
4/2014 (24-31 marca) 



REDAKCJA
UNITED - tygodnik kibica Manchesteru 

United

 

Redakcja: 

Paweł Klama

Bartłomiej Matulewicz

Redaktorzy wspierający:

Michał Stencel

Korekta: 

Przemysław Szydzik

Grafika: 

Sebastian Wiśniewski

Poczta:

gazeta_mu@gazeta.pl

Znajdziesz nas również na 

facebooku:

www.facebook.com/tygodnikunited

Copyright by UNITED

Słowem wstępu
Dobrze rozpocząć tydzień z nowym numerem United – tygodnika Kibica Manchesteru United!

Ubiegły tydzień był bardzo bogaty w wydarzenia boiskowe i pozaboiskowe. Przegrane spot-
kanie z Manchesterem City odbiło się bardzo dużym echem wśród środowiska Kibiców, którzy 
dali upust swojemu niezadowoleniu - najpierw próbą zerwania baneru Moyesa z trybun Old 
Trafford, a następnie fundując przelot samolotu z banerem Wrong One – Moyes Out. 

Pozwolimy sobie pozostać neutralni w komentowaniu tego pomysłu we wstępie. Nie zabraknie 
jednak komentarzy i opinii w dalszej części tygodnika. 

Co oprócz tego? Obszerna zapowiedź meczu z Bayernem Monachium, bogata w statystyki, 
zapowiedź meczu z Newcastle Untied, podsumowania oraz analizy. Jak co tydzień postaramy 
się zaciekawić Cię naszymi felietonami. Dowiesz się również, jak ewoluował herb Manchesteru 
United oraz poznasz sylwetkę Arthura Albistona. Wszystko to na blisko 30 stronach, z czego aż 
2 poświęcone zostały na felieton naszego nowego partnera - premiership24.com.
Dziękujemy przy tym za stałe rosnące zainteresowanie naszym tygodnikiem i pozytywne ko-
mentarze, które napływają do nas z różnych stron.
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Wyniki Moyesa 
wywołały burzę 

wśród kibiców. Część 
fanów postanowiła 

w niedzodzienny 
sposób dać upust 

niezadowoleniu

Rafael 
prawdopoboenie  

nie zagra  
z Bayerem przez uraz 
jakiego nabawił się w 

meczu z Aston Villą

Manchester City po raz 
kolejny udodowdnił, że 
piłkarsko jest o poziom 
wyżej od Czerwonych 
Diabłów

Mata strzelił swoją 
pierwszą bramkę 
w barwach United. 
Czerwone Diabły 
przekonująco 
pokonały Aston Villę

W fotograficznym 
skrócie

   3

Bilans Manchesteru United w ligowych,  
wyjazdowych spotkaniach w sezonie 1986/1987 

to 1-11-9. Jedyne zwycięstwo przypadło na Anfield 
Road, po bramce Whiteside’a w Boxing Day

Ciekawostka



Podsumowanie  
tygodnia

Początek tygodnia to kolejny start informacji związanych  
z zakończeniem  kariery przez Rio Ferdinanda, jednak tym 
razem głos w całej sprawie zabrał główny zainteresowany.  
Zawodnik w wywiadzie dla stacji BT Sport, dla której pracuje 
powiedział, że zawód eksperta sportowego to jego przyszłość 
i na tym zajęciu skupi się w pełni w najbliższym czasie. Część 
środowiska piłkarskiego jest zdania, że ta decyzja powinna 
nadejść już wcześniej, ponieważ zawodnik nie wnosi niczego 
w linię defensywną United.
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Po spotkaniu z Manchesterem City najbardziej oberwało 
się Marouane’owi Fellainiemu i nie mamy tutaj tylko fatalnej 
postawy. Zawodnik zachował się nad wyraz nie sportowo 
i, jeśli wierzyć nagraniom, opluł Pablo Zabaletę. Tym 
razem Belg najprawdopodobniej stanie przed komitetem 
dyscyplinarnym federacji angielskiej piłki nożnej. Kara 
minimalna? Trzy mecze banicji na trybunach.

Czas na trochę spekulacji transferowych. Wszyscy mówią 
jednogłośnie, William Carvalho już jest praktycznie 
w Manchesterze United. Wielu szokuje jednak suma 
ewentualnego transferu – 37 milionów funtów. Z drugiej 
strony wielu zauważa, że jeśli chce się w swoich szeregach 
mieć jeden z największych talentów portugalskiej piłki to 
trzeba po prostu zapłacić. Wielu kibiców wypowiada się 
również w tonie, oczywiście ironicznie, że zawsze zawodnika 
możemy oddać Manchesterowi City i patrzeć jak się rozwija. 

Co jeszcze z transferów? Dyrektor wykonawczy Borussii 
Dortmund Hans-Joachim Watze potwierdził w wywiadzie dla 
dziennika “BILD Sport” iż do klubu wpłynęła oferta za Ilkaya 
Gundogana, a przyszłość zawodnika ma wyjaśnić się jeszcze 
przed końcem sezonu.

Czas na wiadomość szalenie ciężką do przetrawienia dla 
kibiców Barcelony, a najprawdopodobniej radosną dla 
Manchesteru United. Victor Valdez doznał kontuzji stawu 
kolanowego, co eliminuje go z wyprawy na Mistrzostwa 
Świata. Tym samym David de Gea będzie musiał rywalizować 
o jedno miejsce z Diego Lopezem, jednak według wielu 
hiszpańskich ekspertów to właśnie zawodnik Manchesteru 
United ma być następcą kontuzjowanego bramkarza.



Wiele w minionym tygodniu mówiło się również w aspekcie 
baneru „The Chosen One”, a raczej jego negatywnym 
odpowiedniku „Wrong One – Moyes Out”. Przy początkowym 
aplauzie dla projektu został on w większości wyśmiany. Lecz 
od początku.   Stewardzi na Old Trafford mają w ostatni czasie 
wiele do roboty, w szczególności po wczorajszym blamażu 
na Old Trafford. Pierwszy incydent miał miejsce jeszcze  
w trakcie spotkania, natomiast drugi tuż po nim, kiedy stadion 
praktycznie się opróżnił.

Pierwszy raz stewardzi musieli interweniować, kiedy jeden 
z kibiców postanowił zbliżyć się do Davida Moyesa i przekazać 
mu parę cierpkich słów. Drugi incydent miał miejsce  

i najprawdopodobniej jeszcze kilka razy o takiej próbie 
usłyszymy, a mowa tutaj o planach zdjęcia baneru “The 
Chosen One”. Kibice kilkukrotnie próbowali pozbyć się pracy 
dopingującej Szkota, jednak służby stadionowe na to nie 
pozwoliły. Efektem tego było wynajęcie samolotu, za którym 
ciągnął się wcześniej negatywnie wymieniony szyld.

Ostatnia informacja dotyczy Adnana Januzaja. Ojciec młodego 
zawodnika Manchesteru United wyznał, iż jego syn zagra dla 
reprezentacji Turcji bądź Kosowa. Abedin Januzaj potwierdza 
w ten sposób słowa Fatiha Terima, szkoleniowca tureckiej 
kadry o tym, iż ten poczynił kroki w celu skontaktowania się 
z zawodnikiem.
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bramki. Kompany zgrywał piłkę głową w pole karne, ale Fernand-
inho strzelając iemal na pustą bramkę ,posłał piłkę nad poprze- 
czką. Gdy do głosu dochodzili gospodarze, to każda akcja kończyła 
się na linii pola karnego. Za każdym razem, gdy Czerwone  
Diabły były przy piłce, to trybuny ożywały, ale w 55 Dżeko ponow- 
nie uciszył trybuny, uderzając nie do obrony po dośrodkowaniu  
Nasriego. Nie popisał się Ferdinand, który wyraźnie odpuścił krycie. 
W tym momencie Manchester City prowadził już 2:0. To miał 
być moment, w którym zawodnicy United wezmą się do ro-
boty, tak się jednak nie stało. The Citizens kontynuowali swoją 
poukładaną grę, zaś Czerwone Diabły nie stwarzali żadnego za-
grożenia. W międzyczasie Antonio Valencia zmienił Fellainiego, 
zaś Javi Garcia wszedł za Navasa. W 72 minucie United stanęło 
przed świetną okazją do zdobycia bramki kontaktowej. Rafael 
zagrał piłkę w pole karne, do piłki dopadł Welbeck, który bardzo 
efektownym strzałem chciał pokonać Harta, jednak temu udało 

Podsumowanie meczu z Manchesterem City

Derby Manchesteru nigdy nie były tak ciekawe, jak w tym roku. Na ten mecz czekali wszyscy kibice w całej Anglii. Dawniej te mecze 
bywały jednostronne, jednak od paru lat nabrały dodatkowego smaczku. Manchester City zasilony petrodolarami stał się bardzo 
mocnym przeciwnikiem liczącym się w grze o mistrzostwo. Poza tym Manuel Pellegrini nadał tej drużynie nowego charakteru, przez 
co The Citizens stali się nie tylko skuteczni w ataku, ale i dobrze zgrani w obronie. Manchester United w tym sezonie nie spisuje się  
najlepiej, zwłaszcza na swoim boisku, gdzie wygrane przychodzą im bardzo ciężko. Pod wodzą Davida Moyesa w grze United brakuje  
wiele aspektów, ale ostatnimi czasy gra zaczęła się poprawiać. Pełni wiary po ostatnich wygranych w Lidze Mistrzów i w lidze  
z West Ham, kibice oczekiwali wygranej w derbach.

Czerwone Diabły wyszły w składzie podobnym do tego w meczu  
z Olimpiakosem. Tym razem jednak nie zagrał Ryan Giggs,  
Antonio Valencia i kontuzjowany Robin Van Persie, a w ich miejsce 
pojawili się Juan Mata, Marouane Fellaini i nieoczekiwanie Tom  
Cleverley. City wyszło w bardzo mocnym składzie z Dżeko w ataku, 
Navasem i Nasrim na skrzydłach, Davidem Silvą, a na środku 
wystąpił zaś Yaya Toure i Fernandinho. 

Mecz zdecydowanie nie rozpoczął się po myśli gospodarzy. Już  
w pierwszej minucie Samir Nasri oddał strzał w polu karnym, 
który trafił w słupek, ale z dobitką pośpieszył Edin Dżeko i od tego 
momentu było już 1:0. Następne minuty to widoczna przewaga  
zawodników The Citizens, którzy bez większych problemów 
rozgrywali piłkę i starali się zagrozić bramce United. Na szczęś-
cie bez rezultatów. Gospodarze starali się odpowiedzieć jakąś 
składną akcją, ale po prostu nic nie wychodziło i każda zagrana 
piłka była wybijana przez gości. W 17 minucie żółtą kartkę obejrzał  
Danny Welbeck za faul na Pablo Zabalecie, który po starciu wez-
wał pomoc medyczną. Minutę później De Gea źle wybił piłkę, która 
natychmiast trafiła do Dżeko. Ten uderzył w światło bramki, ale Hisz-
pański bramkarz United uratował sytuację, którą sam sprowokow-
ał. Zawodnicy United starali się zmienić oblicze meczu, ale ich strzały 
lądowały w rękach Joe Harta, a groźniejsze akcje były udaremniane 
przez obrońców The Citizens. Manchester City spokojnie roz-
prowadzał swoje akcje, próbując pokonać obronę United, jednak  
i oni byli nieskuteczni w tym fragmencie gry. Kolejne akcje to okaz-
je Czerwonych Diabłów, ale strzał Fellainiego był prosto w bramka- 
rza City, zaś strzał Maty nie był nawet w światło bramki. Zawodnicy 
Moyesa próbowali grać swoją piłkę, ale niestety bez powodzenia. 
Niecelne uderzenia, nieporozumienia przy rozgrywaniu piłki czy 
inne błędy własne nie pomagały w odrabianiu strat. W pierwszej 
połowie to goście spisywali się lepiej. Nie tylko prowadzili jedną 
bramką, ale ich gra prezentowała się dużo efektowniej. Ponad-
to piłkarze City stanowili dużo większe zagrożenie. Manchester  
United starał się i to było widać, ale niewiele im wychodziło przez  
co w dużo lepszych nastrojach schodzili z boiska ich przeciwnicy. 

Na drugą połowę Shinji Kagawa zastąpił niewidocznego  
Cleverleya Początek drugiej części rozpoczął się tak jak początek  
pierwszej, czyli dominacją The Citizens na boisku. Przez pierwsze 
10 minut zawodnicy United nie mieli całkowicie nic do powiedzenia, 
a piłka krążyła pomiędzy zawodnikami gości jak po sznurku. Stały 
fragment gry w 52 minucie o mało nie zakończył się stratą kolejnej 

Ostatni gwizdek
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De Gea, Ferdinand, Jones, Evra, Rafael, Carrick, Cleverley, Fellaini, Mata, 
Rooney, Welbeck
Ławka rezerwowych: Lindegaard, Buttner, Flecher, Kagawa, Valencia, 
Young, Hernandez

Hart, Demichelis, Kompany, Clichy, Zabaleta, Navas, Fernandinho, Silva 
Toure, Nasri, Dżeko
Ławka rezerwowych: Pantilimon, Lescott, Kolarov, Milner, Garcia, Jo-
vetić, Negredo

Manchester United:

Manchester City:

Bramki:
Kartki:

Dżeko (1, 56), Toure (90)
Welbeck (17), Fellaini (30) – Kompany (13), Fernandinho (45+3)

się wybić piłkę. Na boisku pojawił się James Milner, który zastąpił 
Nasriego. Manchester United wykorzystał swoja ostatnią zmianę  
i na boisko wbiegł Javier Hernandez za Welbecka. Gospo-
darze starali się coś zrobić, ale w ich atakach nie było widać 
pomysłu, a do tego popełniali proste i niewymuszone błędy.  
W 80 minucie Wayne Rooney wykonywał rzut wolny z prawej  
strony pola karnego, uderzył mocno po długim rogu, ale Hart tego 
dnia był bezbłędny. 5 minut przed końcem nic nie wskazywało na 
poprawę sytuacji United. Do tego momentu na jedyną pochwałę 
zasługiwali tylko kibice zebrani na Old Trafford. W 90 minucie padła 
bramka, która była przysłowiowym gwoździem do trumny. James 
Milner zagrał piłkę w pole karne, ta została wybita, ale wprost pod 
nogi Yaya Toure. Zawodnik mądrym zwodem minął Patrice’a Evre 
i technicznym strzałem umieścił piłkę w bramce. David De Gea 
był w tym momencie bezradny, jak cała defensywa United. W ten 
sposób zakończył się mecz. Manchester United przegrało na Old 
Trafford z Manchesterem City 0:3. 

Derby Manchesteru zakończyły się tak, jak można się było 
spodziewać. Nie oszukujmy się. Piłkarze Manchesteru City dobrze 
rozpoczęli ten mecz i go dobrze zakończyli. Co z tego że Man-
chester United mieli większe posiadanie piłki, skoro z akcji nic nie  
wynikało. Każda akcja zatrzymywała się na linii obrony, albo  
w rękach Harta, który mógł mieć problem z co najwyżej dwoma 

strzałami. Do walki w pierwszej połowie nie można mieć zas-
trzeżeń, gdyż brakowało jedynie szczęścia, za drugą połowę należą 
się jednak ostre słowa krytyki. Ciężko powiedzieć by którykolwiek 
z zawodników w czerwonej koszulce zasługiwał na pochwałę 
Wayne Rooney starał się jak mógł, Phil Jones poświęcał się w co 
drugiej akcji City, Ale poza tym to był obraz nędzy i rozpaczy. Bra-
kowało solidności w obronie, kreatywnego rozgrywania piłki i co 
najważniejsze skuteczności pod bramką. Nie był to taki blamaż jak  
w meczu z Liverpoolem, ale obie porażki po 0:3 bolą tak samo 
mocno. Każdy liczy że David Moyes  zdoła wpłynąć na zawod-
ników. Jednak po pierwsze: sami zawodnicy powinni chcieć grać 
lepiej, po drugie jeżeli trener takiego klubu jak Manchester United 
wychodzi na wywiad pomeczowy i mówi: „City jest na poziomie 
do którego musimy dążyć”, to każdy kibic United stawia kolejny 
znak zapytania przy tym menadżerze. Jeżeli w ten sposób rozma-
wia z zawodnikami, czyli słabo, bez serca i pasji, to nic dziwnego, 
że gra wygląda tak jak w tym sezonie. Taki mecz niezbyt dobrze 
wróży przed meczem z nowym mistrzem Niemiec, Bayernem 
Monachium. Moyes musi jednak znaleźć sposób, by dotrzeć do 
zawodników, gdyż blamaż w tym meczu może skończyć się dla 
niektórych czarno. 

Manchester United 0:3 (0:1) Manchester City
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Kolejne minuty drugiej połowy to kolejne akcje gości. Na 
szczęście Benteke nie miał dzisiaj najlepszego dnia do zdoby-
wania bramek. Zawodnik słynący z dobrej gry w powietrzu 
nie zdołał wykorzystać świetnego dośrodkowania, przeno-
sząc piłkę ponad bramką United. Niewykorzystane sytuacje 
szybko się zemściły. W 58 minucie Juan Mata zdobył swoje 
pierwsze trafienie w barwach United, a zarazem 3 trafienie  
w meczu. Hiszpan zachował zimną krew w polu karnym rywala 
wykorzystując zamieszanie po nieudanym strzale Fellainiego.

 

Podsumowanie meczu z Aston Villą

Po bardzo słabym meczu z Manchesterem City, mecz z Aston Villą miał być ostatnią szansą na poprawienie atmosfery w klubie i na 
trybunach. Mecze przeciwko Aston Villi od dawna były naszą mocną stroną. Wystarczy powiedzieć, że wygraliśmy z nimi ostatnie  
6 spotkań, strzelając 17 bramek i tracąc zaledwie 4. Na papierze Aston Villa nie miała argumentów, aby wywalczyć jakiekolwiek punkty 
na Old Trafford. Pamiętać należy jednak, że David Moyes jest chodzącym przykładem stwierdzenia „każda seria kiedyś się kończy”. 
W kontekście kadry na mecz, istotny wydawał się terminarz i najbliższe spotkanie z Bayernem Monachium. Niemniej jednak Moyes 
zaskoczył, wystawiając możliwie najsilniejszy skład, ryzykując ewentualne kontuzje przed walką o półfinał Ligi Mistrzów.

Początek meczu „uświetnił” happening kibiców, którzy posta-
nowili dać upust swojego niezadowolenia, fundując przelot 
samolotem z banerem Wrong One – Moyes Out. Zdania 
kibiców są podzielone co do zasadności tego baneru. Z pew- 
nością nie przyniesie on dobrej prasy zarówno trenerowi, jak i kibi-
com oraz całemu klubowi, narażając na pośmiewisko.

Od pierwszej minuty to zespół Aston Villi wydawał się bardziej 
zmotywowany do wygranej. Gra United była ospała i bez pomysłu. 
Już na początku meczu sędzia spotkania kilkukrotnie zmuszony 
był przerwać grę. Nie zabrakło w tym czasie kar indywidualnych. 
Jedną z obiecujących akcji gości przerwał Rafael, faulując przed po-
lem karnym Abgbonlahora. Rzut wolny pewnie wykorzystał Ashley 
Westwood, pokonując Davida de Gee strzałem przy słupku. Niez-
rozumiała była bierność muru. Pomimo, że w murze znalazł się 
między innymi wysoki Fellaini, piłka zdołała poszybować nad nim 
obok bezradnego bramkarza.

Trybuny Old Trafford ucichły. Cisza jednak nie trwała długo. Zaled-
wie kilka minut później dwie świetne akcje przeprowadził Ashley 
Young. Gdy wydawało się, że pomimo kolejnych akcji nie uda 
nam się przedrzeć przez linię defensywy rywala, bramkę zdobył 
Rooney. Błyskawiczny kontratak rozpoczęty przez Rafaela pos-
kutkował rozegraniem piłki do Kagawy. Ten piękną wrzutką wy-
patrzył w Polu karnym niepilnowanego Rooneya, zagrywając „na 
nos” anglikowi. Najskuteczniejszy napastnik Manchesteru nie miał 
żadnych problemów z pokonaniem Guzana.

Kolejne akcje pierwszej połowy nie stwarzały zagrożenia pod żad-
ną z bramek. Można było odnieść wrażenie, że to jednak ekipa 
gości posiada większą przewagę. Gdy wydawało się, że pierwsza 
połowa skończy się remisem, świetnie w polu karnym zachował 
się Mata, oszukując zwodem zawodnika Aston Villi, który sfaulo- 
wał Hiszpana. Jedenastkę pewnie wykorzystał Rooney, dając Man-
chesterowi prowadzenie przed zejściem do szatni.

Druga połowa została zapoczątkowana zmianą. W miej-
sce Rafaela pojawił się Carrick. Zawodnik już na początku 
drugiej połowy uratował zespół przed utratą bramki w os-
tatnim momencie wybijając piłkę spod nóg Benteke. Belg 
pewnie dalej się zastanawia, jakim cudem nie wykorzystał sy-
tuacji sam na sam po cudownym podaniu za linię obrony. 
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Ostatni gwizdek



De Gea,  N. Vidić A. Büttner Rafael P. Jones A. Young D. Fletcher  
M. Fellaini W. Rooney Mata S. Kagawa
Ławka rezerwowych: M. Carrick A. Januzaj  J. Hernández R. Giggs Nani 
D. Welbeck B. Amos

B. Guzan R. Vlaar R. Bertrand C. Clark F. Delph A. Westwood  
M. Albrighton L. Bacuna G. Agbonlaho C. Benteke A. Weimann
Ławka rezerwowych: A. Tonev  M. Lowton  J. Bennett J. Steer Y. Sylla  
G. Holt C. Robinson

Manchester United:

Manchester City:

Bramki:
Kartki:

Rooney (20. 45.-k), Mata(58.), Hernandez (91.); Westwood (13.)
Rafael (12.), Büttner (16.), Bacuna (45.), Bertrand (64.)

Wynik 3:1 był na tyle bezpieczny, że Moyes pozwolił sobie na 
kolejną zmianę. W miejsce świetnie prezentującego się w spot-
kaniu Kagawy pojawił się Januzaj. Młody zawodnik bardzo oży-
wił grę United. Można było dostrzec, że ekipa gości wyraźnie 
straciła zapał i siły, które pchały ją do ataku w poprzednich frag-
mentach gry. Już kilka minut po pojawieniu się na boisku Janu-
zaj miał szansę na zdobycie gola. Po indywidualnym rajdzie  
i minięciu trzech zawodników przeciwnika jego strzał okazał się 
zbyt lekki aby zaskoczyć doświadczonego bramkarza Aston Villi.

Również strzał Rooneya oddany zaledwie kilka minut 
później nie okazał się dla Guzana problemem. Dobra  
interwencja pozbawiła Rooneya szans na Hattricka.  
Anglik chwilę po tym został zmieniony przez Hernandeza.

Pomimo świeżych sił jakie posiadał Meksykanin, przez dłu-
gi okres od pojawienia się na boisku nie było widać żad-
nej akcji z udziałem piłkarza. Wyraźnie nie mógł on  
wejść w mecz, błądząc na wysokości ostatniego obrońcy rywala.  
Z uwagi na wynik i czas jaki pozostał do końca spotkania,  
Czerwone Diabły nie naciskały przeciwnika kolejnymi atakami. 

Na kilka minut przed końcem meczu, gdy wydawało się, że wynik 
utrzyma się do końca spotkania, świetną akcją popisał się Janu-
zaj, który dośrodkował do Hernandeza. Meksykanin bez proble-
mu zdobył ostatniego gola w meczu. Zaskoczeniem mogła być 
postawa zawodnika, który pomimo zdobycia bramki nie wyrażał 
wielkiego entuzjazmu. Jakie były tego powody? Pozwolimy sobie 
to  przemilczeć i pozostawić do opinii kibiców.

Pewne zwycięstwo 4:1 z pewnością poprawi morale zawodników 
przed meczem z Bayernem. Już we wtorek czeka nas niezwykle 
istotne spotkanie, a wygrana przynajmniej na chwilę poprawi 
nastroje w drużynie. Przekonujące zwycięstwo nie było tożsame  
z przekonującą grą. Zawodnikom United czasami brakowało 
zaangażowania. Na słowa pochwały zasługuje trio Rooney, Mata, 
Kagawa. Również Januzaj świetnie zaprezentował się po pojawie-
niu na boisku.  Z naszej strony możemy dodać, że mieliśmy na-
dzieję na występ Naniego. A może jest to zamierzona zagrywka 
Moyesa, który trzyma Portugalczyka jako asa w rękawie na nicze-
go nie spodziewający się Bayern Monachium?

Manchester United 4:1 (2:1) Aston Villa
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Wodzu! Największy z wielkich! Najmądrzejszy, nieomylny 
i niezwyciężony! Jako twój poddany oddaję cześć i należny 
szacunek.

Nie zdobyłeś władzy elekcją. Zostałeś namaszczony przez ab-
dykującego władcę. On wiedział, jak doskonale sprawdzisz 
się w roli, którą ci powierzył. Byłeś naturalnym następcą, 
takim jakim był Kazimierz Wielki dla Łokietka czy Elżbieta II dla  
Jerzego VI. Nikt nie wątpił, że twoje zasługi i tytuły honoru jakimi 
zostałeś okrzyknięty na dotychczasowych polach, tylko pot- 
wierdzają to co nieuniknione – że przeniesiesz nasze króles- 
two na jeszcze wyższy poziom.

W naszym królestwie wiele było drewnianych akcentów.  
Dotychczasowy władca dbał i doglądał włości. Był królem 
dobrym, jednak starej daty. Przyzwyczajony do antyków nie 
pozbywał się zbędnych rupieci. Kolekcjonował je. Sprawiał, że 
pozorna bezużyteczna staroć świetnie komponowała się z in-
nymi walorami królestwa. Miłośnik antyków jednak abdykował 
a ty, nasz wodzu, całkowicie odmieniłeś graciarnię, dając jej no-
woczesny charakter. Wszystko co związane z naszym królest-
wem jest w swojej nowoczesności niedoścignione. Twoja w 
tym zasługa   i sławić twe imię należy.

O wielki! Nie boję się podejmowanych przez Ciebie decy- 
zji. Wszytko co robisz, robisz z myślą o dobrze naszej krainy.  
Podejmujesz jedynie trafne decyzje. Twoja wiedza i doś- 
wiadczenie doskonale sprawdza się w naszym królestwie. Ty  
wiesz, co dla nas dobre. Nie działasz chaotycznie, wszystko ana- 
lizujesz i idealnie uderzasz w najsłabszy punkt oponentów. Boją 
się Ciebie najwięksi, poza granicami gnasz jak natchniony do  
kolejnych tryumfów. Nie zdołali ci się postawić władcy pru- 
scy, ruscy czy habsburscy. Z kwitkiem odprawiłeś mocars- 
two bizantyjskie, bijąc ich pod własną twierdzą. Udowodniłeś 
wielokrotnie, jak twoje umiejętności taktyczne podnoszą naszą 
pozycję. Rywale drżą przed nami. Nasi żołnierze doskonale 
lawirują pomiędzy obroną a atakiem, wyczekując na błąd ry-
wala. Jak na stratega przystało, trafnie stosujesz gambit. Wiem, 
że przegrane bitwy są częścią większych planów.

Złotousty! Nikt nie śmie postawić się twojemu słowu. Zebrałeś 
to co najlepsze z poprzednika i połączyłeś ze swoimi zaletami. 
Każdy szanuje twoje słowo. Skrybowie z należnym honorem 
spisują twoje cytaty. Motywujesz jak nikt inny. Twoje wojsko 
gotowe jest umrzeć za idee, które wpoiłeś. Twoja dyplomacja 
jest powszechnie znana i sławiona w obcych krainach. Obcy 
generałowie z honorem przyjmują możliwość wejścia pod twój 

Krótka piłka
Apoteoza Moyesa 
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sztandar. Podnosisz naszą pozycję i sławisz nasze królestwo. 
Nie mogę przestać podziwiać opanowanej do perfekcji sztuki 
oratorstwa oraz negocjacji.

Najlepszy gospodarzu! W twoim zamku nigdy nie braku-
je muzyki i strawy. Przyjmujesz gości najlepiej ze wszystkich 
władców. Twoja gościnność jest ceniona wśród każdego, kto 
choć raz miał okazję się o niej przekonać. Dzielisz się z za- 
miejscowymi wszystkim co masz najlepsze. To zaszczyt mieć 
władcę, który szanuje wartość jaką jest gościnność. Dzięki  
tobie już nikt nie boi się odwiedzać naszych terenów. 

Kreator i esteta.  
Arcydzieło Moyesa  

dopiero się kształtuje

Twórco historii! Wiem, że piszesz swoje własne karty na łamach 
dziejów naszego królestwa! Nie kontynuujesz tylko tworzysz. 
Nie hańbisz się sławieniem cudzych osiągnięć. Bijesz rekordy  
i zapisujesz się w pamięci. Bardowie tworzą na twoją cześć  
hymny i canzony. Tkaczki ubierają twój zamek w gobeliny  
z hasłami sławiącymi twoje dobre imię. Jako wielbiciel sztuki  
z pewnością to doceniasz, dając kolejne uciechy.

Ambasadorze sztuki! Twoje dzieło, pomimo budowy wydaje się 
nieskończone w swej doskonałości. Każdy, nawet najmniejszy, 
element twojego owocu pracy doskonale pasuje do reszty. Ty 
się jednak nie zatrzymujesz, dalej ulepszając to co stworzyłeś. 
Nie jest to dysertacja, którą składasz przed poprzednim profe-
sorem. Twój magnum opus dopiero się kształtuje. To co naj-
lepsze dopiero przed tobą.

Składając tobie hołd, nie mogę zapomnieć o twoich generałach. 
Odziedziczyłeś pokaźny garnizon, jednak z wieloma problema-
mi. Zachowałeś największego z generałów. Żołd jego zasłużony 
i zrozumiały. Pozbywasz się przy tym niepotrzebnych, popada-
jących w niepamięć, dawniej wielkich przywódców. Twoja no-
woczesna wizja armii pokazuje, jak inteligentnym dowódcą 
jesteś. Twoi wojowie gotowi są oddać życie z pieśnią sławiącą 
twoje dobre imie na ustach. Z pewnością zatrudnisz kolejnych 
wielkich, gdyż twoje bogactwa są absolutne.

Przyjmij moje poddanie. Będę sławił twoje dobre imie do koń-
ca dni. Nigdy nie zwątpie w twe zamiary. Jesteś najlepszym co 
spotkało nasze królestwo. O wybitny! Nie zapominaj o nas pod-
danych, w których masz wsparcie, którzy darzą cię szacunkiem 
i zaufaniem! Dzięki tobie żadne inne, podobne do naszego, 
królestwo nie osiągnie poziomu, jaki oferujemy.

Bartłomiej Matulewicz
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W swoim świecie
Kiedy kibic stara się rządzić klubem

Wydarzenia ostatniego tygodnia można rozpatrywać różnie, 
jednak pomijając wydarzenia czysto sportowe, to działania 
kibiców są zdecydowanie zdarzeniem wybijającym się. Ży-
cie bardzo często według mnie pokazuje, że bardzo szybko 
można zostać w opinii publicznej idiotą, a dla innych idolem.  
Tydzień temu powstał pomysł zbiórki na wynajem samolotu 
z napisem „Wrong one- Moyes out”. Akt desperacji? Szczerze 
przyznam, że rozumiem można być wściekłym, można być 
rozczarowanym, ale podejmować się takiego aktu despera- 
cji to w mojej ocenie szczyt głupoty. Rozumiem, że są ludzie, 
którzy mogą popadać w skrajność, lecz po kolei. 

Wszystko zapoczątkowało się od planów zdjęcia baneru „The 
Chosen One”, w ocenie wielu było to pomysł słuszny, miało 
to na celu pokazanie, iż kredyt zaufania do Davida Moyesa 
wyczerpał się, lecz część ludzi chciała pójść dalej. Warto tutaj 
dodać, że inicjatorami była grupka ludzi, która postanow-
iła działa przeciwko tysiącom. Postanowiła zebrać osiemset 
czterdzieści funtów, aby wynająć samolot i stworzyć wcześniej 
wymieniony baner, oczywiście inicjatywa została dopięta na 
ostatni guzik, a przelot mogliśmy obserwować podczas pier-
wszych minut spotkania z Aston Villą. Jednak co to miało na 
celu?

Przeczesując  fora Manchesteru United w tym „Red Cafe” 
wprawiło mnie w podziw, jak nagle wiele osób było przeciwko 
jakimkolwiek akcjom anty David Moyes. Przecierałem oczy 
ze zdziwienia, jak wiele hipokryzji można spotkać w ostatnim 
czasie. Rozumiem, że można czasem zmądrzeć, ale żeby zmie-
niać front z tygodnia na tydzień? Przecież tak wiele zależy od 
punktu siedzenia, w momencie kiedy pomysł po finalizacji zos-
tał  nikt dalej nie chciał tego doświadczyć.

Oczywiście nastroje przeciwko Szkotowi nie zamilkną szybko, 
jednak nadal nie rozumiem szoku, że zespół dokonał takiego 
spadku, a tym bardziej śmieszą mnie słowa, iż Manchester 
United utracił styl. Ja się zapytam jaki styl? Taki, że rok, dwa 
lata temu zespół ogrywał słabe zespoły, a z najlepszymi szło 
dosłownie fatalnie? Ostatni raz ten zespół pokazywał świetną 
postawę drużynową jeszcze za czasów Cristiano Ronaldo. 

Bardzo często staramy się być mądrzejsi niż szkolenio- 
wiec, sztab, właściciele, a jesteśmy tylko obserwatorami jak  
widzowie w teatrze. Możemy mieć wiele pretensji, może-
my mieć wiele słusznych uwag, lecz czy ktoś chciałby wejść 
w buty szkoleniowca? Wątpię, aby było takich wielu. Wiele 
osób mówi, że gdyby miało możliwość zrobienia sobie zdję-
cia z Moyesem, miało by to gdzieś. Mam dziwne wrażenie, że 
na taką możliwość ślinili by się ze szczęścia. Dlaczego doping 
dla zespołu cierpi poprzez indywidualne aluzje, złość, niezad-
owolenie? Nie możemy stać ponad klubem, nie możemy de-
cydować za klub, nie możemy wywierać chorej presji żądań, 
nie jesteśmy dziećmi, a tak się wiele osób zachowuje. Emocje 
należy trzymać na wodzy, to potrafi być bardzo zgubne. 

Paweł Klama
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Co jest grane?
Coś we mnie umiera...

Gdy pisałem swój pierwszy tekst o nim nie sądziłem, że to 
się tak przerodzi. Z menadżera, który idealnie pasuje, stał się  
osobą, w którą wątpię jak w mało kogo. Rozumiem, że przej-
ście ze średniaka ligi do tak wielkiego klubu, jak Manchester  
United to ciężka sprawa. Ale, żeby z mistrza stać się średniakiem?  
O czymś to musi świadczyć. Poza tym przejął klub  
w najgorszym możliwym dla siebie momencie, czyli zaraz po 
Sir Alexie Fergusonie. Zastąpić kogoś takiego jest po prostu 
niewykonalne. Kredyt zaufania z mojej strony i myślę, że ze 
strony wielu fanów pochodził ze słów „Now you must stand, 
by you’re new manager”. Każdy, wierzył, że będzie dobrze…  
Niestety, nie jest i nic nie wskazuje, by było. W sumie od 
samego początku irytowało mnie zachowanie szkoleniowca 
Czerwonych Diabłów. Działo się coś źle… Moyes siadał z ręko-
ma w kieszeni i stroił miny. United strzeliło bramkę… Druży-
na rzuca się do obrony wyniku. Jest ważny mecz… Wpuszcza 
Cleverleya. W drużynie nie ma pasji, nie ma woli walki, nie ma 
tego ducha, którego oglądaliśmy przez wiele lat. Przegrane 
można przetrawić, ale tylko wtedy jak faktycznie wynikły  
z braku szczęścia lub z faktu, że przeciwnik po prostu był lepszy.  
W większości przypadków z tego sezonu, przegrane wynikają  

Coś we mnie umiera, na całe szczęście nie jest to miłość do Manchesteru United. Tak jak każdy prawdziwy mężczyzna powinien 
wybaczać swojej lubej robienie problemów bez powodów, obrażanie się za nic czy przesolenie zupy, tak też potrafię wybaczyć 
słabszą grę i 7 pozycję w lidze Czerwonym Diabłom. To co we mnie umiera jest całkowicie związane z czymś innym. Przed sezonem 
opisywałem historię jednego człowieka, wychwalając wszystkie jego walory, opisując wizję co może się zmienić pod jego wodzą. 
Dałem mu przeogromny kredyt zaufania, a jak każdy kredyt ma on swoją ekspozycję. Na początku była ona normalna, po paru 
miesiącach ekspozycja zmieniła się na „pod obserwacją”, a jeszcze później zaliczyłem ten kredyt do grupy zagrożonych… Przeana- 
lizowałem jeszcze raz samą osobę i mój kredyt zaufania. Nadałem mu ekspozycję na poziomie: poniżej standardów… Po meczu 
z Liverpoolem i Manchesterem City zaliczam już go do grupy wątpliwych. Następny poziom to kredyt stracony i ku temu dąży ta 
cała sytuacja. Z pewnością każdy wie już o kim tutaj piszę i kto otrzymał moje poparcie… Mowa tutaj oczywiście o Davidzie Moyesie. 

z faktu, że United gra po prostu bardzo słabo. Więc tłumacze-
nie trenera: „dzisiaj nie mieliśmy szczęścia”, denerwują i to 
bardzo. Czasami widząc Moyesa przy linii lub siedzącego na 
ławce rezerwowych mamy wrażenie, że w głowie mu gra „Co ty  
tutaj robisz” Elektrycznych Gitar. Na początku mnie to śmieszyło,  
teraz jak o tym myślę, to chce mi się po prostu płakać.

Moyes jest rekordzistą, ale niestety od tej negatywnej strony. 
Jeżeli dobrze policzyłem powstało już 5 filmików i z 15 artykułów 
opisujących „osiągnięcia” Naszego managera. Wymienię  
tylko te rekordy, które mnie najbardziej irytują, a jest ich sporo:  
pierwsza porażka od wielu lat na Old Trafford z WBA, Newcas-
tle, Evertonem. Najwięcej porażek u siebie w ostatnich latach, 
a to jeszcze nie koniec sezonu; odpadnięcie z Pucharu Anglii  
w trzeciej rundzie; Pierwsza porażka z Greckim klubem w his-
torii; Pierwsza stracona bramka w pierwszej minucie meczu; 
Jedna wygrana przeciwko drużynom plasującym się na miejs-
cach od 1 do 9 w 13 meczach. Pierwszy raz w historii porażki  
u siebie i na wyjeździe z City i Liverpoolem;.Co jednak najgorsze 
najwięcej wydanych pieniędzy w jednym sezonie. Koło TAKICH 
rekordów nie da się przejść obojętnie. 
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Czego brakuje Moyesowi? Wiem,  wielu z Was uważa, że 
wszystkiego, ale to jest nieprawda. Wciąż uważam, że Moyes 
jest niezłym managerem, ale do średniaka ligowego. Na chwilę 
obecną poziom Manchesteru United jest dla niego za wysoki. 
Wiele rzeczy musi się zmienić, by mógł on pozostać na swo-
im stanowisku. Jeżeli Twój klub gra słabo, a ty siadasz na ławce  
z założonymi rękoma – jaki przykład dajesz piłkarzom? Jeżeli 
przegrywasz mecz z odwiecznym rywalem to, co powinno się 
powiedzieć o meczu? Pamiętam jak czytałem kiedyś artykuł 
o Sir Fergusonie i utkwił mi w pamięci ten cytat: „My greatest 
challenge is not what’s happening at the moment, my greatest 
challenge was knocking Liverpool right off their fucking perch. 
And you can print that”. Tak się mówi o odwiecznym rywalu,  
a co powiedział Moyes po przegranym meczy z City? Powie 
dział coś w stylu: „Musimy starać się, by aspirować do poziomu 
City”. Chciało, by się powiedzieć: Serio? Jesteśmy Manchester 
United, my nie dorastamy do czyjegoś poziomu. My tworzy-
my poziom dla innych! A za czasów Moyesa ten poziom jest 
tak niski, że musimy dorosnąć do poziomu innych… Bayern  
Monachium prawdopodobnie pokona Nas bez większych 
problemów. Nie ma się co łudzić, że będzie inaczej. Drużynie 
brakuje woli walki, brakuje im generała. Ferguson potrafił z każ-
dego wykrzesać 125% i więcej, a Moyes z większości wykrzesu-
je co najwyżej 50%. Z takim przodownikiem może być ciężko  
o poprawę, nie wspominając o grze w europejskich pucharach 
czy mistrzostwie. Trzeba to zdecydowanie zmienić! 

Nie można, jednakże wszystkiego zwalać na Davida  
Moyesa, bo to by było nie fair. Zawodnicy też nie są bez winy, bo  
z pustego i Salomon nie naleje. Poniekąd taka sytuacja 
jest też winą Alexa Fergusona… W końcu to on zostawił  
Moyesowi skład, który trzeba dość mocno przebudować. By  
Czerwone Diabły zaczęły się znowu liczyć potrzeba jest co najmniej  
10 nowych zawodników. Nie wymienię tutaj nazwisk, wy-
mienię pozycje, na które potrzeba koniecznie nowych zawod-
ników, a zawodnicy powinni być dobierani do koncepcji tren-
era. Środek obrony, lewa obrona, środek pomocy, skrzydła. Na 
niektóre z tych pozycji potrzeba nawet dwóch zawodników. 
Odejdzie Vidić, być może Rio i Evra, tak więc obrona jest do 
zmontowania od nowa. Środek pomocy od dawna wymagał 
transferów, tak więc to najwyższa pora. Do tego skrzydło-
wi, bo jeździec bez głowy Young i jednonogi Antonio to nie 
są zawodnicy wybitni. Co można, więc zrobić, by było lepiej? 
Nie cierpię tego przykładu, ale lepszego przykładu nie mogę 
znaleźć – przykład Liverpoolu. Przez parę lat konsekwentnie 
wdrażali pomysł managera z wizją, który ściągał zawodników 
z potencjałem, niepotrzebnych innym klubom, ale prezen-
tujących się dobrze i takich, którzy pasują do jego koncepcji.  
Widzimy teraz Liverpool, który gra nie tylko ładną piłkę, ale  
i skuteczną. My też kupiliśmy paru zawodników z potenc-
jałem: Wilfried Zaha, Nick Powell, Chris Smalling czy Phil Jones. 
Trzeba poszukać więcej takich talentów i ściągnąć ich na Old  
Trafford, by się rozwijali. Najważniejsze jest by dać im szansę 
i nie dopuścić do sytuacji jak z Paulem Pogbą. Do tego kilku 
zawodników z najwyższej półki za grube miliony, paru zawod-
ników sprzedać. Ale najważniejsze, to by mieć managera, który 
konsekwentnie będzie wdrażał swoja odpowiednią wizję by 
uczynić z Manchesteru United potęgę i ściągnie potrzebnych 
mu do tego zawodników. Dopiero wtedy może być lepiej.

Umiera we mnie wiara w Davida Moyes’a, ale jeszcze żyje. Na 
początku sezonu broniłem go, chciałem mu dać więcej czasu, 
by mógł się wkomponować, ale teraz już nie wiem… Jeżeli chce 
pozostać managerem Manchesteru United, to musi doros-
nąć do tego poziomu. Póki co nie ma w nim pasji, nie ma tego 
charakteru, który pozwala dać zawodnikom pewność, nie ma 
póki co koncepcji na tak wielki klub. Czerwone Diabły potrze-
bują managera, który wpadnie do szatni i zmotywuje zawod-
ników aby dali z siebie 100% na boisku, wbije im do głowy, że są 
zwycięzcami. David Moyes obecnie motywował chyba zawod-
ników jak Piotr Blandford. Jednak decyzja o ewentualnym zwol-
nieniu managera powinna być bardzo przemyślana… bo co, 
jeśli trafi się gorzej? Może potrzebna jest cierpliwość? Czy może 
chcemy wprowadzić managera na parę sezonów i przeżywać 
za parę znowu to samo? No właśnie, wtedy będzie prawdzi-
wy problem… Jedno jest pewne same transfery nie pomogą! 
Potrzebna jest przede wszystkim przemiana mentalna man-
agera… Jeżeli chce zostać na swojej posadzie musi przestać 
być Blandfordowskim zwycięzcą i stać się prawdziwym wygra-
nym! Przykładem dla zawodników! Wzorem dla innych man-
agerów! Taki jak Sir Alex Ferguson! Jeżeli nic się nie zmieni to 
kibice odwrócą się całkowicie od niego jeszcze przed końcem 
sezonu! My kibice, przyjmiemy przegraną, ale nie przyjmiemy 
poddawania się! Bierz się do roboty Moyes! Wciąż masz moje 
wsparcie i wielu kibiców… Nie zawiedź nas!

Michał Stencel
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Inne spojrzenie
Kim jest William Carvalho

W czerwonej części Manchesteru panują istnie grobowe 
nastroje. Ten sezon należy do straconych, a szansa nawet 
na Ligę Europejską jest równa tyle co nic. Fani United zaczęli 
myśleć już o przyszłym sezonie i zdają sobie sprawę, że sytu-
acja sprzed roku, kiedy to David Moyes nie zdecydował się na 
żaden sensowniejszy ruch transferowy (z perspektywy czasu 
wiemy, że Fellaini może zostać uznany jednym z największych 
niewypałów tego sezonu) nie może się powtórzyć. Jeśli Szkot 
marzy o przytrzymaniu posady chociaż do grudnia, muszą 
zostać poczynione zmiany. Na ratunek ma przyjść właśnie 
wcześniej wspomniany Portugalczyk. Wielu z Was jednak na 
pewno zadaje sobie pytanie – kim ten gość w ogóle jest? 

Sytuację Czerwonych Diabłów można doskonale porównać do tworów rodem z DC Comics. Wyobraźmy sobie, że akcja rozgrywa 
się w Gotham. Słynna posiadłość Bruce’a Wayne’a (w tej roli Old Trafford) jest w tym sezonie opanowana przez złoczyńców takich 
jak Liverpool czy Manchester City, którzy non stop kradną dobra z twierdzy nie do zdobycia. Zmartwiony Alfred (idealnie do tej 
roli pasuje David Moyes, nieprawdaż?) nie potrafi w żaden sposób zaradzić tej sytuacji. Pomimo tego, że miasto posiada swego 
rodzaju obrońców prawa (drużyna United) to nie są oni w stanie odeprzeć ataków wszystkich “złoczyńców”. Niezbędne są zmiany, 
potrzebny jest tutaj superbohater. Wydaje się, że takiego zarówno włodarze klubu, jak i kibice już znaleźli – angielskim Batmanem 
ma zostać William Carvalho. 

Na celowniku wielkich klubów Carvalho znalazł się już w wieku 
13 lat, a o jego usługi do dziś zabiegają Manchester United, 
FC Barcelona czy Arsenal. Urodził się on 7 kwietnia 1992 roku  
i obecnie w Portugalii pokładane są w nim olbrzymie nadzieje. 
Od tego sezonu piłkarz trafił do pierwszego składu Sportingu 
Lizbona i to właśnie dzięki jego zasługom drużyna ze stolicy  
zajmuje drugie miejsce w tabeli z siedmioma punktami straty 
do lidera – Benfiki. Skąd wzięły się pogłoski o jego przenosi- 
nach na Old Trafford? Wszystko za sprawą jednego z wywiadów,  
w którym zapytany o ulubionego piłkarza odpowiedział: “Nani”, 
a plotki zrodziły się przede wszystkim dzięki uprzejmości ESPN. 
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W Portugalii chłopaka uważa się za nowego Patricka Vieirę 
futbolu. Swoim wzrostem (187 cm) oraz wagą (79 kg) może na 
myśl przychodzić legendarny już defensywny pomocnik m.in. 
Arsenalu. Jego były trener, z drugoligowego zespołu Fatima, 
wypowiada się o 21-latku w samych superlatywach: – Ciężko 
znaleźć tak kompletnego piłkarza w tak młodym wieku. Może 
nie tylko występować jako defensywny pomocnik. Z przodu 
idzie mu równie dobrze – ma świetne krótkie i długie poda-
nia, nie ma dla niego różnicy czy gra lewą czy prawą nogą. Jest 
świetny w powietrzu – to piłkarz kompletny. 

Mi on osobiście swoją charakterystyką gry oraz stylem porusza-
nia się po boisku bardzo przypomina Yayę Toure, który to nie 
ma sobie obecnie równych na swojej pozycji w Premier League 
(jak i nie w całej Europie). Statystyki Williama Carvalho wygląda-
ją następująco – łącznie rozegrał 24 spotkania dla Sportingu  
strzelając w nich trzy gole – całkiem nieźle jak na pierwszy sezon. 
Wielu dziennikarzy zagranicznych podkreśla, że Portugalczyk 
wyróżnia się genialnym przeglądem pola oraz doskonałym 
ustawianiem się na boisku. Przyznam, że po obejrzeniu próbki 
jego umiejętności byłem pod wrażeniem. 

Niestety nie są prowadzone tak szczegółowe statystyki w por-
tugalskiej lidze jak chociażby w Premier League i nie byłem  
w stanie dokonać dokładnej analizy jego gry. Myślę jednak, że 
jest to trochę sytuacja podobna do kupowania kota w worku. 
Media donoszą, że w swojej klauzuli odejścia posiada kwotę 
odstępnego wynoszącą… 37 milionów funtów! Identyczną 
sumę zimą zapłaciły Czerwone Diabły za Juana Matę – gracza 
z wielkim doświadczeniem i sprawdzonymi umiejętnościami. 
O wiele taniej mogliby pozyskać również perspektywiczne-
go… Mateusza Klicha, którego Daily Mail wskazało ostatnio 
jako potencjalny cel transferowy Manchesteru United. Jednak 
jak słynne powiedzenie mówi, kto nie ryzykuje ten traci, więc 
czemu by nie spróbować? Chyba gorzej niż Cleverley być już 
nie może…
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Arthur Albiston

Dane zawodnika
Imie i nazwisko: Arthur Albiston

Data i urodzenia: 14 lipca 1957

Miejsce urodzenia: Edynburg (Szkocja)

Pozycja: lewy obrońca

Statystyki kariery:
liczba występów (w United) - 634 (485)

Bramki (w United) - 23 (7)

występy w reprezentacji  - 15 

Osiągnięcia:
Manchester United - 

FA Cup - 1977, 1983, 1985

Tarcza Wspólnoty - 1977, 1983

Legendy United

   17



Profesjonalny debiut 
Albistona w United 
w wygranym meczu 
Pucharu Ligi Przeciwko 
Mancheste City

1 
9 
7 
4

Arthur Albiston urodził się w Edynburgu 14 lipca 1957 roku. 
Już od najmłodszych lat był związany z Manchesterem United.  
W wieku 15 lat trafił do szkółki zespołu grającego na Old  
Trafford. W wieku 17 lat zaliczył on swój profesjonalny debiut  
w meczu Pucharu Ligi, kiedy to United podejmowało Manches-
ter City.

Pomimo Szybkiego debiutu w pierwszym zespole, młody Albis-
ton nie dostawał zbyt wielu szans na grę w meczach o stawkę. 
Dopiero po kolejnych 2 latach walki o miejsce w składzie kar-
iera Albistona zaczęła się dynamicznie rozwijać.

W wieku zaledwie 19 lat Albiston zagrał w meczu Pucharu 
UEFA przeciwko Ajaxowi Amsterdam. Dobry występ zwiększył  
zaufanie do zawodnika. Ponadto sam zawodnik zyskał pew-
ność we własne umiejętności. Kontuzja Stewarta Houstona 
okazała się szczęśliwa dla Arthura, który doskonale zastąpił nie- 
dostępnego zawodnika. Mimo to, wciąż był jednak zmienni- 
kiem dla zawodnika, który miał wkrótce wrócić z kontuzji.

Zmiana menadżera w drużynie Manchesteru United wyraźnie 
poprawiła pozycję Albistona jak również innych młodych za-
wodników United. Nowy menadżer, którym był Dave Saxton, 
chętnie stawiał na młodzież. Albiston wkrótce ostatecznie 
zastąpił rodaka Houstona, zapewniając stabilność na lewej 
obronie przez długie lata.

Przebudowany w sezonie 1979/1780 zespół United stał się jed-
nym z największych koszmarów dla napastników przeciwnika. 
Solidna obrona, którą współtworzył Albiston w pierwszych 13 
meczach nie straciła żadnej bramki. Wysoko oceniany szkot 
był jednym z filarów obrony United. Wszystkie jego występy  
cechowały się solidną i spokojną grą w obronie. United 
skończyło sezon na 2 miejscu w tabeli, tuż za Liverpoolem. 

Pierwszą bramkę Albiston zdobył w sezonie 1980/1981.  
Sezon później znów udowadniał swoje znaczenie dla drużyny. 
W czasie jego występów w sezonie 1981/1982 obrona United 
zaliczyła 12 meczów bez porażki z zaledwie 5 straconymi bram-

kami. Był to okres dalszej przebudowy zespołu. W miejsce 
starych zawodników pojawili się między innymi Mark Hughes 
czy Bryan Robson. Należy pamiętać, że były to czasy, kiedy Unit-
ed musiało ustępować dominacji Liverpoolu. Pocieszeniem dla 
Czerwonych Diabłów i Albistona były głównie rozgrywki FA Cup.

W wieku 28 lat Albiston postanowił rozpocząć poszukiwa- 
nia nowego klubu. W wieku 28 lat, gdy do klubu trafił Sir Alex 
Ferguson, dla obrońcy zabrakło miejsca w składzie. Po opusz- 
czeniu United,  Albiston występował jeszcze w WBA, Dundee, 
Chester City czy Molde. Karierę ostatecznie zakończył w 1994 
roku. W czasie swojej kariery wystąpił 485 razy w składzie  
United, zdobywając przy tym 7 bramek.

Nie sposób nie wspomnieć o karierze reprezentacyjnej Albisto-
na. W całym swoim piłkarskim życiu Albiston wystąpił zaledwie 
14 razy, występując w Mistrzostwach Świata 86 .̀

Jak wielu zawodników United, tak też Albiston jest niedoce-
niany pomimo ogromnego wkładu jaki wniósł w drużynę. 
Był obrońcą pewnym i solidnym. Cechowało go poświęcenie 
i gra do końca. Zawsze maksymalnie angażował się w każde 
spotkanie. Był zawodnikiem uniwersalnym, o czym świadczyć  
umiejętność dopasowania się do stylu 4 różnych menadżerów. 
Był on jednym z nielicznych zawodników United, który miał 
okazję być prowadzonym przez tak dużą liczbę menadżerów. 
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Historia Herbu

Warto wiedzieć
We wczesnych dniach piłki nożnej nieczęsto spotykało się kluby noszące herby na swoich koszulkach. Zwykle je-
dynymi okazjami kiedy herby wchodziły na trykoty były finały pucharów. Dopiero w drugiej połowie XX wieku, w 
przypadku United w latach ‘70, herby rozpoczęły okres zadomowienia na futbolowych trykotach.

Pierwszy herb użyty przez United
W pierwszym finale FA Cup United mieli wyszytą na swych strojach czerwoną różę 
hrabstwa Lancashire.

Mecz: Finał FA Cup
Przeciwnik: Bristol City
Rezultat: Wygrana 1-0
Data: 24 kwietnia 1909
Koszulka: biała (wyjazdowa) z czerwonym V, taka jak ta używana w 1909 roku

Drugi herb użyty przez United
Minęło niemal 40 lat, zanim United zagrali w swoim następnym finale. Użyto herbu 
miasta Manchester.

Mecz: Finał FA Cup
Przeciwnik: Blackpool
Rezultat: Wygrana 4-2
Data: 24 kwietnia 1948
Koszulka: niebieska (wyjazdowa), taka jak ta używana w latach 1938-1956

Trzeci herb użyty przez United
Po katastrofie w Monachium w 1958, United ponownie zdołali dotrzeć do finału FA Cup, po raz pierwszy występu-
jąc w czerwonych trykotach. Wykorzystany herb, wbrew obiegowej opinii, nie przedstawia feniksa rodzącego się 
z popiołów, lecz jest to orzeł, który był częścią nowego herbu miasta Manchester wprowadzonego parę miesięcy 
wcześniej (herb ten miał nawiązywać do starożytnego Rzymu i jego związku z Manchesterem). Ów orzeł jest identy- 
czny względem tego, który widnieje w aktualnym herbie Manchesteru City.

Mecz: Finał FA Cup
Przeciwnik: Bolton Wanderers
Rezultat: Przegrana 0-2
Data: 3 maja 1958
Koszulka: czerwona (domowa), taka jak ta używana w latach 1955-61
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Herb w latach 60’

Ponad tym elementem widzimy statek z postawionymi żaglami, symbol handlu i przedsiębiorczości (a nie kanału dla 
statków który płynie do Manchesteru, jak to jest często mówione).

Co ciekawe, w herbie tym widnieją róże zamiast piłek. Przypuszczalnie reprezentują one czerwone róże hrabst-
wa Lancashire (którego wówczas częścią wciąż było miasto Manchester), lecz z jakiegoś powodu nie zostały one 
pokolorowane tak, jak inne części herbu; w ten sposób mogą być mylone z białymi różami herbu hrabstwa Yorkshire.

Zaprezentowany obok herb pojawił się w oficjalnych dokumentach klubu w latach ‘60 
(jeszcze nie na strojach). To właśnie ten herb i jego późniejsze wariacje i rozwinięcia 
pojawiły się na stałe na koszulkach United podczas spotkań ligowych.

Często mówi się, że trzy pasy w środkowym elemencie herbu (który pochodzi z her-
bu miasta Manchester) reprezentują trzy rzeki przepływające przez miasto: Medlock,  
Irwell, oraz Irk; jest to jednak starożytny herb rodziny Grelley (pierwsi Baronowie Man-
chesteru) i tak naprawdę powinien pokazywać pasy barwy złotej na czerwonym tle.

Herb w latach 70’-80’

Dopiero w sezonie 1972/73 herb ten znalazł swoje miejsce na trykotach zawodników. Może się wydawać, że na 
poniższych zdjęciach herb co chwila zmienia kolor, lecz czasem jest to tylko złudzenie, gdyż kolor zmienia jedynie ko-
szulka na której znajduje się herb (po prostu wstęgi z napisem “Manchester United Football Club” są przezroczyste). 
Oczywiście w paru przypadkach sam herb jest faktycznie przemalowany

Herb United został przeprojektowany w 1970 roku; szablon herbu został zgłoszony  
9 marca tego roku, a już następnego dnia był zarejestrowany. W tym miejscu należy 
zaznaczyć, że zgłasza i rejestruje się jedynie szablon herbu, dlatego w przez lata 
mogliśmy oglądać wiele wersji kolorystycznych herbu United.

W centrum herbu znalazł się czerwony diabeł (mówi się, że przydomek Czerwone Di-
abły został ukuty przez francuskie gazety, które określiły tak zespół rugby z Salford po 
ich udanym tournee w 1934, a Matt Busby przyjął ten przydomek dla Manchesteru
United jako oficjalny); róże natomiast zostały zastąpione piłkami. 

Herb w latach 80’-92’
Kiedy Adidas został nowym dostawcą strojów w 1980 roku, wstawiono do herbu dwa 
buty z trzema paskami na górnej wstędze. Chytry ruch, którego na pierwszy rzut oka 
można nie zauważyć; zmiana nie była zgłaszana do rejestru. Element ten widniał w 
herbie do 1992 roku. Napis na herbie pozostał biały, a statek czerwony.

Herb na stulecie klubu
Jedynie w sezonie 1978/79, w którym obchodzono stulecie klubu, na trykotach United 
zawitał okazjonalny herb, który widniał na koszulkach naszego klubu także w części 
spotkań sezonu 79/80, równolegle do trykotu ze standardowym herbem. Herb z okazji 
stulecia nie był zgłaszany do rejestru.
Mecz: Finał FA Cup
Przeciwnik: Arsenal
Rezultat: Przegrana 2-3
Data: 12 maja 1979
Koszulka: czerwona (domowa), taka jak ta używana w latach 1975-80



Herb w latach 1992-1993
Początek ery Premier League (1992 rok) to koniec kontraktu z Adidasem i powrót Um-
bro. Herb znów został przeprojektowany, buty i białe tło zostały usunięte (teraz białe 
tło miały jedynie piłki i statek). Elementy ozdobne znajdujące się na środkach wstęg 
również uległy zmianie. Herb podobny do tego został zgłoszony już 5 listopada 1986 
roku.

Herb w latach 1993-1998

Dokładnie 6 września 1997 roku został zgłoszony nowy herb, który został zarejestrow-
any 27 lutego przyszłego roku, a swoje miejsce na trykotach znalazł od sezonu 
1998/99. Właśnie wtedy zaszła w herbie najbardziej kontrowersyjna zmiana. Słowa 
“football club” zostały usunięte, a barwy nieco zmienione; teraz możemy mówić raczej  
o kolorze żółtym, a nie złotym. Statek z kolei otrzymał czerwone tło. Herb został 
ściśnięty w pionie, oraz została dodana czarna otoczka. Herb ten obowiązuje obecnie, 
zgłoszony ponownie 11 października 2000 roku. 

Rozmiar herbu na koszulkach United stał się nagle istotny w roku 2000. Wtedy właśnie 
na trykoty graczy z Old Trafford wkroczyło logo Vodafone, z charakterystycznym 
“kółkiem” czy też “O” na środku. Nie dość, że owo “O” było większe od herbu United, to 
na dodatek stało się tak dlatego, że herb został zmniejszony względem poprzedniego 
modelu koszulki. W latach 1998-2000 herb na koszulkach United miał nieco ponad  
7 cm średnicy; w modelach obowiązujących w latach 2000-02 natomiast miał on nie-
całe 6 cm średnicy, podczas gdy średnica “O” w logo Vodafone sięgała blisko 7 cm. 
Herb United był optycznie przytłoczony przez logo sponsora. Obok zdjęć z herbami 
widoczne są szersze ujęcia koszulek, które pozwalają porównać rozmiar herbu z rozm-
iarem logo sponsora.

Co więcej, kiedy w 2002 roku dostawcą strojów została firma Nike, logo Vodafone 
urosło jeszcze bardziej! Średnica herbu United pozostała niezmieniona i nie prze-
kraczała 6 cm, natomiast średnica “O” Vodafone wynosiła niemal 9 cm. Taki stan  
utrzymywał się przez 4 lata, do nagłego końca sponsoringu Vodafone, na dwa lata przed 
końcem kontraktu (firma chciała się skupić na wspieraniu Ligi Mistrzów). Ponownie  
w sąsiedztwie herbów zamieszczone są fotografie ukazujące logo sponsora (na zdjęciu 
z bluzy bramkarskiej powstało złudzenie optyczne w formie prążków).

Zmiana sponsora koszulkowego na AIG w 2006 roku nie oznaczała jednak wcale po-
prawy losu herbu. Był on co prawda umieszczany na tarczach (sezon 06-07), czy też na 
“plakietkach” o podobnym obrysie (od 2007), co mogło go nieco powiększać optycznie, 
ale nie dajmy się zwieść - herb United wciąż miał tylko 6 cm średnicy.

Przełom w sprawie rozmiaru herbu naszego klubu nastąpił wraz z modelami koszu-
lek wydanymi na sezon 2011-12 - urósł on znacznie i być może mamy do czynienia 
z największym herbem na koszulkach United w historii. Obecnie herb na naszych 
trykotach ma 7,6 cm średnicy, oraz dodatkowo znajduje się na “plakietce”, będącej 
dokładnym obrysem herbu i powodującej jego optyczne powiększenie. Zmieniła się 
też metoda wyszycia diabła.

W 1993 roku kolejny raz zaszły zmiany. W strojach oddanych zawodnikom do użytku w 
tym właśnie roku (i oczywiście również w latach późniejszych) napis był złoty, tak samo 
jak statek i tło piłek; także wspomniane przy poprzednim herbie elementy ozdobne 
na wstęgach zmieniły się - nie były już czerwone w środku, lecz miały małe czarne 
wypełnienia. Ten herb został zgłoszony 14 sierpnia 1993 roku, a jego dokładniejszy 
projekt 3 listopada 1994 roku.

Herb po roku 1998

źródło: manutd.com.pl
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Newcastle - Manchester United
Najbliższy mecz ligowy w ramach 33 kolejki Premier League rozegramy na wyjeździe, gdzie będziemy podejmować 
Newcastle Untied. Ewentualna wygrana zbliży nas do szansy gry w  Lidze Europy. Porażka może sprawić, że 
zarówno Southampton jak i Newcastle będą miały szansę wyprzedzić Czerwone Diabły na finiszu rozgrywek. 
 

Najbliższe mecze
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Do tej pory drużyny Newcastle i Manchesteru spotykały 
się 137 razy, z czego 67 zwycięstw odniosła drużyna 
Czerwonych Diabłów, 34 krotnie tryumfowała drużyna 
Srok, oraz byliśmy świadkami 36 remisów. Stosunek 
bramek to aż 263 do 205 bramek na korzyść Manchesteru 
Untied. Ostatnie spotkanie wygrała drużyna Newcastle, 
bijąc Czerwone Diabły 1:0 w meczu na Old Trafford. 
 
Największe tryumfy drużyna grająca przy St. James’ 
Park odnosiła na początku istnienia rozgrywek 
angielskich. Mistrzostwo Sroki zdobyły 4 krotnie,  
w 1905, 1907, 1909, oraz  1927 roku. Do tego Newcastle 
dorzuciło 6 pucharów Anglii, jeden superpuchar oraz 
jedno zwycięstwo w rozgrywkach Pucharu Miast 
Targowych  - nieoficjalnego protoplastę pucharu UEFA. 
 
Bez wątpienia największą legendą druzyny Newcastle był 
Alan Shearer, a kibice Manchesteru United nigdy nie zapomną 
innego czołowego zawodnika Srok – jakim był kupiony 
przez nas Andy Cole. Dziś filar drużyny Newcastle stanowią 
bramkarz -Krul obrońcy – Taylor, Coloccini oraz Debuchy – 
pomocnicy – Sissoko oraz Ben Arfa, jak również napastnicy – 
Remy oraz Gouffran. Stoki w ostatnich latach uległy znacznej 
przebudowie a o sile składu stanowią głównie francuzi. 
Malkontenci śmieją się, że Sroki mają w podstawowym 
składzie więcej francuzów, niż drużyna mistrza Francji. 
Obecny sezon jest dla Newcastle względnie udany. 

Wyraźnie wyższy poziom gry drużyn w Premier League 
w stosunku do poprzednich rozgrywek sprawia, że 
ciężko zdobyć punkty w tym sezonie. Na 32 rozegrane 
spotkania Newcastle wygrało 14 meczów, 4 zremisowało  
i odnotowało 14 porażek. Sroki zdobyły przy tym zaledwie 
38 bramek, tracąc 37 co daje średnią 1.19 gola strzelonego 
i 1.47 gola straconego. Pierwszą bramkę Sroki zdobywają 
średnio w 39 minucie, natomiast średni czas utraty bramki 
to 40 minuta spotkania. Najwyższe zwycięstwo w tym 
sezonie to wynik 5-1 ze Stoke a najwyższa porażka to 0-4. z 
Manchesterem City. Najwięcej bramek Newcastle strzela 
w ostatnim kwadransie pierwszej i drugiej połowy meczu. 
 
Ostatnie gorsze wyniku Newcastle i względnie dobra 
dyspozycja United pozwalają nam wierzyć w wygraną United. 
Należy jednak pamiętać, że drużyna Czerwonych Diabłów 
jest w tym sezonie nieobliczalna i sprawa wyniku jest otwarta.



Co w lidze piszczy

Najbliższe mecze
sobota 5 kwietnia 2014
13:45  Manchester City - Southampton FC
16:00  Aston Villa - Fulham
16:00   Cardif City FC - Crystal Palace FC
16:00  Hull City -Swensea City AFC
16:00  Newcastle United - Manchester United
16:00  Norwich City FC - West Bromwich Albion
18:30  Chelsea Londyn - Stoke City
niedziela 6 kwietnia 2014 
14:30  Everton - Arsenal Londyn
17:00  West Ham United - Liverpool FC
poniedziałek 7 kwietnia 2014
21:00 Tottenham - Sunderland

Naszym okiem:
Na sześć kolejek przed końcem sezonu jesteśmy świadkami 
sporych przetasowań w czołówce tabeli. Na szczyt Premier 
League wspiął się Liverpool, który wykorzystał potknięcie 
Chelsea w meczu z Crystal Palace. Remis Arsenalu  
z Manchesterem City z pewnością nie zadowolił żadnej  
z drużyn. City co prawda ma 2 mecze zaległe i przy wygranych 
wskoczy na pierwsze miejsce tabeli, jednak trzeba pamiętać, 
że czeka ich potyczka z obecnym liderem - Liverpoolem.

Liverpool ma przed sobą mecze z City i Chelsea. Jeśli uda im 
się osiągnąć korzystne rezultaty w obu spotkaniach, mogą 
być niemal pewni mistrzostwa.

W dole tabeli niezmiennie znajduje się Fulham. Przedostatnie 
miejsce Sunderlandu jest wywołane 2 meczami zaległymi. 
Prawdopodobnie ekipa ta zdoła się utrzymać przed 
spadkiem. Nic nie zostało jednak rozstrzygnięte i nawet  
15 Norwich musi się jeszcze poważnie postarać, aby nie 
znaleźć się w strefie spadkowej. Dopiero po rozegraniu 
zaległych spotkań będzie można oficjalnie typować 
faworytów do spadku.

   23



Strzelcy i asystenci
Kolejny mecz i kolejna bramka Suareza. Prawdopodobnie nikt nie jest w stanie 
zagrozić zawodnikowi w pogoni za koroną króla strzelców. * bramek przewagi 
nad drugim Sturridgem, oraz 9 nad 3 w tabeli Toure nie pozostawia żadnych 
wątpliwości. Dzięki 2 bramkom strzelonym przeciwko Swensea Roonet traci 
zaledwie 2 trafienia do 3 w tabeli strzelców Toure.

W tabeli asyst niespodziewanie na drugą pozycję wspiął się Lambert, 
wyprzedzając Rooneya. Suarez ma zaledwie jedno kluczowe podanie więcej 
od zawodnika Southampton. W kwestii asyst sprawa tryumfu jest wciąż 
otwarta.

Kontuzje w lidze
Końcówka sezony będzie niezwykle ciężka dla zespołu Arsenalu. Kontuzje 
aż 8 zawodników, wśród których znajduje się między innymi Kościelny, Ozil, 
Wilshere, Walcott, Ramset czy Diaby, z pewnością nie pomogą drużynie  
z Londynu w walce o miejsce w Lidze Mistrzów. Na szczęście dla ekipy Wengera, 
goniący Everton również musi sobie poradzić z aż 6 kontuzjami w składzie. 

Na spore problemy kadrowe mogą narzekać trenerzy Tottenhamu oraz West 
Ham. Niemal w pełni zdrowym składem mogą  się za to cieszyć ekipy Swensea, 
Liverpoolu, Stoke, Sunderlandu, Crystal Palac oraz Cardiff.

United ma w tym momencie aż 5 kontuzjowanych graczy, jednak zarówno 

Kartki
Ostatnia kolejka sprawiła, że na czele najostrzej grających zawodników w 
Premier League pojawili się Ramires, Olsson oraz Walters. Tuż za nimi znajduje 
się Flamini, Barry i Nolan, który ma już 2 czerwone i 5 żółtych kartek.

Najostrzej grającymi zawodnikami United są niezmiennie Valencia z 
Rooneyem. Drużyna United niewiele odstaje od zespołów Aston Villi oraz 
Stoke, które są uważane za najbardziej brutalne w lidze.

Na szczycie tabeli Fair Play niezmiennie znajduje się Cardiff, jednak Liverpool i 
Everton nie pozostają daleko w tyle za zespołem z końca tabeli.

Smalling jak i Evans trenują już z drużyną.
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Pod względem szerokości składu w żaden sposób nie możemy 
się równać z drużyną bawarczyków.  Bayern Monachium cieszy 
się w pełni zdrowym składem. Jedynie Dante nie może być zgło-
szony do najbliższego spotkania w związku z zawieszeniem za 
kartki. Przed Guardiolą z pewnością niemały ból głowy w związ-
ku z koniecznością wyboru linii pomocy. Hiszpan ma do wybo-
ru takich zawodników jak: Alcantara, Ribery, Martinez, Robben, 
Shaqiri, Gotze, Muller, Alaba, Schweinsteiger, czy Kross. Tak wie-
lu opcji taktycznych trener nie miał chyba nawet w Barcelonie. 
Wystarczy powiedzieć, że linia pomocy zdobyła w tym sezonie 
40 bramek w lidze oraz 18 w lidze mistrzów, zeby uświadomić 
sobie jaka przepaść dzieli w formacje Manchesteru i Bayernu. 
 
Drużyna z Bayernu strzela średnio 2.93 bramki na mecz tracąc 
przy tym 0.57 bramki. W 28 spotkaniach ligowych Bayern wygrał 
25 meczy, zaledwie 3 remisując, strzelając przy tym 82 bramki i 
tracąc 16. Aż 15 razy drużyna z Monachium zachowała czys-
te konto. Średnio pierwszy gol strzelony przez Bayern pada 
w 32 minucie, jednak aż 25.6% bramek strzelają oni w ostat-
nim kwadransie spotkania. Statystyki te nie uwzględniają me- 
czów w Lidze Mistrzów, jednak są one bardzo zbliżone.

Zapowiedź meczu z Bayernem Monachium

Mecz z Bayernem Monachium będzie spotkaniem wielu podtekstów. Monachijczycy z pewnością wciąż pamiętają wyrwany w ostatnich 
minutach Puchar Europy, po historycznym zrywie United. Co prawda od tamtego meczu obie ekipy spotykały się wielokrotnie, jednak 
nigdy nie zabraknie  porównania do tamtego spotkania.

Zarówno United jak i Bayern są innymi drużynami niż chociażby 
rok temu. Obie ekipy zmieniły trenera. Bayern zatrudnił specja- 
listę od meczów z United – Pepa Guardiolę, Manchester United 
zatrudnił specjalistę od kończenia serii – Davida Moyesa. Miejmy 
nadzieję, że tym razem szkot również przerwie serię, jednak tym 
razem będzie to seria słabych wyników United I dominacji Bayernu. 
 
Ostatni raz obie drużyny spotkały się w 2010 roku, kiedy to Bayern 
szczęśliwie pokonał United w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Wtedy to 
United było faworytem do zwycięstwa, po przekonującej wygranej 
nad Milanem. Monachium dotarło jednak do finału ulegając 
drużynie Interu Mediolan. Co ciekawę, tamtą drużynę prowadził 
Luis Van Gaal, który jest dziś łączony z drużyną Manchesteru. 
 
Drużyny spotkały się do tej pory 7 krotnie. Zaledwie raz wygrało 
United, 4 razy wygrywała ekipa mistrza niemiec, oraz byliśmy 
świadkami 2 remisów. Stosunek bramek to 8 do 6 na korzyść 
drużyny z Monachium. Statystyki są zdecydowanie na naszą nie-
korzyść. Należy również pamiętać, że z tak silnym Bayernem praw-
dopodobnie nie graliśmy nigdy. Ciężko porównywać drużynę z 99’ 
roku do obecnego mistrza niemiec, niemniej jednak nie sposób 
odnieść wrażenia, że drużyna z Monachium ma wszystko co  
niezbędne do wygrania Ligi Mistrzów.

Dodatek Liga  
Mistrzów
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Manchester United rozegrał w tym sezonie 32 spotkania ligowe 
zwyciężając zaledwie 16 razy I az 10 spotkań przegrywając. Czer-
wone Diabły strzelają średnio 1.62 gola na mecz, tracąc 1.19 
bramki na spotkanie. Średnio pierwsza bramka ze strony United 
pada w 40 minucie. Co ciekawe United traci bramkę średnio w 36 
minucie, co oznacza, że Czerwone Diabły zwykle są zmuszone do 
gonienia wyniku. Najwięcej bramek United strzela w pierwszym 
kwadransie drugiej połowy oraz w drugim kwadransie pierwszej 
części spotkania. W rozgrywkach europejskich statystyka ta jest 
nieco lepsza.

Spotkanie poprowadzi hiszpański sędzia Carlos Celasco Carballo, 
a będą mu asystować Roberto Alonso, Juan Yuste, Carlos Gomes 
oraz Carlos Del Cerro. Sędzią technicznym będzie Roberto Diaz 
Perez del Palomar. Główny arbiter prowadził w tym sezonie  
4 spotkania Ligi Mistrzów oraz jedno spotkanie kwalfikacj Ligi Mis-
trzów. W 5 spotkaniach pokazał 20 żółtych kartek oraz podyktował 
3 rzuty karne. W rozgrywkach Primiera Division w  13 spotka- 
niach pokazał 76 żółtych i 5 czerwonych kartek (z czego  
4 wynikały z drugiego żółtego kartonika). Podyktował on również 
4 rzuty karne. Sędzia ten był arbitrem spotkania Galatasaray –  

United, przegranym 1:0 w zeszłym roku. Wcześniej w 2010 roku 
był on arbitrem dwóch wygranych spotkań United – z Marsylią 
oraz Schalke.

Mamy nadzieję, że zarówno poziom sędziowania jak i poziom gry 
jednej i drugiej drużyny pozwoli na zobaczenie dobrego widow-
iska, które będzie korzystne dla zespołu z Old Trafford. Statysty-
ki nie przemawiają na naszą korzyść, należy jednak pamiętać, że 
Liga Mistrzów rządzi się swoimi prawami. Drużyny skazywane na 
porażkę często zaskakiwały potentatów swoim zaangażowaniem. 
Wierzymy, że United zdoła uzyskać korzystny rezultat na mecz 
rewanżowy, jednak jesteśmy świadomi, że będzie to piekielnie 
ciężkie.
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Waszym zdaniem
Na temat podzielenia kibiców  
w sprawie Moyesa

u mnie Moyes ma szanse do początku przyszłego sezonu - jeśli z Matą i Kagawą dalej będzie się upierać 
by grać z Rooneyem na 10 a nie którymś z wcześniej wymienionych wtedy głośno powiem #MoyesOut

Skonczylo sie babci sranie. I dziwie sie ze caly zarząd United pozwala na takie upokorzenia klub ze strony 
Moyesa. My jesteśmy gorszą drużyna w tym sezonie od prawdziwych sredniakow.. I Moyesowi transfery 
za 500 mln nie pomogą bo najzwyczajniej w świecie ten nie ma zielonego pojęcia o taktyce..

nie porównujcie Keane albo Cantony z śmieciem jakim jest Fellaini nie nadaję się gość jest słaby jak sik 
pająka nic nie potrafi po stracie sobie wracał truchtem nic nie daję , najgorszy transfer United ostatnich 
kilku lat myślę że Bebe więcej by wniósł
odpowiedź: jesteś właśnie przykładem braku perspektywy, o którym pisałem. Przecież nie porównujemy 
ich umiejętności tylko zachowanie na boisku. A kolejną sprawą, jeśli już o umiejętnościach mowa, jest to, 
żę Fellaini to bardzo dobry piłkarz, tylko zupełnie się zagubił w United.

Na temat zachowania 
Fellainiego w meczu z City

Na temat ataku kibiców na baner 

Na temat porażki z City

Komentarze z Facebooka (pisownia oryginalna)

Piłkarze jak piłkarze, mogą być słabi ale grać taktycznie, z zaangażowaniem. Wczoraj w jednym momencie 
grał tylko jeden piłkarz, reszta czekała na to co zrobi.

Lech Poznań gra lepszą piłkę niż United.

Takiego charakterku brakuje w drużynie obecnie, gdyby ryknął w szatni to wszyscy ze strachu spięli 
dupska i wygrywali każdy kolejny mecz, aż do końca sezonu

Na temat komentarza Cantony 
o sytuacji w United
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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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