otoczenie. Taki człowiek musi się również odznaczać 
pozytywnym nastawieniem i wykorzystywaniem możliwości, 
które posiada w jak najlepszy sposób. Potrafi osiągnąć pułap, 
którego nikt jeszcze nie osiągnął. Dzięki takiemu nastawieniu 
mamy właściwe światło na przyszłość jak i lepsze spojrzenie na 
teraźniejszość. Kolejnym aspektem jest nawiązywanie odpow-
iednich stosunków z ludźmi. Umiejętność ta polega między 
innymi na szczerej trosce o innych, zdolności rozumienia ludzi 
oraz przywiązywaniu największej wagi do dobrych kontaktów 
międzyludzkich. Nasze zachowanie wobec innych warunkuje 
zachowanie innych wobec nas. Ważna jest również pewność 

siebie. Ludzie nie pójdą za osobą, które nie jest pewna swo-
jego kolejnego ruchu. Wielki przywódca potrafi sprawić, że 
ludzie którzy są w otoczeniu takiej osoby są zdolni uwierzyć 
w samych siebie. Doskonałych liderów cechuje również sa-
modyscyplina. Liderzy posiadający samodyscyplinę charak-
teryzują się głównie trzema cechami: wyznaczają sobie konk-
retne , krótko- i długoterminowe cele; mają plan osiągania 
tych celów; mają wolę, która dopinguje ich do kontynuowa-
nia wysiłków aby te cele osiągnąć. Ostatnią ważną cechą jest 
możliwość łatwego porozumiewania się. Dobra komunikac-
ja jest podstawą do pozytywnego odziaływania na otocze-
nie. Szczerość i prawdziwość zainteresowania rozmówcą  
i treści jakie przekazuje stawia nas w przekonaniu o szczerości  
i pozytywnego nastawienia.
Sir Alex Ferguson to osoba, o której słyszał z całą pewnością 
nie tylko kibic piłkarski. To człowiek, nie obawiam się użyć 
tutaj słowa – legenda. Szkot, który swoją osobą, swoimi 
dokonaniami zbudował siłę klubu, którą następnie prow-
adził przez prawie 27 lat! Trzeba przyznać jedno, jeśli chodzi 
o świat piłki nożnej jest to wyczyn niesamowity. Jeśli spojrzeć 
jednak pod tym aspektem, to trudno również doszukać się  
w świecie współczesnego, szeroko pojętego biznesu dru-
giego takiego człowieka na jednym stanowisku, w jednym 
miejscu przez tyle lat. Oczywiście, nie można pomijać takich 
ludzi jak współzałożyciel Apple’a czy Microsoftu. Powracając 
jednak do osoby szkockiego trenera. Nikt w Manchesterze 
nie spodziewał się takiej przygody z sir Alexem, jednak kibice 
oczekiwali tylko jednego, aby ich ukochany klub powstał  
z kolan po erze sir Bobby’ego Charltona. Manchester United 
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przez 135 lat trwania swojej historii zdobył dwadzieścia tytułów 
najlepszego klubu w Anglii, z czego aż trzynaście przypada  
w udziale sir Alexowi. To tylko proste liczby, które utożsamiają, 
ile zrobił Ferguson w ciągu ponad dwudziestu sześciu lat w klu-
bie. Na dobrą sprawę, aby napisać cokolwiek o osobie Szkota, 
trzeba zacząć od przybliżenia jego biografii. Pełnie brzmienie 
danych Bossa to Sir Alexander Chapman Ferguson, urodził się 
31 grudnia 1941 roku, czyli w latach burzliwego przebiegu  
II Wojny Światowej. To co zbudowało charakter sir Alexa, to  
w głównej mierze jego kariera piłkarska w Szkocji. Jako piłkarz 
Alex Ferguson grał w takich ekipach jak Queen’s Park, St John-
stone F.C., Dunfermline, Glasgow Rangers, Falkirk F.C. oraz Ayr 
United. To właśnie realia szkockich boisk zbudowały jego sta-
nowczość, upartość i pewność siebie. Co na to wpłynęło? Z całą 
pewnością twardość, bezkompromisowość i agresywność, czy-
li wszystko to, co najprościej opisywało szkockie boiska i nie ty-
lko. To akurat mieszkańcy południowej części Wysp posiadali 
we krwi od wieków. Jako menedżer pracował dla East Stirling-
shire, St Mirren i Aberdeen, po czym trafił tam, gdzie oddał swo-
je serce i ponad ćwierć wieku swojego życia. Przez ten okres 
czasu kolejne zespoły budowane przez niego zdominowały 
realia angielskiej piłki, stworzył machinę to powiedzieć mało, 
stworzył twór, którego zaczął obawiać się każdy. Szczyt swojej 
dominacji osiągnął w momencie kiedy zdobył tak zwaną potró-
jną koronę w 1999 roku. Co się składało na ten sukces? Twarda 
i zdecydowana gra zespołu w FA Cup, bezkompromisowość  

w rozgrywkach ligowych, oraz cud w finale Ligi Mistrzów, jak 
określa się spotkanie z Bayernem Monachium. Ciężko pow-
iedzieć tutaj co wpłynęło na to, że nikt nie był w stanie znaleźć 
sposobu na sir Alexa. W ciągu ostatnich kilku lat pojawiało się 
wielu pretendentów do tego, aby zdetronizować na pozycji 
trenerskiej Fergusona i nie chodzi tutaj o rozgrywki wewnątrz 
klubu. Każdy chciał być w swoim zespole lepszym, doskon-
alszym, bardziej precyzyjnym. Do tej pory nikomu się to nie 
udało. W ostatnich latach również pojawiało się wielu, którzy do 
tej pory próbują. Chelsea i Manchester City to zespoły wspier-
ane przez gigantyczne fundusze, które dla przeciętnego oby-
watela wydają się sumami kosmicznymi. W tym samym czasie 
inne kluby dołączały do tej dwójki rywali. Wraz z czasem wz-
rastała frustracja kibiców Arsenalu, klubu, który mógł mieć 
wszystko, lecz nie pierwsze miejsce. Do walki powracał również 
Liverpool, niegdyś najbardziej utytułowany klub w Anglii. Przez 
kogo został zdetronizowany? Oczywiście przez szkockiego, za-
dziornego trenera, sir Alexa.  Jeśli rozpatrywać jednak szanse  
w aspektach odpowiednich czynników do osiągnięcia pozycji 
lidera, to ten aspekt posiadał klub z czerwonej strony Manches-
teru, a tym aspektem, bądź jak kto woli czynnikiem, był Fergu-
son. Ważną częścią osoby Bossa, jak mówią na niego kibice 
United był i jest charakter. Chcąc zrozumieć jego specyfikę, trze-
ba uzmysłowić sobie jedno: przy tej czynności łatwizną wydaje 
się ułożenie kostki Rubika dla amatora. Ciężko w tym momen-
cie jest odmówić słuszności słów, że sir Alex mógłby cierpieć na 
swoiste rozdwojenie jaźni. Słowa bez wątpienia ostre, ale nie 
oddają lepiej złożoności jego cech. Składniki te powodują, że w 
czasie spotkań Ferguson stawał się demonem, który prze-
kleństwa i wyzwiska rzucał z częstotliwością CKM-u. Może dlat-
ego Szkot żuł kosmiczne ilości gum do żucia podczas ligowych 
kolejek? Kiedy spotkanie mijało, nastawał czas zabawy. Człow-
iek przeistaczał się z demona w zwariowanego starszego Pana. 
Człowiek, dla którego lojalność była cechą główną, a szczerość 
ukrytym drugim imieniem. Kiedy nastaje czas przygotowań 
treningów, staje się on – można powiedzieć – starszym „dziad-
kiem” nie do poznania. Jest takie miejsce kilka kilometrów od 
stadionu, które zwie się Carrington, miejsce dla piłkarzy  
„Czerwonych Diabłów” zwane drugim domem. W tym mo-
mencie pora zadać sobie kolejne pytanie, dlaczego drugim 
domem? Odpowiedź z jednej strony jest prosta, a jednocześnie 
skomplikowana. Mówiąc prościej, określenie drugiego domu 
ma dwie strony medalu. W ośrodku treningowym Ferguson 
pełnił rolę ojca, głowy wielkiej rodziny, nie tylko tej piłkarskiej. To 
jest ostoja i przystań sir Alexa. Z drugiej strony określenie drugi 
dom nijak się ma do życia prywatnego szkoleniowca. W domu 
człowiek zupełnie odmienny od roli w klubie. Człowiek, który 
bezwzględnie jest oddany swojej żonie Cathy, która przez tak 
długi okres czasu wytrzymywała, jak sama to określiła „z tym 
cholernie ciężkim i trudnym człowiekiem”. Trochę skomplikow-
ane, nieprawdaż? Jednak jest jeden czynnik, który zawsze był na 
pierwszym miejscu w roli trenera jak i poza boiskiem. Sir Alex 
Ferguson jest synonimem słowa zwycięzca, Ferguson, który do 
piłki nożnej wniósł pasję, determinację, walkę i wieczny głód 
triumfowania. Dla niego słowo „porażka” to upadek każdego 
człowieka. Jest to słowo, którego nigdy nie uznawał; słowo, 
które wprawiało go w amok i wściekłość. Ważnym aspektem 
jest również to, iż sir Alex wyznaczył sobie jeden, największy cel 
w karierze trenerskiej: odejść w blasku chwały, w momencie,  



w którym klub będzie tak silny, że poradzi sobie bez niego. Pier-
wsza „śmierć” legendy za życia miała nastąpić w wieku 
sześćdziesięciu lat, czy tak nastąpiło? Oczywiście, że nie. Wszyst-
ko miało wskazywać na to, iż to będzie koniec jego przygody. 
Na całe szczęście wtedy dla kibiców i dla klubu ten kres nie nas-
tąpił. Dlaczego? Ponieważ sir Alex nie uznawał, jak już wcześniej 
powiedziałem, słowa „porażka”. Klub przegrywał, nie radził so-
bie z rosnącą presją. Co nastąpiło? Podpisanie nowego kon-
traktu. Jak podsumował te wydarzenia sam bohater? Skwitował 
to krótko, nie miał zamiaru odchodzić jako przegrany. Wcześnie-
jsze zdania w dużym skrócie opisują złożoność i najważniejsze 
cechy Bossa. Teraz muszę jednak powrócić do początków tej 
niesamowitej historii, której autorem był Ferguson. Szósty listo-
pada 1986 roku – to dzień, który zna każdy kibic United. Wtedy 
to sir Alex objął stanowisko dowodzenia w drużynie. Czy w tym 
momencie był on amatorem? Nic bardziej mylnego. Wcześniej 
już odnosił duże sukcesy jako szkoleniowiec, wygrywając takie 
trofea jak mistrzostwo Szkocji, Puchar Szkocji, Superpuchar Eu-
ropy czy Puchar Zdobywców Pucharów. W tamtych latach klub 
znajdował się w okropnym stanie. Ówczesny prezes klubu, 
Martin Edwards, zrobił wszystko, aby to Szkot przejął drużynę. 
Pragnienie było jedno, podnieść się z kolan i stworzyć markę, 
która będzie w stanie rywalizować z każdym. Z perspektywy lat 
można powiedzieć, że Ferguson z całą pewnością musiał mieć 
na drugie imię „sukces”. Jednak czy od początku było różowo? 
Nie. Powiedzieć „bałagan” to za mało, aby zobrazować stan w 
jakim Szkot przejął zespół. Manchester United nie był liczącym 
się klubem w kraju; nie było co mówić o arenie międzynaro-
dowej, kiedy na własnym podwórku było się chłopcem do bicia. 
Co najlepiej obrazuje stan klubu? Brak jakiegokolwiek trofeum 
w przeciągu ponad dwudziestu lat! Co przyprawiało klub z Old 
Trafford o jeszcze większy ból głowy i krwawienie z nosa? Był to 
klub, który był jednym z czynników woli walki Szkota – Liverpool 
FC. Dlaczego właśnie ten klub był czynnikiem? Najlepiej odd-
adzą to słowa samego Fergusona, które mówią: „Zrobię wszyst-

ko, aby zrzucić ich (Liverpool) z ich pieprzonej grzędy najbardziej 
utytułowanego klubu w Anglii”. Wracając do wcześniejszego 
„bałaganu” – pierwszym zadaniem nowego trenera było prze-
prowadzić swoistą reformację składu, który wyglądał jak Nowy 
Orlean po przejściu huraganu Katrina. Liczne kontuzje, morale 
równe zeru oraz pierwszy mecz, który miał nastąpić po zaled-
wie dwóch dniach w nowym miejscu pracy. Czy start był uda-
ny? Po prostu nie mógł być, a ekipa Oxford pokonała United 
2:0. Co nastało po tym spotkaniu? Przedostatnie miejsce w ta-
beli. Szkot nie ustępował, nikt nie miał prawa odpoczynku co 
popłaciło dwudziestego drugiego listopada. Minimalna, ale 
pierwsza wygrana po niesamowicie ciężkim spotkaniu 1:0  
z Queens Park Rangers. Jednak sir Alex wiedział, że nie ma się  
z czego cieszyć. Zespół potrzebował reform, dosłownie mówiąc 
rewolucji. Co było jednym z większych problemów? Częste picie 
piłkarzy. Jeśli ktoś marzył o minimalnym komforcie pracy  
w tamtym okresie, to był to z pewnością Ferguson. Większość 
piłkarzy w alkoholu widziała relaks i odpoczynek po spotkani-
ach. Jednak istniały pewne obostrzenia, piłkarze nie mogli pić 
na dwa dni przed spotkaniem. Co zmienił Ferguson? Oficjalnie 
w trakcie sezonu bez zgody trenera piłkarz nie mógł skosz-
tować nawet kropli jakiegokolwiek procentowego trunku. Co 
było zadowalające w pierwszym sezonie Fergusona? Tylko to, 
że mistrzostwo zdobył Everton, a Liverpool nie powiększył swo-
jego dorobku pucharów w klubowej gablocie. Objęcie zespołu 
w 1986 roku to początek ponad dekady chwały klubu. Pomimo 
braku sukcesów Fergusona i początkowej niechęci kibiców za 
trenerem stali zawodnicy. Taka sytuacja nie miała miejsca od 
ery sir Bobby’ego Charltona. Szkot pod swoimi skrzydłami posi-
adał tak zwaną świętą trójce, która niejako była największymi 
autorytetami wśród zawodników. Mowa tutaj o Bryanie Rob-
sonie, Normanie Whitesidzie i Paula McGratha. To właśnie oni 
bronili jak jeden mąż osoby która swoim podejściem i zawzi-
ętością ujęła ich od pierwszego treningu. Sir Alex na początku 
przygody na Old Trafford miał duży problem z rozgrywkami  
ligowymi, które ówcześnie nie specjalnie różniły się od Ligi Sz-
kockiej, jednak problemem był poziom rozgrywek. Za to bardzo 
dobrze klubowi szło w FA Cup – pucharze Anglii. Wtedy po raz 
pierwszy pojawiło się widmo realnego zwolnienia szkota, mimo 
postawy piłkarzy w jego obronie. Warunek był jeden, nie dać 
wyeliminować się klubowi Nottingham Forest. W tym pamięt-
nym spotkaniu o życie szalę zwycięstwa nie tylko zespołu, lecz 
także kariery Fergusona przechylił Mark Robins. W późniejszym 
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czasie mówiło się, że ton uratował trzykrotnie posadę sir Alexa. 
To spotkanie miało nie tylko wpływ na zespół, lecz i na postawę 
samego szkoleniowca. W kibicach obudziło się poczucie opty-
mizmu i zaufania wobec trenera. Ekipa United zdobyła w tym 
sezonie właśnie FA Cup, pokonując w finale Crystal Palace. 
Kolejny sezon przyniósł kolejną zdobycz, sir Alex poprowadził 
zespół do zwycięstwa w finale Zdobywców Pucharów, pokonu-
jąc słynną FC Barcelonę. Wraz z kolejnymi latami frustracja 
kibiców rosła, w zespole jednak czegoś brakowało i przez to od 
ponad dwudziestu pięciu lat zespół nie mógł wygrać na 
własnym podwórku. Co utrzymało Fergusona na stanowisku 
trenera? Stanowczość i upartość. Nieoficjalnie mówi się, że  
w latach 1986 -1992 sir Alex odbył nie dziesiątki, ale setki 
rozmów na temat rozwoju klubu. Być może to był właśnie klucz 
do odpowiedzi, dlaczego nie zmieniono trenera. W tym miejscu 
pojawia się szczęście kolei losu, i coś czym Ferguson wyróżniał 
się w Anglii. Przypadek połączył losy sir Alexa i Erica Cantony, 
którego w niedługim czasie nazwano „Królem Ericiem”. Wy-
mieniłam wcześniej słowo przypadek, nie bez powodu. Prezes 
Leeds United wykonał telefon do ówczesnego prezesa United, 
Martina Edwardsa. Zbiegiem okoliczności była obecność Fer-
gusona w biurze. Telefon dotyczył możliwego kupienia zawod-
nika „Czerwonych Diabłów”, Denisa Irwina. Po krótkiej konsul-
tacji sztab dowodzący obecny na spotkaniu odmówił. Jednak 
rozmowa się nie zakończyła, po latach Martin Edwards wyznał, 
że spotkanie dotyczyło rozmów odnośnie wzmocnień klubu, a 
telefon z Leeds okazał się wybawieniem. Wszyscy zgodnie twi-
erdzili, że Manchesterowi United potrzebny jest jak napastnik 
nietuzinkowi. Sir Alex podał jedno nazwisko, Cantona. To była 
burzliwa noc. Rozmowy na linii United, a ówczesny szkoleniow-
iec Leed, Wilkinson zakończyły się pozytywnie. To był jeden z 
najbardziej szokujących ruchów transferowych w tamtym se-
zonie. Buntownik, który niczym nomad przemierzał kolejne 
kluby, trafił do domu. Tak o tym transferze mówił sir Alex: „Jeśli 
kiedykolwiek miał się urodzić piłkarz przeznaczony dla Man-
chesteru United, był to z pewnością Eric Cantona. Myslę, że całe 
życie szukał kogoś, kto będzie o niego dbał i sprawi, że poczuje 
się, jakby był w domu. Przejechał wiele krajów, jak Cygan. Ale 
gdy pojawił się tutaj, już wiedział, że przyjechał do domu”. Nie 
bez powodu poruszyłam historię sprowadzenia Erica Cantony 
na Old Trafford. Ta historia opisuje kolejny aspekt, który 
wyróżniał Bossa. Była to opiekuńczość, ojcostwo w najlepszej 
tego możliwej postaci. Każdy piłkarz, który był pod opieką Fer-

gusona zaznacza, że to co wyróżniało Szkota to dbałość o pry-
watność, swobodę i poczucie bezpieczeństwa w zespole. Kole-
jnym aspektem złożonego geniuszu trenera była pieczołowitość 
i struktury klubowe. Nikt do tej pory w klubie nie przywiązywał 
uwagi do szkółek i akademii. Dzięki temu i planu rozwojowemu 
przedstawionego przez Bossa akademia zaczęła wydawać 
efekty swojego szkolenia. Jedną z takich osób był Ryan Giggs. W 
obronie zrodziły się takie talenty jak Bruce i Pallister. Sir Alex 
zrewolucjonizował zespół. Wprowadził szaleńcze porywy 
młodości, które zmieszał z doświadczeniem starych wyjadaczy 
takich jak Mark Hughes. W środku pola panował niepodzielnie 
Paul Ince, a w bramce stał jak mur niepokorny Duńczyk, Peter 
Schmeichel. Ta wybuchowa mieszanka zapewniła klubowi 
pierwsze od dwudziestu sześciu lat mistrzostwo kraju. Mistr-
zostwo, którego smaku część kibiców nie znała, a po którym 
wiedziano jedno, to początek geniuszu sir Alexa. Cierpliwość, 
ciężka praca, restrukturyzacja systemu szkolenia i treningów 
zapewniły klubowi wymarzone od tylu lat trofeum. Czy to był 
koniec? Nie. To był dopiero początek genialnej dekady Szkota. 
W kolejnym sezonie zespół poszedł za ciosem, miał w sobie to 
co zaszczepił im sir Alex, wola walki totalnej. Wszystko to przy-
niosło coś, czego nikt się nie spodziewał, obronę tytułu mistr-
zowskiego, do tego wywalczono puchar w najbardziej 
prestiżowych rozgrywkach na wyspach – Puchar Anglii. Sir Alex 
sprowadził również do siebie Roy’a Keane, jednego z ówcze-
snych antybohaterów klubu, którego uważa się za takiego  
z powodu jego wypowiedzi na temat klubu w 2012 i 2013 roku. 
W tym momencie chciałabym poruszyć kolejny aspekt,  który 
nadmieniłam wyżej dotyczący akademii klubu. Mówiło się  
o niej „Fergie’s fledglings” czyli Młode talenty z akademii  
sir Alexa Fergusona. Przed przyjściem Szkota do klubu nie przy-
wiązywano do niej specjalnej wagi, była bo była. Ferguson 
uważał, że czas najwyższy to zmienić, głównie wynikało to  
z tego, że nie mógł on patrzeć na ilość talentów wypuszczanych 
przez odwiecznego rywala, Liverpool. Dzieki sir Alexowi, który 
zmienił system szkolenia, system treningów i w końcu system 
wyłapywania tych najlepszych, akademia zaczęła wydawać 
owoce. W czasie trwania przygody ze Szkotem, szkółka 
piłkarska klubu wydała takie owoce jak Ryan Giggs, David Beck-
ham, bracie Neville czy Paul Scholes (po obecnym 2012/2013 
sezonie zakończył definitywnie karierę piłkarską). Dzięki tym 
wszystkim zmianom chora rywalizacja sir Alexa doprowadziło 
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do rozsławienia Carrington, szkółki United. Sezon 1995-1996 to 
sezon zmian w klubie. Z zespołu odeszli tacy piłkarze jak Paul 
Ince czy Andrei Kansheiskis. Dodatkowym ciosem dla kibiców 
było odejście Marka Hughesa do Chelsea. Sir Alex Ferguson 
postawił na swoim, do zespołu wchodziła młodość. Bracia Nev-
ille, David Beckham czy Nicky But znaleźli się w pierwszym 
składzie zespołu. Kapitanem został Eric Cantona. Manchester z 
dziećmi Fergusona osiągał kolejne sukcesy. Piłkarscy eksperci 
są zgodni co do tego, że sir Alex zmienił Manchester w rosnącą 
potęgę. Dzięki Bossowi Roy Keane i Eric Cantona doskonale 
współpracowali z młodymi kolegami, rutyna zmieszana ze 
świeżą krwią tworzyła coś wspaniałego. Wraz z latami zespół 
sięgał po kolejne tytuły, lecz z drugiej strony z klubu odchodziły 
Legendy. Jednym z takich odejść było definitywne zakończenie 
kariery Erica Cantony . Sir Alex Ferguson w ciągu swojego 
panowania na Old Trafford do perfekcji opanował sztukę 
rozmontowywania i odbudowywania zwycięskich zespołów. 
Co cechowało najlepiej Szkota? To z jaką regularnością przecho-
dził od jednego mistrzowskiego składu do drugiego. Po zawi-
eszeniu piłkarskich korków przez Erica Cantone w klubie za-
panowałanostalgia i przygnębienie. Czy Ferguson się tym 
przejmował? Zupełnie nie, rozumiał smutek kibiców i obawy co 
dalej, jednak patrząc wstecz, te obawy były co najmniej nieu-
zasadnione. Co było kolejnym i zarazem największym celem sir 
Alexa? Zdobycie Pucharu Europy (obecnie Ligi Mistrzów). 
Przyszedł historyczny dla klubu rok 1999. Nie tylko ze względu 
na to co klub osiągnął, lecz w jakim stylu tego dokonał. Mowa 
tutaj oczywiście o „The Treble” czyli potrójnej koronie. Prawdo-
podobnie wtedy sir Alex miał w swoim składzie najlepszy 
środek pola, jaki udało mu się stworzyć w całej karierze trener-
skiej w Manchesterze United. Byli to Ryan Giggs, Roy Keane, 
Paul Scholes i David Beckham. W ataku funckjonował duet na-
zywany „braćmi syjamskimi” czyli Andy Cole i Dwight Yorke. 
Jednak to nie wszystko, na ławce rezerwowych Ferguson posi-
adał „zabójcę o twarzy dziecka”, mowa tutaj oczywiście o Ole 

Gunnarze Solskjaerze. W defensywie rządził Jaap Stam, którzy 
wprawiał napastników drużyn przeciwnych w przerażenie. Po 
zdobyciu potrójnej korony przypieczętowanej cudem w spot-
kaniu z Bayernem Monachium zespół nadal był nienasycony. 
To uczucie wpoił zawodnikom Ferguson. Ciągłe pożądanie, 
głód zwycięstw, pragnienie zdobywania kolejnych trofeów.  
Z klubem żegnały się kolejne postacie filarowe takie jak Peter 
Schmeichel. Czy jednak to zastopowało sir Alexa? Zdecydowa-
nie nie. W kolejnych sezonach klub trzykrotnie z rzędu zdoby-
wał mistrzostwo, co potocznie wśród kibiców jest nazywane 
przedłużonym miesiącem miodowym po finale ligi Mistrzów  
z 1999 roku. W ciągu pięciu lat hegemonię sir Alexa w lidze zas-
topował tylko raz Arsenal. To zapewniło Szkotowi miano posta-
ci nietykalnej. Co najlepiej w tamtym okresie świadczy o pozycji 
sir Alexa? W sezonie 2002/2003 z klubu odszedł wychowanek  
i legenda, David Beckham. Piłkarz odszedł do Realu Madryt  
w świetle kłótni z Bossem, o co poszło? Do tej pory tego nikt nie 
wie poza samymi zainteresowanymi. Kibice byli wściekli, jed-
nak czy ktoś chciał odejścia sir Alexa? Nikt, nawet gdyby ktoś 
taki się pojawił, najpewniej musiałby równie szybko opuścić 
czerwoną stronę Manchesteru. Wszystko co trwa w blasku 
chwały kiedyś musi przejść swój kryzys. Taki okres w karierze  
sir Alexa miał miejsce w latach 2003-2006. Był to okres,  
w którym klub zatracił płynność. Co było głównym czynnikiem 
tego zjawiska? Pojawiająca się presja, ciągłe spekulacje, nied-
omówienia i ciągłe pytania, o jedno – kiedy sir Alex przejdzie na 
trenerską emeryturę. Jak się okazało miało to miejsce dopiero 
w tym roku (2013). Sir Alex również zgubił pewność siebie  
w jednej kwestii. Stracił swój nos do transferów. Kolejnym czyn-
nikiem było pojawienie się konkurencji, był nim Jose Mourinho, 
który przez wielu nazywany jest człowiekiem, który chciał 
prześcignąć Fergusona. Ciężko zaprzeczyć temu, że począt-
kowo mu się to udało. Holenderski taran jak mówiło się  
o Ruudzie van Nisterlooyu robił co mógł na szpicy zespołu, aby 
tą przewagę zespołu z Londynu jak najbardziej zmniejszyć, na 
próżne. Przełomowy okazał się dla trzyletniej posuchy sir Alexa 
rok 2006. Roy Keane rozstał się z klubem w niemiłych oko-
licznościach. Mówi się, że po przysłowiowej nocy wstanie nowy 
dzień. Nic lepiej nie oddaje wydarzeń, które miały nastąpić. 
Ferguson odzyskał swój nos do zakupów, po odejściu Keane’a  
i van Nisterlooya Szkot sprowadził Michaela Carricka, Wayne’a 
Rooneya i Cristiano Ronaldo. To co ta trójka robiła w szeregach 
obronnych rywali wywoływało podziw, a sir Alex Ferguson 
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znów radował się jak dziecko. Obiektywnym okiem kibica 
piłkarskiego można powiedzieć, że Boss odzyskał radość, którą 
czerpie z piłki nożnej. Chelsea została zdetronizowana, a kibice 
United odżyli na nowo. Kolejny sezon pod wodzą sir Alexa 
przyniósł tytuł najlepszego klubu w Europie, a kariera Cristiano 
Ronaldo, mówiąc kolokwialnie sięgnęła gwiazd. To wszystko 
doprowadziło do jednego z najważniejszych wyznaczników 
epoki sir Alexa. Wyrzucenie Liverpoolu z najwyższego stopnia 
podium jeśli chodzi o ilość zdobytych tytułów. Ten cel wydawał 
się coraz bliższy po osiągnieciu osiemnastego tytułu mistrzows-
kiego, to oznaczało zrównanie się z zespołem z Merseyside. 
Kolejny rok to odejście Cristiano Ronalo, który za astronomiczną 
cenę odszedł do Realu Madryt, jednak sir Alex ku wściekłości 
kibiców nic sobie z tego nie robił. Wielu zarzuca mu, że trak-
tował klub, jako swoją własność, prywatny folwark. Jednak czy 
tak robi osoba, która wynosi klub na szczyt? Wątpliwe. Jednak 
Ferguson wciąż miał niezałatwione sprawy. Największy cel  
Szkota zrealizował się po zdobyciu dziewiętnastego tytułu mis-
trza kraju i fety w Manchesterze, jakiej Anglia jeszcze nie  
widziała. Liverpool utracił pierwsze miejsce na rzecz  
„Czerwonych Diabłów”. Sir Alex Ferguson został bogiem.  
W momencie, w którym sir Alex przybył do Manchesteru, klub 
z Old Trafford był dzieckiem marzącym o szczycie. Nikt nawet 
nie śmiał rywalizować z panującym Liverpoolem. Patrząc ws-
tecz, można zdać sobie sprawę, jakiego czynu dokonał sir Alex. 
W obecnych czasach, ciężko jest wyobrazić sobie klub, który 
ledwo łapie środek tabeli, ba ledwo utrzymuje się w najwyższej 
klasie rozgrywkowej. To tylko ukazuje rzemiosło wykonane 
przez niezwykłego trenera. Po 25 latach i 1400 meczach sir Alex 
nawet nie myślał o zwolnieniu tempa. Wtedy rywale nabrali an-
imuszu, sir Alex Ferguson musiał odpowiedzieć na coraz 
głośniejsze pukanie do mistrzowskich drzwi. Chelsea, Liverpool 
Blackburn, te kluby miały swoje pięć minut. Pojawił się kolejny 
rywal, tym razem rywal z rodzinnego podwórka, który dzięki 
dopływowi, wielkiemu dopływowi gotówki był wstanie rywal-
izować z ekipą Fergusona. Jednak jak na to zareagował?  
W ciągu trzech lat zdobył dwudzieste i dwudzieste pierwsze 
mistrzostwo, podczas gdy lokalni rywale, przy ogromnej dawce 
szczęścia dokonali tego tylko raz. O sir Alexie można powiedzieć 
wiele, ale nie to, że kiedykolwiek się poddał. Kolejnym pojęciem 
jakie wryło się jak alfabet  w umysły kibiców i w słownik piłkarski 
była „Suszarka Fergusona”. Pod tym zwrotem kryje się jedno  
z najbardziej niezwykłych z postępowań Bossa. Najprościej tłu-
maczy się to w następujący sposób w języku piłkarskim. Fergu-
son opieprzał zawodników jak nikt inny. Przez wybuchowe 

zachowanie, spowodowane katastrofalną postawą zawod-
ników sir Alex nie raz popadał w konflikty. Z taką krytyką nie 
radził sobie między innymi David Beckham, który w pewnym 
momencie kariery na Old Traffor był skupiony bardziej na pro-
mowaniu swojej osoby, niż pomaganiu zespołowi. Pamiętnym 
wydarzeniem było kopnięcie buta w szatni podczas meczu  
z Arsenalem. Szkot tak niefortunnie kopnął obuwie, że to 
rozcięło Davidowi łuk brwiowy. Cechą niezwykła sir Alexa była 
surowość ojca. Podobna do tych, którą każde dziecko doświad-
cza podczas lat dzieciństwa. Ferguson z pełną zawziętością  
i celowością działania potrafił wynieść zawodnika na szczyt 
równie szybko jak potrafił z niego zrezygnować na rzecz planów 
wobec zespołu. Kolejną cechą związaną z tym pojęciem była 
wyznawana przez Fergusona filozofia, iż żaden piłkarz nie 
może stawiać siebie ponad klub. Lata stosowania tej metody 
jednocześnie temperowały zachowanie Szkota, z wiekiem zre-
zygnował on stosowania ostrych słownych reprymend. Według 
niego czasy się zmieniły jaki podejście do piłkarzy. Wielu kibiców 
w latach niepowodzeń żałowało, że zrezygnował on z tej meto-
dy. Wielu uważało, że „Suszarka Fergusona” była czynnikiem, 
która powodowała u zawodników walkę do ostatnich minut 
każdego spotkania. Wcześniej przytoczyłam stwierdzenie, że 
żaden człowiek nie może stać powyżej klubu, który reprezentu-
je. Jednak czy w osobie sir Alexa Fergusona to powiedzenie ma 
jakiekolwiek znaczenie? Szkot stał się synonimem klubu, jest 
osobą, która zawsze będzie w sercach kibiców znaczyć coś 
więcej. Lata panowania Szkota na Old Trafford pokazują, że 
świat należy do odważnych. 9 maj okazał się jednym z na-
jczarniejszych dni dla kibiców Manchesteru United. Dokładnie 
o godzinie 10:00 podano, że sir Alex odchodzi na trenerską em-
eryturą. Tamten tydzień był dla wielu osób szokiem, prze-
wróceniem świata o 180 stopni. Lecz z drugiej strony każdy 
kibic zdawał sobie sprawę, że to kiedyś nastąpi. Era Fergusona 
nie mogła trwać wiecznie. Przed kibicami nowa era. Nowa przy-
goda. Sir Alexowi Fergusonowi pozostaje podziękować za 
wspaniałe lata i przywrócenie chwały Manchesterowi United.

Paweł Klama 
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Lou Macari - w cieniu Besta, Charltona i Lawa.

“Nieszczęściem piłkarzy dołączających do United 
w moich czasach była presja sukcesu, jaki 
gwarantowali Best Law i Chartlon. Niezależnie 
jak byś się starał, nie byłeś w stanie osiągnąć ich 
poziomu”.

Dane zawodnika
Imie i nazwisko: Lou Macari

Data i urodzenia: 4 czerwca 1949

Miejsce urodzenia: Largs (Szkocja)

Pozycja: pomocnik/napastnik

Statystyki kariery:
liczba występów (w United) - 419 (329)

Bramki (w United) - 108 (79)

występy w reprezentacji  - 24 (5 bramek)
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Legendy United



W tym roku po raz 
pierwszy Macari 
zadebiutował   
w składzie United, 
strzelając bramkę

W 1978 roku 
Macari wystąpił 
Mistrzostwach 
Świata. Bez sukcesu.

Ostatni sezon 
Macariego w United

1 
9 
7 
3

1 
9 
7 
8

1 
9 
8 
4

Macari urodził się 4 czerwca 1949 roku w szkockiej miejscowo- 
ści Largs. W wieku 21 lat zadebiutował on w pierwszym składzie 
Celtiku Glasgow i szybko zbudował sobie solidną pozycję w  
zespole. Nie był on jednak gwiazdą takiego formatu, jaki 
osiągnął później. W ciągu 3 lat  zdobył on 4 Mistrzostwa Szkocji, 
dwa Puchary Szkocji, Puchar Ligi Szkockiej oraz Glasgow Cup. 
Był to okres dominacji drużyny Celticu.

Świetna dyspozycja w meczach zespołu z Glasgow wzbudziła 
zainteresowanie ze strony innych drużyn. Zanim jednak Macari 
trafił do United, niemal nie został zawodnikiem Liverpoolu. 
Dopiero astronomiczna jak na tamte czasy kwota 200 tysięcy 
funtów za transfer, oraz gwarancja gry w pierwszym składzie, 
przekonała Macariego do gry na Old Trafford.

Zaledwie 2 tygodnie od transferu Macari debiutował w składzie 
i zaliczył swojego pierwszego gola. Niestety United nie uniknęło 
spadku. Jego 11 bramek w kolejnym sezonie pozwoliło jednak 
United na powrót do najwyższej klasy rozgrywkowej. W nas-
tępnym sezonie zdobył on 15 bramek a w kolejnym 13. 

Jednym z najważniejszych trafień Lou był gol gwarantują-
cy zwycięstwo 1:0 w Pucharze Ligi, gdzie przeciwnikiem był  
Liverpool. 

Macari to zawodnik, który był typową mrówką, pracującą 
na boisku najciężej ze wszystkich. Może nie strzelał ogrom-
nej ilości bramek, ale jego gra przynosiła wiele całej drużynie.  
W pewnym momencie został przesunięty na pozycję pomocni-
ka, gdzie spisywał się bardzo dobrze. Jego szybkość, zwinność 
i inteligencja na boisku była bardzo cenna dla zespołu. Pomi-
mo, że gwiazdami tamtych lat byli Charlton, Best i Law, Macari 
przyłożył swoją cegiełkę do sukcesów United.

W reprezentacji wystąpił zaledwie 24 razy i strzelił tylko  
5 bramek.

Macari zakończył karierę w United w wieku 35 lat, po 11  
sezonach, w ramach których zdobył 97 bramek i zaliczył ponad 
300 występów. 

Po karierze piłkarskiej postanowił zostać managerem. W ra-
mach kariery szkoleniowca prowadził Swindon Town, West 
Ham United, Birmingham City, Stoke City, Celtic Glasgow oraz 
Huddersfield Town. Obecnie Macari jest “osobowością telewiz-
yjną” udzielając się jako ekspert w programach sportowych, 
oraz biorąc udział w audycjach MUTV.

Prywatnie jest on ojcem dwóch synów, z których jeden popełnił 
samobójstwo.

“Kiedy ludzie mówią mi, że kibice  
w pierwszej kolejności cenią styl nie 

wierze im. Kibice cenią zwycięzców, styl 
jest tylko dodatkiem.”
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Old Trafford - historia Teatru Marzeń

“Najprzystojniejszy, najbardziej obszerny  
i najbardziej niezwykły stadion jaki dane było 
nam zobaczyć. Jako arena piłkarska nie ma 
sobie równych na całym świecie. To wiel-
ki zaszczyt dla Manchesteru, oraz dom dla 
drużyny, która ma możliwości czynić cuda.”
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Warto wiedzieć

Geneza:
United nie zawsze rozgrywało swoje mecze na Old Trafford. 
Zanim w 1910 roku Manchester United zawitał na tym obiek-
cie, rozgrywał on swoje mecze przy Bank Street, które mieściło 
do 50 tysięcy kibiców, a wcześniej na stadionie North Road. 
Krajobrazem typowym dla Bank Street, jak i również całego 
Manchesteru były fabryki.

Ówczesny właściciel klubu Davies miał ambicje, aby znacząco 
powiększyć liczbę kibiców, na żywo śledzących poczynania jego 
drużyny. Do zaprojektowania nowego stadionu został wybra-
ny architekt Archibald Leitch, a jako lokalizację wybrano tereny 
położone przy parku Trafford - stąd też wzięła się nazwa - Old 
Trafford.

Zaprojektowany stadion miał docelowo mieścić 100 tysięcy 
kibiców, z czego część miała możliwość zajęcia miejsc siedzą-
cych przy południowej trybunie. Była to jedyna zadaszona try-
buna. Stadion miał kosztować 60 tysięcy funtów. Ostatecznie 
koszt budowy stadionu wyniósł 90 tysięcy funtów, a pojem-
ność została ograniczona do 80 tysięcy kibiców.

Architekt nie pozostał tylko przy zaprojektowaniu stadionu. 
Jego działania miały na celu również zapewnienie dobrej linii 
komunikacyjnej do obiektu. W tym celu zwrócił się do zarządcy 
linii kolejowych. W ten sposób powstała stacja kolejowa 

Manchaster Central railway station, którą znamy dziś jako 
Manchester United Football Ground.

Pierwszym meczem rozegranym przy trybunach nowego 
stadionu, było spotkanie Manchesteru United z Liverpoolem.  
W debiucie na nowym obiekcie Manchester uległ 4-3, jednak 
to nie mecz a stadion był głównym elementem relacji dzien-
nikarskich. Określany jako “najprzystojniejszy, najbardziej 
obszerny i najbardziej niezwykły z obecnie widzianych sta-
dionów”. Powszechną opinią stało się, że przy takim stadionie 
Manchester United może zdziałać cuda.

Old Trafford było gospodarzem Finałów FA Cup. Były to  
mecze, które gwarantowały ogromne zainteresowanie ze 
strony kibiców. Rekordem frekwencji okazał się jednak nie 
finał, a półfinał FA Cup, w ramach którego spotkały się drużyny 
Wolverhamptonu oraz Grimbsby Town. 25 marca 1939 roku 
na trybunach Teatru Marzeń zasiadło 76,962 kibiców.



19 lutego 1910 roku 
został rozegrany 
pierwszy mecz na Old 
Trafford

11 marca 1941 
roku niemieckie 
bombowce dokonały 
znaczących zniszczeń 
Old Trafford

1 
9 
1 
0

1 
9 
4 
1

Rozbudowa oraz 
bombardowanie:
W 1936 roku za 35 tysięcy funtów został dobudowany dach 
nad trybuną United Road (obecnie Sir Alex Ferguson Stand). 
Następnie w 1938 roku zostały dodane zadaszenia nad połud-
niowymi narożnikami boiska. Podczas I Wojny Światowej sta-
dion był wykorzystywany jako skład wojskowy, co nie przesz-
kadzało w rozgrywaniu meczów. Przed meczem ze Stockport 
22 grudnia 1940 roku niemieckie bombardowanie dokonało  
zniszczeń na stadionie. Dopiero 8 marca 1941 roku drużyna 
i kibice powrócili na Old Trafford. Nie na długo, gdyż 11 mar-
ca 1941 roku kolejne bombardowanie ze strony Niemców 
zniszczyło znaczną część stadionu (między innymi South Stand). 

Dzięki aktywnej walce o odszkodowania oraz pomocy rzą-
du, Old Trafford zostało odbudowane. Niestety trwało 
to aż do 24 sierpnia 1949 roku, kiedy to united pokonało  
Bolton Wanderers 3-0, ku uciesze 41,748 kibiców.

Stadion uzyskał pełne zadaszenie w 1959 roku. Wcześniej  
zostało również dodane oświetlenie, które było niezbędne dla 
dopuszczenia stadionu do rozgrywek europejskich rozgry-
wanych wieczorami. Pierwszy mecz przy świetle jupiterów 
United rozegrało przeciwko Bolton Wanderers 25 marca 1957 
roku. 

Jako ciekawostkę warto dodać, że Old Trafford było 
pierwszym angielskim stadionem, który stworzył pry-
watne boxy dla ważnych osobowości, bądź sponsorów.  

Z pewnością nie przynosi chwały wydarzenie z 1970 roku, kiedy 
to jeden z kibiców rzucił nożem w innego kibica znajdującego 
się na trybunach. Był to okres zwiększonej aktywności chuli-
ganów w angielskim środowisku kibiców. Po ataku nożem Old 
Trafford jako pierwsze wprowadziło ograniczenia i kontrole 
podczas wpuszczania kibiców na mecze.

1973 rok to kolejne powiększenie pojemności stadionu o 5500 
miejsc siedzących. Została również dodana elektroniczna  
tablica wyników, która zastąpiła starą analogową tablicę. 2 lata 
później na stadionie pojawiły się pierwsze restauracje oraz zos-
tały przebudowane elementy dachowe. 

Istotnym momentem dla Old Trafford jak i wszystkich innych 
stadionów dwóch najwyższych dywizji rozgrywkowych w Anglii 
był Raport Taylora, który był reakcją na tragedię Hillsborough. 
W wyniku raportu trybuny stojące zostały wyłączone z użytku, 
a następnie przekształcone w miejsca siedzące. Operacja ta ko-
sztowała władze Manchesteru około 10 milionów funtów, oraz 
ograniczyła pojemność stadionu do 44 tysięcy miejsc.
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28 maja 2013 roku na 
Old Trafford został 
rozegrany finał Ligi 
Mistrzów

2 
0 
0 
3

Old Trafford jakie znamy
Dobre wyniki i rosnące zainteresowanie Manchesterem  
United wśród kibiców doprowadziło do przebudowy stadionu. 
W 1995 roku 30 letnia trybuna North Stand została rozebrana, 
a następnie zaprojektowana na nowo. Było to również wyni-
kiem Euro 96’, w ramach którego Old Trafford było jednym  
z gospodarzy. W wyniku przebudowy pojemność stadiony 
wzrosła do 55 tysięcy. W wyniku przebudowy Old Trafford 
zyskało również największe w europie maszty podtrzymujące 
konstrukcje dachową.

Kolejne rozbudowy miały miejsce w 2000 roku oraz 2001 
roku. Dzięki aktywnym działaniom w rozbudowie stadionu, 
Old Trafford stało się największą areną piłkarską w całej Wiel-
kiej Brytanii, gwarantując 68,217 miejsc siedzących. Zaledwie  
3 lata później Old Trafford zostało gospodarzem finały Ligi Mis-
trzów pomiędzy Milanem i Juventusem. Warto nadmienić, że 
na czas przebudowy stadionu Wembley drużyna narodowa 
Anglii rozegrała na Old Trafford 12 z 23 meczy - najwięcej ze 
wszystkich innych stadionów w Anglii. Ostatni mecz reprezen-
tacji zakończył się porażką Anglii z drużyną Hiszpanii w lutym 
2007 roku.
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Obecną pojemność Old Trafford zawdzięcza przebudowie  
z przełomu 2005/2006 roku kiedy to zostało dodane  
kolejne 8 tysięcy krzesełek.  31 marca 2007 roku mecz pomiędzy  
United i Blacburn Rovers obejrzało na żywo 76,098 kibiców 
(przy maksymalnej pojemności 76,212 kibiców).

Kolejne zmiany w liczbie miejsc były jedynie kosmetyczne  
i wynikały ze zmiany organizacji miejsc na trybunach.

Z pewnością nie jest to ostateczny kształt Teatru Marzeń.  
Prowadzone są prace nad rozbudową pojemności do 95 tysię-
cy miejsc. Nie wiadomo jednak kiedy to nastąpi, gdyż wiąże się  
z wieloma problemami konstrukcyjnymi. Dodatkowo 
zwiększenie pojemności wpłynie na ograniczenie dopływu  
światła słonecznego na boisko. 

Co nas czeka w przyszłości? Tego jeszcze nie wiemy.  
Z pewnością ewentualne rozbudowy nie wpłyną znaczą-
co na obecny wygląd stadionu, który jest uważany za jeden  
z najpiękniejszych na świecie. Old Trafford słynie z idealnej 
murawy, która jest nawadniana specjalnie zaprojektowanym 
systemem rurek. Warto nadmienić, że od dawna mecz na 
Old Trafford nie został odwołany z powodu złych warunków  
atmosferycznych.



Manchester United : West Ham United

Manchester United

Forma

Przewidywany skład

Manchester United będzie próbował zmazać łzy po ostatniej porażce z Liverpoolem. Pomimo braku 
szansy na grę w Lidze Mistrzów, Czerwone Diabły mają jeszcze wiele do wywalczenia i udowodnienia. 
Im wyższa pozycja w tabeli, tym większa szansa na ściągnięcie dobrych zawodników latem. Gra  
w Lidze Europy może nie jest szczytem ambicji dla zawodników o mentalności i ambicji Evry, jednak  
z pewnością jest to lepsze rozwiązanie niż brak awansu.

Manchester United podchodzi do meczu jako faworyt. Pamiętać należy jednak, że w tym sezonie jest 
to inne United, niż to do jakiego byliśmy przyzwyczajeni.

Ostatnie 6 meczów United w Premier League to bilans 2 porażek, 2 remisów i 2 zwycięstw. Najboleśniejsza była ostatnia 
porażka z Liverpoolem. Z pewnością United nie znajduje się w najlepszej dyspozycji, a ostatnie mecze pokazują tylko brak 
pomysłu na grę.

Piłkarze Manchesteru nie mogą wypracować jednolitego stylu, a co za tym idzie jesteśmy świadkami szablonowych akcji oraz 
powolnych ataków pozycyjnych. Brak ruchu z przodu sprawia, że nie stwarzamy groźnych akcji bramkowych. Z pewnością 
istotne dla meczu z Młotami będzie spotkanie w Lidze Mistrzów. Może się okazać, że ewentualna porażka wywoła sportową 
złość w zawodnikach, którzy będą chcieli zmazać złe wrażenie po porażce w dwumeczu.

Ciężko przewidzieć skład w jakim zagra United. Dużo zależy od meczu z Olympiakosem. Z pewnością pewniakiem do miejsca 
w składzie jest Rooney, Mata, Carrick, Evra, Jones, Rafael oraz de Gea. Skład zostanie prawdopodobnie uzupełniony przez 
Smallinga, Robina Van Persiego oraz Fletchera. Alternatywnie można się spodziewać występu Younga oraz Valencii. 

Kibice United najchętniej zrezygnowali by z występu bezproduktywnego Robina na rzecz Welbecka, jednak ciężko spodziewać, 
aby Moyes posadził Robina na ławce.
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W najbliższy weekend czeka nas spotkanie na wyjeździe przeciwko drużynie West Ham United. W kontekście pozycji  
w tabeli zarówno wygrana United jak i West Ham nie daje awansu w tabeli. 

Do tej pory obie drużyny rozegrały łącznie 106 spotkań w ramach Premier League. 31 z nich wygrała drużyna Młotów, 
natomiast 51 spotkań wygrały Czerwone Diabły. Kibice obu drużyn zaledwie 24 razy byli świadkami remisu. Stosunek 
bramek to 203 do 140 goli strzelonych na korzyść United.

Ostatni raz drużyna West Ham United pokonała Manchester 10 listopada 2010 roku. W ramach meczu Pucharu Ligi Młoty 
pokonały nas aż 4:0. Ostatnia porażka w Premier League miała miejsce 19 grudnia 2007 roku. Jest więc szansa na złamanie 
rekordu 12 meczy bez porażki w Premier League.

Najbliższy mecz



West Ham United

Forma

Przewidywany skład

Drużyna WHU prawdopodobnie nie awansuje już ponad 10 miejsce w tabeli, jednak ewentualna porażka może sprawić, że 
drużyna spadnie nawet na 15 miejsce w tabeli. Obecna 12 pozycja jest wynikiem świetnej dyspozycji w Lutym, kiedy to wygrała 
wszystkie z 4 spotkań. Ostatnie 2 spotkania przeciwko Evertonowi i Stoke zakończyły się jednak porażką. w 29 spotkaniach 
drużyna Młotów zaliczyła 8 zwycięstw, 7 remisów i aż 14 porażek. Stosunek 32 bramek strzelonych do 28 straconych również 
nie jest powodem do dumy. Młoty tracą średnio 1,31 gola na mecz. Średni czas strzelenia pierwszej bramki to 38 minuta. 
Średnio w 39 minucie tracą gola. 

Najwyższe zwycięstwo w tym sezonie to wynik 3:0, natomiast najwyższa porażka to wyniik 0:3.Najwięcej goli West Ham 
zdobywa w pierwszym i ostatnim kwadransie drugiej połowy

West Ham United, czyli popularne Młoty, to drużyna powstała w 1895 roku pod nazwą Thames 
Ironworks F.C. Do największych sukcesów tej drużyny należy zdobycie Pucharów Zdobywców 
Pucharów, oraz Puchar Intertoto. 3 razy drużyna ta zdobyła Puchar Anglii oraz raz wygrała 
Superpuchar. Najwyżej drużyna Młotów skończyła sezon na 3 miejscu w tabeli.
Obecnie jest to drużyna grająca solidnie, jednak nie stanowiąca większego zagrożenia dla drużyn 
walczących o najwyższe pozycje w tabeli.

West Ham United cieszy się niemal w pełni zdrowym składem. Możemy się więc spodzieawć, że mecz rozpoczną tacy zawodnicy 
jak Adrian, James Tomkins, James Collinsor, Joey O’Brien, Guy Demel. W pomocy prawdopodobnie wystąpią Mark Noble, 
Mohamed Diame, Kevin Nolan, Stewart Downing oraz Matt Javis. W ataku powinien zagrać Carlton Cole.

Nie powinno być zaskoczeniem jeśli w meczu zagra Ravel Morrison oraz Razvan Rat bądź Feorge McCartney. Bez wątpienia 
najgroźniejszym zawodnikiem Młotów będzie Nolan.

Miejsce: Btitania Stadium
Data i godzina: 22 marzec 2014 godzina:18:30
Rozgrywki: Premier League 
Nasz typ: 0:3 
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Co w lidze piszczy

Najbliższe mecze
W najbliższą sobotę 22 marca odbędą się poniższe spotkania:
13:45 Chelsea Londyn - Arsenal Londyn
16:00 Cardiff City FC - Liverpool FC
16:00 Everton - Swansea City AFC
16:00 Hull City- West Bromwich
16:00 Manchester City  - Fulham
16:00 Newcastle United - Crystal Palace FC
16:00 Norwich City FC -  Sunderland
18:30 West Ham United - Manchester United
W niedzielę czekają nas dwa mecze:
14:30 Tottenham Hotspur - Southampton FC
17:00 Aston VIlla - Stoke City

Naszym okiem:
W najbliższy weekend możemy spodziewać się wyjątkowych 
emocji w ramach spotkania Chelsea z Arsenalem. Ostatnia 
zaskakująca porażka Chelsea co prawda nie spowoduje 
utraty lidera nawet w przypadku porażki z Arsenalem, jednak 
z pewnością znacznie skomplikuje sytuację Chelsea w drodze 
po mistrzostwo.

Manchester City rozpoczyna odrabianie strat do lidera. The 
Citizens powinni raczej bez problemu pokonać drużynę 
Fulham, które dalej walczy o utrzymanie. Nawet wygrana nie 
zagwarantuje drużynie z Londynu wyjścia ze 
strefy spadkowej. 

Wygrana Arsenalu z Tottenhamem chyba ostatecznie ustaliła 
skład pierwszej czwórki. Zarówno Everton, jak i Tottenham 
oraz United praktycznie nie mają już szans na wydarcie 
czwartego miejsca z rąk którejkolwiek z drużyn. 

W walkę o Ligę Europy poza Evertonem, Tottenhamem 
oraz Manchesterm United mogą się włączyć drużyny 
Southamptonu oraz Newcastle. Miejmy nadzieję jednak, że 
drużyna Czerwonych Diabłów wyjdzie z tej walki z tarczą.
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W dole tabeli bez zmian. Fulham oraz Cardiff powoli mogą 
się zastanawiać co należy zrobić, aby nie szybko wrócić do 
najwyższej klasy rozgrywkowej.



Strzelcy i asystenci
Kolejny mecz Liverpoolu to kolejna, już 25, bramka Suareza. 
Prawdopodobnie nic już nie zabierze urugwajczykowi tytułu króla 
strzelców. Nawet ewentualny akt agresji i zawieszenie nie powinno 
wpłynąć na to, kto otrzyma koronę króla strzelców w tym sezonie.  

Drugi w tabeli Sturridge ma 18 bramek, a trzeci Aguero - 15. Świetna dyspozycja 
Toure pozwoliła mu na zdobycie 13 bramek. Z pewnością nie jest to ostateczny 
wynik zawodnka z Wybrzeża Kości Słoniowej. Rooney oraz Robin Van Persie 
mają po 11 bramek, goni ich Welbeck z 9 trafieniami.

Wśród najlepszych asystentów przodują Wayne Rooney oraz Luis Suarez. 10 
asyst to niezły wynik, jednak tuż za nimi znajduje się Gerrard z 9 asystami oraz 
Silva, Oezil oraz Lambert z 8 podaniami końcowymi.

Kontuzje w lidze
Do końca sezonu pozostały niecałe 2 miesiące. W tym czasie czeka nas jeszcze 
wiele spotkań pomiędzy drużynami walczącymi o miejsce w pierwszej czwórce. 
Bez wątpienia duże znaczenie w kontekście pozycji ligowej będą miały kontuzje 
oraz związana z tym głębia składu.

Arsenal jest obecnie w jednej z gorszych sytuacji. Wśród kontuzjowanych 
zawodników znajdują się między innymi Ozil, Walcott, Wilshere czy Ramsey. Takie 
osłabienie może mieć duże znaczenie w kontekście najbliższych spotkań. 

Również Everton nie ma łatwej sytuacji kadrowej. Kontuzje Pienaara, Jagielki, 
Traore, czy Kone z pewnością nie pomogą Evertonowi w walce o najwyższe cele.

Kartki
Najostrzej grającymi zawodnikami w tym sezonie są Ramires, Jonas Olsson 
oraz Jonathan Walters. Zawodnik West Bromwich Albion ma największą 
liczbę 10 żółtych kartek, jednak Ramires wraz z Waltersem do 8 żółtych kartek 
dorzucili po jednej czerwonej. Najwięcej żółtych kartek wśród zawodników 
United ma Rooney (8), a czerwonych Vidic (3).

Stoke City jest drużyną, która gra najostrzej ze wszystkich w lidze. Nie jest to 
dużym zaskoczeniem, gdyż drużyna z Britannia Stadium od dawna słynie 
z fizycznego i agresywnego futbolu. Stoke zaliczyło do tej pory az 64 żółte 
kartki oraz 4 czerwone kartki. Dla porównania Manchester United uzbierał do 
tej pory 53 żółte kartki oraz 3 czerwone, co jest wynikiem identycznym jak 
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Prawdopodobnie nikt już nie ma wątpliwości, że Suarez zdobędzie tytuł 
najlepszego zawodnika sezonu, a wysoka pozycja Liverpoolu jest w dużej 
mierze zasługą Urugwajczyka

drużyny Tottenhamu.

Najczyściej grającym zespołem jest drużyna Cardiff City z liczbą 38 żółtych kartek.

O wyjątkowym pechu może mówić Fulham, które musi sobie radzić bez kupionego niedawno Mitroglou. Napastnik miał być 
lekiem na problemy drużyny z Londynu. Niestety jest to obecnie jeden z gorszych transferów zimowego okienka.

Niemal pełnią zdrowia mogą cieszyć się Chelsea, Manchester United oraz Liverpool.
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Manchester United

Forma

Przewidywany skład

Od kilku lat Manchester United nie jest potentatem Europejskich rozgrywek. Obecny zespół 
niewiele ma wspólnego z drużyną, która bez porażki dotarła do finału Ligi Mistrzów w 2011 roku. 
Ostatnie sezony to raczej pokaz drużyny nijakiej, nie mogącej mierzyć się z drużynami z topu. 
Jedynie w meczu z Realem udało nam się nawiązać równą walkę. Obecnie jest to zespół, który nie 
wywołuje u przeciwników uczucia miękkich kolan.

Faza grupowa Ligi Mistrzów była bardzo udana dla zespołu z Manchesteru. 14 punktów w 6 meczach i zaledwie 2 remisy przy 
braku porażek pozwoliła wierzyć, że United powraca do dawnej dyspozycji. 12 bramek strzelonych przy zaledwie 3 straconych 
tylko dowodziła jak dużą wagę klub przywiązuje do rozgrywek europejskich. Wygrana z Leverkusen była pokazem dominacji. 

Mecz rozegrany w Pireusie sprawił, że nastroje zmieniły się o 180 stopni. Drużyna Olympiakosu obnażyła wszystkie nasze 
błędy i słabości. Jeśli United nie wymyśli czegoś na najbliższe spotkanie, czeka nas smutny wieczór.

Moyes nie jest trenerem, który lubi rotować składem. Nawet porażka z Liverpoolem raczej nie wpynie znacząco na rotacje 
w składzie. Biorąc pod uwag sposób gry Olympiakosu oraz doświadczenia z ostatniego meczu, można się spodziewać, że 
zarówno Young jak i Valencia nie rozpoczną meczu w pierwszym składzie. Można się spodziewać, że spotkanie rozpocznie 
dwójka obrońców - Ferdinand i Jones, a na flankach zagrają Rafael z Evrą. Pozycja w bramce jest niepodważalna i z pewnością 
między słupkami stanie De Gea.

Moyes rozpoczyna ustalanie pomocy od Carricka. W parze z defensywnym pomocnikiem zagra prawdopodobnie Cleverley. 
Możliwe, że Moyes, zamiast z usług Januzaja, skorzysta z doświadczenia Giggsa, który będzie wspierał Welbecka, Roneya oraz 
Van Persiego.
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Gdy Manchester United wylosował Olympiakos Pierus, nastroje kibiców i komentatorów były euforyczne. Nikt nie brał 
drużyny z Grecji na poważnie, nawet pomimo fenomenalnej dyspozycji Pireusu. Pierwszy mecz pokazał jak bardzo 
Olympiakos został niedoceniony. Gładkie zwycięstwo 2:0 po jednym z najgorszych meczów w wykonaniu United  
w ostatnich latach sprawia, że to drużyna z Grecji jest faworytem do awansu.

Manchester United grał do tej pory 5 razy z przeciwko drużynie z Pireusu. Na 4 zwycięstwa przypadła jedna porażka,  
a bilans 12 brakem strzelonych przy 4 straconych jest z pewnością dobrym wynikiem.

Dodatek Liga 
Mistrzów



Olympiakos Pireus

Forma

Przewidywany skład

Po ostatnim meczu z United w Lidze Mistrzów, Pireus doznał pierwszej porażki w lidze od 36 spotkań. Porażka z Panathinaikosem 
oraz PAOK to pierwsze rysy na strukturze Olympiakosu i dowód, że nie jest to drużyna z kamienia. W tym sezonie Grecy zostali 
dwukrotnie poknani przez PSG. 

United staje przed nielada wyzwaniem. Olympiakos traci średnio 0,48 gola na mecz, co przy strzelonych 2,79 bramki jest 
świetnym wynikiem. W meczu z United Olympiakos udowodnił jak wysoki poziom prezentuje. Najwięcej bramek Olympiakos 
strzela w ostanich dwóch kwadransach drugiej połowy. Możemy się więc spodziewać emocjonującej końcówki na Old Trafford

Olimpiakos to drużyna będąca prawdziwym potentatem w swoim kraju. Do tej pory zdobyła 
40 tytułów mistrzowskich oraz 26 pucharów. W rozgrywkach europejskich najwyżej dotarli do 
ćwierćfinału. Wśród najsłynniejszych zawodników grających w drużynie z Grecji byli Rivaldo, Julio 
Cesar, Kevin Mirallas oraz Yaya Toure. Grali w tej drużynie równiez Polacy, między innymi Michał 
Żewłakow oraz Andrzej Juskowiak.

Wśród zawodników, od których trener Michel rozpoczyna ustalanie składu, znajdują się: bramkarz - Roberto Jimenez, 
obrońcy - Konstantinos Manolas, Jose Holebas, Leandro Salino oraz Avraam Papadopoulos. Linię pomocy uzupełnią 
prawdopodobnie defensywny pomocnik Giannis Maniatis, oraz Andreas Samaris, Alejandro Dominguez oraz Delvin N’Dinga. 
Za wykończenie odpowiadać będą prawdopodobnei Joel Campbell oraz Javier Saviola. Alternatywnie Saviole może zastąpić 
David Fuster.

Miejsce: Old Trafford, Manchester
Data i godzina: 19 marca 2014, godzina 20:45
Rozgrywki: Liga Mistrzów 
Nasz typ: 2:1
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Waszym zdaniem
Na temat wpisu o RVP
 “Wszystko fanie wygląda na papierze. Tylko szkoda, że na boisku jest zgoła odmiennie, a ostatni mecz jest 
tego idealnym przykładem. Zejście RvP odmieniło nieco naszą grę. Rooney odżył, był częściej przy piłce. 
Nawet Welbeck pokazał, że potrafi z zimna krwią zamieniać sytuację na bramki. Staliśmy się drużyną 
grająca dla dobra ogółu, a nie na rzecz i pod byłego króla strzelców PL. Chciałbym, żeby ostatni mecz był 
tylko wyjątkiem i irytujący holender, zamienił się w napastnika światowej klasy, jakim niewątpliwie jest, 
w szczególności przed zbliżającymi się meczami, ba arcyważnymi meczami. Jemy Snickers, transformacja 
Robin i gramy dalej!”

“Jako kibic MU nie będe płakał z tego powodu, dla nas lepiej, bo Aguero to świetny zawodnik, jednak nie 
życzę nikomu żądnych kontuzji i trochę szkoda, bo jak przegrają to będzie gradanie że najlepsi nie grali  
lecz sie Sergio, ale na OT nie przyjeżdżaj!”

“To tak jakby Tuska zapytać o pracę rządu... parodia...”

“Ta bramka z Aston Villą na wagę 3 pkt niezapomniane chwile. Co do Kiko - ja nigdy nie byłem jego 
fanem, może on jest dobry, ale na takie Birmingham? Jak grał w barwach MU to nie przypominam sobie 
świetnych występów w jego wykonaniu. Ale to było kiedyś, a jakby teraz sie sprawdził?? Myślę jednak, że 
przy Roo, RvP, Welbzie czy Groszku nie ma czego szukać w MU, lepiej niech gra regularnie w Birmingham 
niż mialby grywać u nas w rezerwach ;]”

Na temat komentarza Rooneya  
o współpracy z RVP

Na temat kontuzji Aguero

Na temat Machedy
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Komentarze z Facebooka (pisownia oryginalna)
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Poznańska Wiara ManUnited Manchester United Poland

Manutd.com.pl

Zainteresowany patronatem medialnym?
Masz ciekawy pomysł związany z tygodnikiem?

Zauważyłeś błędy?
Masz uwagi?   

Skontaktuj się z nami.  
gazeta_mu@gazeta.pl

Nasi partnerzy
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