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Słowem wstępu
To był szalony tydzień. Niespodziewane zwolnienie Moyesa wywołało niemałe trzęsienie ziemi
w mediach. Przejęcie zespołu przez Giggsa przyniosło tymczasowy spokój, jednak możemy
być pewni, że najbliższe tygodnie będą echem odbijały się od tej zmiany personalnej. Postać
Giggsa jest ewenementem. Wciąż grająca legenda klubu zyskała właśnie kolejny argument do
określenia mianem zawodnika wszechczasów. Czy w roli menadżera Giggs jako jedyny nigdy
nie zazna porażki? Czas pokaże.
Nie tylko sytuacja wewnątrz klubu jest powodem zainteresowania kibiców. Na ostatnich
metrach Premier League trwa wyścig o wiele celów. Zarówno w dole jak i u góry tabeli mamy
szansę na wiele przetasowań. Wszystko wskazuje na to, że jesteśmy świadkami jednego z najbardziej fascynujących sezonów w historii.
Przechodząc do tematów organizacyjnych postanowiliśmy poszerzyć nasz zespół. Na naszym
fanpage’u przedstawiliśmy szczegóły dotyczące poszukiwanych przez nas osób. Jeśli jesteś
zainteresowany współtworzeniem jedynego niekomercyjnego periodyka o Manchesterze
United odezwij się do nas! Na nowy sezon planujemy ogromne zmiany, których możesz być
współautorem.
Przyjemnej lektury!
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W fotograficznym
skrócie
Moyes został
zwolniony z posady
manadżera.
Tymczasowo zastąpi
go Giggs

Januzaj zdecydował
się grę w
reprezentacji Belgii

Nie ustają spekulacje
na temat nazwiska
nowego menadżera
United

Śmierć Villanowy
powodem żałoby
hiszpanów w kadrze
United

United wysoko
wygrało z Norwich
w pierwszym meczu
pod wodzą Giggsa

Ciekawostka

Pierwszy mecz Fergusona za sterami Manchesteru United miał miejsce dwa dni po objęciu przez niego stanowiska
szkoleniowca klubu – 8 listopada 1986 roku. Wówczas Czerwone Diabły przegrały z Oxford United 0-2. Jego
pierwsze zwycięstwo miało miejsce 22 listopada w spotkaniu z Queens Park Rangers na Old Trafford (1-0).
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Podsumowanie
tygodnia
Podsumowania ubiegłego tygodnia nie możemy rozpocząć od
innej wiadomości, poza tą, że Manchester United poinformował na swojej oficjalnej stronie, o zwolnieniu Davida Moyesa
z funkcji trenera. Szkot pełnił tę funkcję przez 11 miesięcy,
doprowadzając klub z Old Trafford do ruiny. Klub pragnie
poinformować, że jest wdzięczny trenerowi za niezwykle
ciężką pracę, zaangażowanie, uczciwość i przede wszystkim
honor. Na razie nie wiemy, kto obejmie stery po Szkocie, który
zostanie zwolniony w trybie natychmiastowym, tymczasowym
szkoleniowcem klubu do końca obecnego sezonu został Ryan
Giggs.
Niemalże natychmiast po ogłoszeniu wiadomości, spekuacje
na temat nowego szkoleniowca jeszcze bardziej opanowały
media. Pep Guardiola na wtorkowej konferencji Bayernu
Monachium powiedział, że nie ma najmniejszych szans, aby
teraz stal się on nowym szkoleniowcem Manchesteru United.
To samo przekazał prasie szkoleniowiec Borussii Dortmund na
spotkaniu z dziennikarzami.
Były prezydent Realu Madryt – Ramon Calderon jest przekonany, że po zakończeniu obecnego sezonu w klubie pozostanie
Carlo Ancelotti. Według jego opinii, menadżer Królewskich
nie obejmie wolnej pozycji w Manchesterze United. 54-letni
Włoch, który pojawił się w Realu po odejściu Jose Mourinho
jest jednym z czołowych kandydatów na zastąpienie Davida
Moyesa.
Pozostając przy nazwiskach trenerów, którzy prawdopodobnie
nie obejmą Manchesteru, warto wspomnieć również Jose
Mourinho. Portugalczyk wykluczył odejście z Chelsea. Trener
The Blues według bukmacherów był jednym z liderów do
objęcia roli managera Manchesteru United. Dziś wiemy, że The
Chosen One nie będzie The Next One na Old Trafford. Mimo
to nazwisk potencjalnych trenerów Czerwonych Diabłów nie
brakuje.

Jeśli wierzyć doniesieniom “Sky Sports” to David Moyes otrzymał aż 10 milionów funtów tytułem odprawy za zerwanie 6,5
letniej umowy. Zarząd klubu musiał być świadomy ryzyka jakie
podejmuje związując się z menadżerem tak długą umową
i z pewnością dobrze przeliczył wszelkie za i przeciw zwolnienia
Moyesa. Jednak bardziej absurdalne jest to, w jaki sposób
Szkot dowiedział się on o swoim zwolnieniu. We wtorek
o godzinie 5:00 czasu polskiego Szkot był już w Carrington, aby
spakować swoje rzeczy, ponieważ o zwolnieniu dowiedział się
za pośrednictwem środków masowego przekazu. Dopiero trzy
godziny później Ed Woodward oficjalnie poinformował Moyesa
o jego zwolnieniu. Stowarzyszenie Trenerów w Anglii dosyć
ostro skrytykowało działania Manchesteru United, który to
nie poinformował Davida Moyesa o zwolnieniu we właściwym
czasie, a tym bardziej pozwolił na ogromny przeciek prasowy.
Sky Sport News podało dosyć krótki komunikat Manchesteru
United, w którym to klub broni się przed wcześniejszymi
zarzutami LMA w sprawie zwolnienia Davida Moyesa.
Oświadczenie przekazane przez telewizję Sky brzmi następująco:
„Kiedy wszelkie doniesienia odnośnie zwolnienia Davida Moyesa
w poniedziałkowy wieczór zaczęły się pojawiać w mediach, żadne
decyzje nie były podjęte. Nic nie było zatwierdzone, aż do momentu
przekazania informacji twarzą w twarz we wtorek rano. Nie mieliśmy
też do czynienia z jakimkolwiek przeciekiem.”
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Odchodząc od tematu menadżera, warto przejść do spraw
kadrowych. Tom Cleverly, który ostatnimi czasy nie ma lekko
z kibicami Manchesteru United, może podczas letniego
okienka transferowego zmienić klub. Manager Evertonu –
Roberto Martinez rozważa sprowadzenie angielskiego pomocnika. Martinez, który współpracował już z Cleverleyem
podczas jego wypożyczenia do Wigan Athletic, widzi
w angielskim pomocniku alternatywę dla Leona Osmana.
24-letni wychowanek Manchesteru United miały kosztować
około 8 milionów funtów.
Niewątpliwie zaskakującą informacją okazała się decyzja
Januzja o wyborze reprezentacji, której barwy będzie reprezentował. Trzeba przyznać, że nie jeden zawodnik mógł mu
pozazdrościć możliwości wyboru, jednak wszystko jest już
jasne. Młody zawodnik Manchesteru United będzie grać dla
reprezentacji Belgii! 19-latek miał szeroki wachlarz wyboru,
w grę wchodziły takie kraje jak Kosovo, Albania, Turcja, Serbia,
Anglia i właśnie Belgia, którą wybrał zawodnik. Cały wyścig po
zawodnika wygrał więc kraj, w którym Januzaj przyszedł na
świat. Wielu również sądzi, że do tego wyboru przyczynił się
Marouane Fellaini.
Jak podaje Gianluca Di Marzio za pośrednictwem „Sky Italia”
Manchester United zaproponował Patrice’owi Evrze nową
trzyletnią umowę. Według dziennikarza jest to początek
porządkowania spraw personalnych w zespole. Obecna
umowa francuskiego obrońcy wygasa wraz z końcem
trwającego sezonu, wedle wcześniejszych doniesień Evra
miał opuścić klub po zakończeniu kontraktu, jednak zarząd
zdecydował się zaoferować zawodnikowi trzyletni kontrakt.
Wedle doniesień Luke Shaw postawił ultimatum United,
które może zatrzymać sprawę przenosin zawodnika na Old
Trafford. Zawodnik Świętych nie zaakceptuje jakiejkolwiek
oferty ze strony Czerwonych Diabłów dopóki nie wyjaśni się
sprawa odnośnie stałego szkoleniowca United. Zawodnik
wedle raportów jest zadowolony z wybrania Ryana Giggsa
na tymczasowego przewodnika w klubie, jednak to wcale nie
zapewnia stabilności wobec tak ważnej decyzji, która będzie
decydować o jego przyszłości.

Wedle doniesień Arsenal dołączył do wyścigu o Danny’ego
Welbecka oferując dwadzieścia milionów funtów za napastnika Manchesteru United. Jak mogliśmy dowiedzieć się kilka
dni wcześniej zawodnikiem jest również zainteresowany
Everton. Arsene Wenger od dłuższego czasu ma problem
z napastnikami w swoim zespole. Najpierw były one spowodowane kontuzją Podolskiego, następnie były one związane
z brakiem skuteczności Giroud. Raporty mówią, że Kanonierzy
mogą finalnie zaoferować za napastnika nawet do trzydziestu
milionów funtów.
Na koniec ciekawa informacja związana z pewnym kibicem
zespołu z Old Trafford. Marin Zdravkov w końcu wygrał walkę
sądową o zmianę jego imienia na Mr. Manchester United.
Czekał na to blisko 15 lat. Wszystko zaczęło się od roku 1999,
a mianowicie pamiętnego finału Ligi Mistrzów z Bayernem
Monachium. Zdravkov przysiągł, że jeśli jakimś cudem klub
z Old Trafford wygra to spotkanie, to on zmieni swoje imię
i nazwisko na Manchester United. Po piętnastu latach walki
sądowej Bułgar w końcu dostał pozwolenie na zmianę swoich
danych osobowych, jednak z zachowaniem dotychczasowych
personaliów. Obecnie nazywa się on Manchester Zdravkov
Levidzhov-United. W dowodzie jednak United widnieje jako
określenie pseudonimu, a nie oficjalne dane osobowe, wobec
tego Bułgar będzie walczyć do końca o zatwierdzenie nowych
personaliów.

Sead Kolašinac w wywiadzie dla bośniackiej gazety potwierdził
otrzymanie oferty ze strony United, lecz na wszelkie wiążące
decyzje przyjdzie czas po zakończeniu obecnego sezonu.
Zawodnik czeka również na oficjalne stanowisko Schalke
Gelsenkirchen. 20-letni środkowy obrońca rozegrał w tym
sezonie dla Schalke 28 spotkań, a debiutował już w tamtym
sezonie. Jest dzieckiem Bośniaków, lecz urodził się w Niemczech i to ten kraj reprezentował na szczeblu młodzieżowym.
Pomocnik Manchesteru City Samir Nasri wyznał, że w 2011
roku odrzucił ofertę Manchesteru United i wybrał propozycję
klubu, który pozostawał w cieniu przez wiele lat. Zawodnik
opuścił Arsenal w 2011 roku właśnie na rzecz ekipy The
Citizens, gdzie miał duży wkład przy zdobyciu mistrzostwa
kraju pod wodzą Roberto Manciniego. Zawodnik w wywiadzie
dla “New Indian Express” wyznał, że przed odejściem z zespołu
Kanonierów odrzucił ofertę Manchesteru United.
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Ostatni gwizdek
Podsumowanie meczu z Evertonem
Na Old Trafford nowe otwarcie dla Manchesteru United i przede wszystkim dla Ryana Giggsa, który w tym meczu zaliczył
debiut managerski. Po zwolnieniu Davida Moyesa, wokół United zrobiło się spore zamieszanie, ale ta sytuacja miała mieć
jedynie pozytywny wpływ na postawę zawodników. W tej kolejce naprzeciwko Czerwonych Diabłów stawiła się ekipa
Norwich City prowadzona przez Neila Adamsa, zawodnika z galerii sław ekipy z Carrow Road. Póki co jego początki nie należą
do udanych, gdyż Kanarki pod jego wodzą przegrały pierwsze dwa spotkania i wciąż ledwie utrzymują się nad strefą spadkową. Każdy punkt w tym meczu mógł pomóc im w utrzymaniu się w Premiership. Ryan Giggs zaś zapowiadał że w tym
meczu zobaczymy prawdziwy Manchester United.

Gospodarze wyszli w mocno odmienionym składzie niż na
mecz z Evertonem. W bramce naturalnie zagrał David De Gea.
Trzon obrony stanowiłł duet Ferdinand – Vidić, wspierany
przez Evrę i Jonesa. W środku pola wystąpił Cleverley i Carrick,
a przed nimi tercet Welbeck, Kagawa i Valencia. W ataku zagrał
Wayne Rooney. Goście wyszli na to spotkanie w niemalże identycznym składzie jak w meczu z Liverpoolem. W bramce stanął
John Ruddy. Przed nim Whittaker, Turner, Martin i Olsson.
W pomocy Snodgrass, Howson, Johnson i Redmond, a przed
nimi Fer. Jedyną zmiana był napastnik, w miejsce Garrego
Hoopera wystąpił Ricky Van Wolfsfinkel.
Od początku meczu to gospodarze dyktowali warunki gry.
Raz po raz próbowali zagrażać bramce Norwich, ale pierwszą
naprawdę groźną sytuacje stworzyli sobie dopiero w 14 minucie. Patrice Evra wrzucił piłkę z lewej strony, jeden z obrońców
wybił ja, ale najszybciej dobiegł do niej Danny Welbeck i mocno
uderzył na krótki słupek. John Ruddy dobrze interweniował,
nie dając się pokonać. Następny fragment to szalone akcje
z obu stron, ale żadna z nich nie zakończyła się strzałem. Wyjątkowo aktywny był Shinji Kagawa, który bez problemu mijał
kolejnych rywali, jednak każde decydujące podanie czy strzał,
było blokowane. Akcje Kanarków były zaś bardzo nieudane.
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Kibice aż wstali miejsc, po tym jak Rooney zagrał piękną piłkę
do Valenci. Ten przyjął, rozejrzał się i podał piłkę do Cleverleya, ale jego strzał okazał się bardzo nieudany. Następne
minuty to kolejne akcje Manchesteru United. Najpierw do zbyt
głęboko zagranej piłki próbował dojść Kagawa, ale jego ekwilibrystyczny strzał był niecelny. Następnie rajd z prawej strony
wykonał Valencia. Wbiegł w pole karne i oddał mocny strzał
z ostrego konta, ale i tym razem Ruddy dobrze interweniował.
Czerwone Diabły nie zwalniały tempa. Przyniosło to oczekiwany
efekt. Po nieszablonowym podaniu w pole karne piłka minęła
obrońców, a mający okazję strzelecką Welbeck został faulowany. Choć dalej próbował oddać strzał, to sędzia i tak podyktował jedenastkę. Do rzutu karnego podszedł Wayne Rooney,
ktróry mocnym strzałem w lewy dolny róg bramki, pokonał
bramkarza Norwich. W ten sposób zakończyła się pierwsza
połowa meczu. Manchester United utrzymywało się przez
68% czasu, ale zawodnicy oddali jedynie 6 strzałów. Dlatego na
kolejną odsłonę starcia mieli wyjść bardziej zmotywowani, by
zagrać jeszcze lepiej i dać więcej radości kibicom. Norwich City
zaś wytrzymało w walce do 30 minuty, później piłkarze oddali
całkowicie pole gry. Choć starali się wyprowadzać akcje to jednak żadna z nich nie zakończyła się strzałem. Druga połowa
miała być znacznie ciekawsza.

Druga połowa rozpoczęła się fenomenalnie dla gospodarzy.
W pierwszej groźnej akcji Wayne Rooney, korzystając z wolnej
przestrzeni, podbiegł do pola karnego, przymierzył i uderzył
w długi róg bramki. Poślizgnął się, ale jego strzał był na tyle
precyzyjny, że piłka wpadła po odbiciu się od słupka do
bramki i United prowadziło już 2:0. W następnych minutach
Czerwone Diabły wciąż atakowały. Piłkarze wymieniali podania i kontrolowali grę. Po jednej takiej akcji, piłkę w polu
karnym otrzymał Phil Jones, ale jego strzał został zablokowany przez obrońców gości. Minutę później zawodnicy Norwich
wybili piłkę przed pole karne gdzie stał już Welbeck, ale i tym
razem mocny strzał wybił bramkarz Kanarków. Bezpośrednio
po tej akcji wykonywany był rzut rożny, jednak główka Vidica
wylądowała nad poprzeczką. Manchester United nie schodził
z tonu i wciąż groźnie atakował. Pierwszy strzał dla Norwich City
został oddany w 58 minucie. Z rzutu wolnego uderzał Robert
Snodgrass, ale to nie zaskoczyło naszego bramkarza, który
bez problemów złapał piłkę. Niedługo po tym goście przeprowadzili pierwszą zmianę za Van Wolfsfinkela, wszedł Johan
Elmander. Z drugiej strony zaś za Dannego Welbecka wbiegł
Juan Mata. W 61 minucie, na 25 metrze futbolówkę otrzymał
Rooney i po raz kolejny technicznie uderzył po długim rogu,
ale tym razem bramkarz Norwich wyszedł z tego strzału zwycięsko. Do wybitej piłki pierwszy dobiegł Valencia, podał do
Jonesa, który zagrał mocno w pole karne. Najlepiej ustawiony
był Mata, który tylko dostawił nogę i pokonał bramkarza gości podwyższając prowadzenie na 3:0. Po tym z boiska zszedł
Kagawa, a w jego miejsce pojawił się Ashley Young. Parę minut
później zszedł Redmond, a w jego miejsce wbiegł Hooper.
W 65 minucie manager United dokonał ostatniej zmiany, za
Cleverleya pojawił się Javier Hernandez. W 70 minucie Evra
zagrał piłkę na drugie skrzydło. Tam czekał już Valencia, który
z pierwszej piłki zagrał ją w pole bramkowe. Podanie wykorzystał Juan Mata i kolejny raz Ruddy został pokonany. Gospodarze prowadzili już 4:0. Pomimo wyraźnego prowadzenia, United dalej atakowało. Najpierw z lewej strony niecelnie
uderzał Young, a następnie z prawej Valencia. Przy strzale tego
drugiego bramkarz gości miał problemy i bronił go na raty. Dla
Norwich najgroźniejszą akcję przeprowadził Elmander, który
z trudem minął dwóch obrońców United i oddał mocny strzał
obok bramki. Neil Adams przeprowadził ostatnią zmianę i za
Fera, na boisku pojawił się Alexander Tettey.

Czerwone Diabły spokojnie prowadziły grę w końcówce spotkania, momentami znacząco przyśpieszając. W ostatnich 5
minutach regulaminowego czasu to goście przejęli inicjatywę. Bardzo dobrym strzałem sprzed pola karnego popisał
się Johnson, ale Hiszpański bramkarz United wybił piłkę i
po raz pierwszy był zmuszony do poważnej interwencji.
Po rzucie rożnym, uderzać próbował Snodgrass, ale piłka
poszybowała obok bramki. Chwilę później spontanicznym
strzałem popisał się Olsson, a piłka po rykoszecie uderzyła
w poprzeczkę. Kropkę nad i mógł postawić Hernandez,
który przeprowadził dwójkową kontrę z Matą. Hiszpan
zagrał prostopadłą piłkę do Chicharito, jednak ten w sytuacji
sam na sam, uderzył obok bramki. Minutę później sędzia zakończył mecz. Manchester pokonał Norwich aż 4:0.
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Gospodarze w pełni zasłużenie odnieśli zwycięstwo w tym
meczu. Zawodnicy prowadzeniu przez Ryana Giggsa dominowali pod każdym względem. Oddali 25 strzałów, z czego 11
było celnych i utrzymywali się przy piłce przez 61% czasu. Gra
jednak nie była do końca tak idealna, jakby to wskazywał wynik.
W pierwszej połowie brakowało wykończenia czy kluczowego
podania. Gdyby nie szczęśliwa piłka zagrana do Welbecka, to
Czerwone Diabły niekoniecznie schodzili by z boiska z przewagą. Po przerwie było jednak inaczej. Od początku aż do 85
minuty grali tylko piłkarze Manchesteru United i tylko postawa Johna Ruddego uchroniła Norwich przed wyższą porażką.
W pomeczowym wywiadzie Giggs pozytywnie wypowiadał się
na temat postawy zespołu i otwarcie mówił, że jest zadowolony z postawy zawodników. Podkreślił także, że przed meczem
stresował się, a najcięższym zadaniem było wybranie składu
meczowego. Zaufał jednak swoim zawodnikom, a Ci go nie zawiedli. Mimo to menadżer Czerwonych Diabłów twardo stąpa
po ziemi i zaznaczył że nie ma czasu na radość po tym zwycięstwie, gdyż już należy szykować się na mecz z Sunderlandem.

Norwich City znajduje się 1 punkt nad strefą spadkową, a w najbliższych meczach będą się mierzyć z Chelsea i Arsenalem, więc
o utrzymanie się może być ciężko. Neil Adams wciąż czeka na
swoje pierwsze zwycięstwo jako szkoleniowiec, ale musi go
szukać w najbliższych meczach.

Manchester United 4:0 (1:0) Norwich City
Manchester United De Gea - Jones, Vidić, Ferdinand, Evra - Valencia, Carrick, Cleverley
(Hernandez 71’), Kagawa (Young 65’) - Welbeck (Mata 60’), Rooney
Ławka rezerwowych:Mata, Young, Hernández, Smalling, Lindegaard,
Nani, D. Fletcher
Norwich City Ruddy - Whittaker, Martin, Turner, Olsson - Johnson; Fer (Tettey 80’),
Howson - Snodgrass - Redmond (Hooper 69’), Wolfswinkel (Elmander
56’).
Ławka rezerwowych:Elmander, Hooper, Tettey, Bunn, Gutiérrez, Bennett, Murphy
Bramki: Rooney (41’, 48’), Mata (64’ 73’)
Kartki: Evra (65’) – Howson (29’)
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Krótka piłka
Ale to już było

Stało się. Moyes został odsunięty od prowadzenia United. Dla
niektórych jest to ogromnym zaskoczeniem, inni podjęliby taką
decyzję już dawno. Bez wątpienia oznacza to zakończenie pewnej epoki. O ile abdykacja Fergusona wyznaczała koniec ery,
pozwalała wierzyć w kontynuowanie dotychczasowej polityki
i zasad panujących w klubie. Wystarczy przypomnieć sobie,
że to Ferguson wybrał swojego następcę – co jednoznacznie
wskazało na ciągłość dynastii.

ma argumentów do uporządkowania szatni. Nic nie ujmując
Giggsowi, nie widzę w nim menadżera na teraz a raczej na
przyszłość, chciałbym się jednak mylić. Niemniej jednak, żeby
moje słowa nie były tylko subiektywną opinią bez odniesienia
do faktów, zasięgnąłem histori.

Zwolnienie Moyesa to coś więcej niż pozbycie się menadżera
nie osiągającego wyników. Oznacza całkowitą zmianę podejścia władz Manchesteru United do zarządzania klubem. Do
tej pory stawialiśmy na długi rozwój przez pracę u podstaw.
Fundamentem była stabilność trenera wprowadzającego
długofalowy plan rozwoju. Było pewne, że Moyes podpisując
długoletni kontrakt otrzymał nie tylko zaufanie, ale również zadanie utrzymania dotychczasowej polityki finansowej. Okazało
się jednak, że realia nowoczesnego futbolu wymagają zmiany
podejścia.

Wybranie Giggsa jako trenera jest ukłonem w stronę jego
wielkiej kariery, oraz uhonorowaniem największego sukcesu Fergusona – klasy 92’. Giggs wspólnie z Scholesem oraz
Nevillem mogą zagwarantować utrzymanie tego co czyni każdego kibica United dumnym z drużyny – szacunku dla tradycji
i zawodników. Warto wiedzieć, że Giggs nie jest pierwszym
grającym trenerem na Old Trafford. W 1926 roku po zawieszeniu ówczesnego menadżera – Johna Chapmana, obowiązki
trenera przejął 32 letni George Clarence Hilditch. Podobnie jak
Giggs, Hilditch był tymczasowym rozwiązaniem. W 30 meczach
zdobył on 9 zwycięstw, 7 razy zremisował oraz zanotował 14
porażek, co było całkiem niezłym osiągnięciem biorąc pod uwagę ówczesne możliwości drużyny.

Dużo mówi się o zatrudnieniu trenera z najwyższej półki. Jednym tchem wymienia się Louisa van Gaala, Jurgena Kloppa,
Diego Simeone, Joachima Loewa czy Laurent Blanca. Póki co
insygnia władzy na Old Trafford przejmuje Giggs. Nie potrafię
sobie wyobrazić Ryana budującego swój autorytet w szatni
jako władcy absolutnego. Groteskowa wydaje mi się sytuacja,
w której Giggs musi naskoczyć na Rooneya, by ten wziął się
w garść po przerwie słabego meczu. Kumpel z boiska nie

Jak wspomniałem wcześniej wątpię, żeby zarząd Manchesteru
pozwolił sobie na ryzyko utrzymania Giggsa na ławce przez
dłużej niż 4 kolejki. Oczywiście chciałbym zobaczyć kiedyś
legendę United na stanowisku menadżera. Warto jednak
zwrócić uwagę, że niewielu z byłych zawodników Manchesteru
United osiągnęło sukces trenerski. Poniżej pozwolę sobie przytoczyć najważniejsze nazwiska piłkarzy United, którzy zostali
trenerami:
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Steve Bruce – po świetnej karierze piłkarskiej Steve miał okazję prowadzić 8 drużyn, wśród których znajdowały się Wigan
Birmingham, Crystal Palace, czy Sunderland.
Roy Keane – jako jeden z najbardziej charyzmatycznych
Czerwonych Diabłów, Keane wydawał się świetnym kandydatem na menadżera. Awans z Sunderladem do Premier
League pozwalał wierzyć, że Keane osiągnie sukces również
jako menadżer. Niestety do tej pory Keane nie wypracował
sobie mocnej pozycji w środowisku trenerskim.
Paul Ince – do największych sukcesów może zaliczyć prowadzenie Blackburn czy Blackpool. Niestety wyniki jego drużyn
pozostawiają wiele do życzenia.
Darren Ferguson – swoją karierę trenerską zawdzięcza
bardziej nazwisku aniżeli faktycznym umiejętnościom. Mimo
to udało mu się wywalczyć awans z drużyną Peterborough,
które przeszło z Fergusonem drogę z IV do II ligi. Po zwolnieniu
i rocznej przerwie wrócił do Peterborough.
Brian Kidd – bogata kariera piłkarska przełożyła się również na
karierę trenerską. Kidd raczej wspiera menadżerów jako asystent, jednak ma w swoim CV epizody, w których był głównym
menadżerem.
Mark Hughes – z pewnością jest to jeden z tych ex-zawodników United, który zrobił dobre wrażenie na ławce trenerskiej.
Najcenniejszym doświadczeniem Hughesa jest 5 letnia przygoda z kadrą Walii, jednak jego CV uzupełniają również takie kluby
jak City, Fulham, Blackburn, QPR czy Stoke.
Bryan Robson – Podobnie jak Giggs, Robson ma w swoim
dorobku bycie grającym menadżerem. Podczas swojego pobytu w Middlesbrough, przez ostatnie 2 lata kariery piłkarskiej
prowadził on również drużynę jako menadżer. Dobre wyniki
pozwoliły mu zachować posadę przez blisko 7 lat.Następnie
prowadził takie drużyny jak Bradford, WBA, Sheffield oraz...
reprezentację Tailandii.
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Ole Gunnar Solskjaer – morderca o twarzy dziecka swoje pierwsze kroki jako trener rozpoczął w drużynie rezerw
Manchesteru United. Po 3 latach owocnej współpracy zdecydował się przejść do Molde, z którym osiągnął zaskakująco dobre wyniki. Świetna praca w Norwegii przełożyła się na angaż
w Premier League. Niestety drużyna Cardiff to niełatwy materiał. Wiele wskazuje na to, że w pierwszym sezonie pracy
w Premier League Solskjaer zanotuje spadek.
Gordon Strachan – jest to jeden z bardziej utytułowanych
trenerów, będących byłymi piłkarzami United. W swoim CV ma
wpisane takie drużyny jak Coventry (podobnie jak Giggs i Robson, również Strachan był grającym trenerem), Southampton,
Celtic, Middlesbrough a ostatnio – kadrę Szkocji.
To oczywiście nie wszyscy byli piłkarze United, którzy pozostali
menadżerami. Oprócz wymienionych wyżej, warto wspomnieć o Kancelskisie, Wilkinsie, Jordanie, Coppellu, Appletonie
czy Houstonie.
Najbliższe lata United mogą potoczyć się na wiele sposobów.
Nie chcę wdawać się w spekulacje na temat zatrudnienia nowego trenera, transferów oraz polityki klubu. Wróżenie z fusów
nie jest moją mocną stroną, zdecydowanie wolę opierać się na
faktach. Z pewnością czeka nas ciekawe lato.

Bartłomiej Matulewicz

W swoim świecie
Upadł Manchester United
Prawdziwym przegranym tego wszystkiego nie jest David Moyes, a Manchester United. Ci, którzy kibicują całym
sercem, dobrze o tym wiedzą. Całą historię i tradycję można teraz zniszczyć i wyrzucić do kosza. Szkot został
ofiarą mediów, niepohamowanej chęci sukcesów i pieniędzy, które określają naszą cywilizację. „David Moyes
trenerem Manchesteru United” to historia człowieka, któremu nie pozwolono na sukces i którego kopano na
ziemi, mimo, że zawsze chciał dobrze.

David Moyes postarzał się o 10 lat. Zmarszczki, opadnięte powieki i zniszczona cera. W niczym nie przypomina
człowieka sprzed roku – uśmiechniętego, szczęśliwego,
„wybrańca losu”. Naznaczył go przecież sam sir Alex
Ferguson, który panował nieprzerwanie przez 26 lat,
dowodząc najpotężniejszym klubem na świecie.
David Moyes miał wszystko: charyzmę, żywiołowość,
doświadczenie, chęci do pracy. Teraz nie ma zupełnie
nic. Skończy zapewne w jakimś podrzędnym klubie.
Jeśli będzie miał szczęście, wyląduje w Premier League,
obejmując stery klubu ze środka tabeli. Nie dano mu
obiecanego czasu ani szansy na wprowadzenie własnych
rozwiązań. Zdruzgotano i poniżono człowieka, który dla
Manchesteru United poświęcił wszystko – ciepłą, spokojną posadkę w Evertonie, szacunek i uznanie tamtejszych kibiców, swoją wiarę w sukces, zapał i siłę.

skreślali. Nie mógł być jak poprzednik, bo duma i honor
nigdy mu na to nie pozwalały, dlatego zwolnił wszystkich, a zatrudnił swoich.
Chcę, żebyście wiedzieli, że nie jesteśmy dzisiaj godni
nazywać siebie Manchesterem United. To była odpowiedzialność każdego z nas, także zawodników. W jednej
chwili pogrzebano wszystko z czego słynęliśmy przez
lata – całą wiarę, nadzieję i miłość. Podczas swojego
pożegnania Ferguson mówił „Zawsze stójcie murem za
swoich nowym menadżem, bez względu na wszystko. To
jest najważniejsze.”

Zawsze był od nich inny. Od Glazerów, nastawionych
tylko i wyłącznie na zarabianie pieniędzy, od mediów,
nastawionych tylko i wyłącznie na poszukiwanie sensacji i wyliczanie niechlubnych rekordów. Skromny, cichy,
tytan pracy. Wszystko chciał zbudować od podstaw.
Sztab, system, swoich zawodników. Skulony i biegnący do szatni, bo znowu nie poszło tak jak powinno. Ale
w tym wszystkim widać było niezłomny upór, a „wiara
góry przenosi”. Potem konferencje. Tego nienawidził najbardziej. Że musiał się tłumaczyć, że musiał marnować
czas. Całemu światu chciał udowodnić, że prawdziwie
jest „The Chosen One”, i że mylili się Ci, którzy od razu go

11

Być może, że już nigdy się nie podniesie. Wyjedzie
gdzieś, kupi dom w ustronnym miejscu i zaszyje się na
zawsze. Ze wszystkim zostanie sam. W samotności rozpamiętywał i analizował będzie swoje wzloty i upadki,
a także niespełnione nadzieje i marzenia. Może nie zrazi
się porażką i wróci z podniesioną głową. Odbuduje renomę w klubie, który zdecyduje się go zatrudnić i po raz
czwarty zdobędzie nagrodę dla najlepszego menadżera
Premier League. To najbardziej prawdopodobne. Moyes
nie jest jednym z tych, którzy płaczą, nawet gdy zwalnia
Manchester United. Nigdy nie powie, że przegrał, że nie
podołał. On dobrze wie, że na wszystko potrzeba czasu.
Prawdziwym przegranym tego wszystkiego nie jest
Moyes, a Manchester United. Ci, którzy kibicują całym
sercem, dobrze o tym wiedzą. Całą historię i tradycję
można teraz zniszczyć i wyrzucić do kosza. Szkot został
ofiarą mediów, niepohamowanej chęci sukcesów i pieniędzy, która określa naszą cywilizację. „David Moyes
trenerem Manchesteru United” to historia człowieka,
któremu nie pozwolono na sukces i którego kopano na
ziemi, mimo, że zawsze chciał dobrze.
Przynajmniej nigdy nie posądzę samego siebie o “sezonowstwo”. Zawsze byłem z tym klubem, także za kadencji
Moyesa. Razem z nim przeżywałem porażki i zwycięstwa.
Stałem tuż obok niego, ramię w ramię, jak prosił sir Alex.
Wygrane i przyszłe trofea nigdy nie będą już tak samo
smakować.
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Zarząd nie chciał zrozumieć, że po nocy zawsze przychodzi dzień, a po burzy spokój. Wybrali łatwiejsze rozwiązanie. Prawda jest taka, że ja muszę po tym wszystkim
odpocząć. Nie wiem na jak długo. Nigdy nie będzie jak
dawniej. Równie dobrze mogę teraz kibicować każdemu
innemu klubowi – Realowi, Barcelonie, Manchesterowi
City. Dlaczego? Bo już nic nas od nich nie odróżnia.

Bartek Smoleń

Co jest grane?
Stało się...
Stało się. David Moyes został zwolniony ze stanowiska managera Manchesteru United. Nie dziwi mnie to jednak ani trochę, jednak
większość fanów mogła potraktować doniesienia o zwolnieniu w formie żartu. W Manchesterze United od bardzo dawna nie było
problemu z managerem, a Szkot był wybrany przez samego Fergusona. Jednak we wtorek wszystko stało się jasne. Manchester
United zwolniło Davida Moyesa. Wybuchło wielkie zamieszanie. Zwolennicy Moyesa wypisywali że to hańba, że zarząd postąpił
nieroztropnie, że nie ma dostępnego lepszego managera, że postawa zespołu to nie wina samego szkoleniowca. Cała reszta się
cieszyła z tej sytuacji i rozpoczęła poszukiwania nowego dyrygenta, tej lekko chaotycznej orkiestry. Do końca sezonu zespół będzie
prowadzić Ryan Giggs, ale ważniejsze jest pytanie co dalej?

David Moyes nie był najgorszym wyborem, ale okazał się
niewypałem. Zresztą od samego początku wysyłał wszystkim
niepokojące sygnały. O drużynie, która wygrała rok wcześniej
Premiership, powiedział że postara się powalczyć w lidze. Do
tego wszystkiego od początku wydawał się być pozbawiony
zapału, werwy, nie miał w sobie tego diabelskiego pierwiastka by prowadzić taki klub jak Manchester United. Ta organizacja była po prostu za wielka dla niego. W pierwszych dniach
odwiedzając Old Trafford i Carrington wyglądał bardziej jak
dziecko będące pierwszy raz w Disneylandzie, niż manadżer
największego klubu na świecie. Jednak to dopiero początek
jego „grzechów”, gdyż popełnił znacznie więcej błędów, przez
które nie jest już manadżerem United. Na początku bardzo
nierozważnie dobrał sobie sztab szkoleniowy. Próbował
zastąpić fachowców Sir Alexa Fergusona swoimi ludźmi,
wbrew dżentelmeńskiej umowie, którą zawarł z poprzednikiem. Bądźmy szczerzy, specjalistów jak Mike Phelan, Rene
Meulensteen czy Eric Steele nie ma wielu, a Ci wybrani przez
Moyesa nie byli na ich poziomie. Następnie nie był w stanie,
z różnych przyczyn, ściągnąć na Old Trafford wzmocnień,
przez conie miał odpowiednich zawodników. W tym momencie rodziło się pytanie czy to nieudolność przy negocjacjach czy
po prostu Ci zawodnicy nie chcieli grać dla kogoś takiego jak
Moyes. Szczerzę myślę że jedno i drugie. Jedynym transferem w lecie był Marouane Fellaini. Lepszy rydz niż nic, jednak

przepłacono za niego. Tydzień wcześniej można było by za niego
zapłacić 5 milionów mniej, jednak ta klauzula przez ten czas wygasła. David Moyes zanotował najgorszy start od 24 lat, co już
stawiło go w złym świetle. Poza tym wiele mówiono o złej taktyce,
zawodnicy bowiem po strzeleniu bramki rozpoczynali bronienie wyniku i oddawali boisko przeciwnikom, co prowadziło
do licznych porażek. Najgłośniej o tym zrobiło się po remisie
z Fulham, gdy przeciwnicy strzelili bramkę w doliczonym czasie
gry. Następnie porażka z Olimpiacosem Pireus, odpadnięcie
z Ligi Mistrzów po dwumeczu z Bayernem Monachium i po
dwie porażki z Liverpoolem, Evertonem czy City. Dodatkowo
nie było tajemnicą że Moyes nie panował w szatni. Otwarcie
mówiono o sporze z Robinem Van Persim czy Ryanem
Giggsem. A postawa zawodników na boisku nie wskazywała na
to, by byli oni zmotywowani do dobrej gry. Piłkarze więc swoją
postawą także przyczynili się do zwolnienia Szkota, to jest sprawa jasna. Tak to się musiało skończyć.
Bądźmy szczerzy, patrząc na grę Czerwonych Diabłów w meczach z równorzędnymi rywalami czy słuchając Moyesa po
każdej porażce, ciężko było mówić o zespole w superlatycach.
Dodatkowo śmiano się z klubu i samego menadżera. Nie przekonamy się czy po wymianie pewnych elementów nie było by
lepiej i może dobrze. Należy w tym miejscu zaznaczyć że bracia
Glazer to biznesmeni i utrzymywanie nierokującego Moyesa,
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było z ekonomicznego punktu widzenia nieopłacalne. Wydaje
mi się że nie było im po drodze przekazywanie 200 milionów
funtów osobie, której przestali ufać. Nie dziwie się im, tak to
niestety jest w ówczesnej piłce nożnej. Sam traciłem powoli zaufanie do Szkota. Na całe szczęście mamy to już za sobą i możemy
spokojnie spoglądać w przyszłość. Bo gorzej być nie może.
Sprawą oczywistą było, że po odejściu Sir Alexa Fergusona
będzie ciężko. Okazało się, że oczekiwania przerosły menadżera nie mającego doświadczenia w prowadzeniu tak wielkiego klubu. Mam nadzieje że tym razem zarząd nie popełni
tego samego błędu. W tym momencie potrzebny jest klubowi weteran, ktoś z silnym charakterem, który ustawi zespół,
wyeliminuje niedoskonałości i obierze kurs na szczyt. Dobrze,
jeśli przy okazji wyszkoli on swojego następcę, tak jak miało
to miejsce w Barcelonie za czasów Guardioli. Najważniejsze
jest jednak by sposób prowadzenia zespołu i gra zawodników
dobrze rokowała. Bądźmy szczerzy tego nie było u Moyesa.
Dlatego potrzebny nam jest ktoś z wizją! Uczmy się od naszych
rywali. Dobrym przykładem może być manadżer The Reds –
Rodgers, który w pierwszym sezonie zajął z Liverpoolem 7
miejsce, ale każdy widział znaczącą poprawę w grze drużyny.
Wcześniej nie było zbyt kolorowo, dopiero przybycie Rodgersa
dało stabilizacje i zrównoważony wzrost. Liverpool zaczął
grać bardzo przyjemną dla oka piłkę, postawa managera była
odpowiednia, zawodnicy szanowali swojego szkoleniowca
i dzięki temu są teraz tak wysoko. My też kogoś takiego potrzebujemy! Ale czy jest ktoś taki dostępny?
Na samym początku trzeba wylać kubeł zimnej wody na głowy
fanów, którzy chcieliby zatrudnić Josepha Guardiolę czy Jurgena
Kloppa. Obaj jasno wyrazili się że zostaną w swoich klubach.
O ironio, obaj Ci szkoleniowcy byli do sprowadzenia latem, ale
kto nie wykorzystuje swoich sytuacji, ten cierpi. Guardiola był

przed sezonem bezrobotny, ale zgłosił się do niego Bayern.
Jurgen Klopp zaś przedłużył swój kontrakt do roku 2018 i do
tego czasu będzie niedostępny. By nie popełnić więcej błędów,
jak to było z Moyesem, potrzebujemy teraz stabilizacji. Dlatego inni młodzi managerzy prawdopodobnie nie będą brani
pod uwagę. Mówiono o Diego Simeone, Laurencie Blancu czy
Antonio Conte, ale oni nie mają jeszcze odpowiedniego
doświadczenia. Dodatkowo nie liczyłbym na pozostanie na
stanowisku Ryana Giggsa. Może to być manager do końca sezonu, asystent starszego managera w następnych sezonach
i ewentualnie później główny manager Manchesteru United.
Obecnie jest jednak zdecydowanie za wcześnie dla niego. Poza
tym chyba nikt roztropny w takim momencie, nie podjąłby tak
ryzykownej decyzji. Mówi się także o Jose Mourinho, jednak nie
wydaje mi się, by ten chciał się ruszać z Chelsea. Choć to by była
ostatnia jego szansa na przejęcie przez United. Jeszcze innym
kandydatem jest Carlo Ancelotti, który obecnie dobrze sobie
radzi jako szkoleniowiec Realu Madryt. Włoch ma doświadczenie w pracy na wyspach czego dowodem jest mistrzostwo
z Chelsea, ale mówi się że jest obecnie szczęśliwy w Madrycie
i prawdopodobnie tam zostanie. Kto więc pozostaje?
Z głośnych kandydatów pozostał jedynie Louis Van Gaal, obecny
selekcjoner Holandii. Ma wszystko czego obecnie potrzebujemy: odpowiedni charakter, potrafi zarządzać klubem, odnajdywać talenty i dobrych zawodników na rynku transferowym.
Poza tym to byłby fachowiec na parę lat, w których zapewniono by stabilność. Van Gaal mógłby zostać managerem na
3 do 5 lat, w tym czasie rozpocznie się proces stabilizacji klubu
i budowanie dobrych fundamentów. W międzyczasie można
by szukać menadżera na przyszość. Poza tym nie wyklucza się,
że Holender wybrał by sobie asystenta, który miałby przejąć
po nim klub. Kandydatów jest trzech i każdy ma swoje atuty.
Pierwszym jest tymczasowy manager, Ryan Giggs. Jest to
bezsprzecznie wielki autorytet i legenda Manchesteru United,
ulubieniec kibiców i osoba ciesząca się szacunkiem. Jednak
brakuje mu doświadczenia. Co prawda przez całą karierę pracował dla Sir Alexa Fergusona, ale to nie to samo co prowadzić
zespół samemu. Może to być kandydat, ale jak będzie przez
jakiś czas asystentem wielkiego managera lub przejmie stery
nad innym klubem lub rezerwami United. Dopiero wtedy
można realistycznie myśleć o jego kandydaturze. Poza tym
Walijczyk mógłby naprawdę dużo się nauczyć do Holendra. W
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plotkach przy zatrudnieniu Louisa Van Gaala regularnie pojawia się jedno nazwisko: Frank De Boer. Obecny szkoleniowiec
Ajaxu już zbiera cenne doświadczenie i pokazuje każdemu, że
jest prawdziwym trenerskim talentem. Rozpoczynał jako szkoleniowiec młodzieży, był asystentem selekcjonera na mistrzostwach świata i jest od 4 sezonów trenerem Ajaxu, z którym
wygrał już 3 mistrzostwa Holandii. Może nie jest to największe
wyzwanie, ale jak na młodego managera, radzi sobie nadzwyczaj dobrze. Łączą go przy tym dobre stosunki z Van Gaalem
i mógłby być zainteresowany przejęciem Manchesteru United
w dłuższej perspektywie. Jednak czy byłby skłonny zrezygnować ze stanowiska managera w Ajaxie, na rzecz bycia asystentem w United. Jest to co najmniej wątpliwe. Jeżeli nie ta dwójka
to padło jeszcze jedno, niesamowicie frapujące nazwisko. Roy
Keane, kolejna była gwiazda Manchesteru United i człowiek
z charakterem. Kogoś takiego być może nam potrzeba? Ktoś
kto krzyknie, poustawia wszystko jak trzeba, nie pozwoli
sobie wejść na głowę i będzie wszystkich w szatni trzymał
kró-tko. Poza tym Van Gaal będzie potrzebował współpracownika który zna Ligę Angielską, a jak wiemy Keano ma za
sobą pare lat przepracowanych na stanowisku managera.
Jest to bardzo ciekawa opcja. Nie bojący się niczego Holender
i charakterny Irlandczyk, mogli by ustawić ten skład i cały zarząd
jak należy. Co by nie było wybór Van Gaala może przynieść
United wielkie korzyści i daje pełne pole manewru. Wiadomo
że nie jest to manager na lata, ale na pewno ulepszy drużynę
jak tylko będzie mógł. Przez te parę lat ustawi wszystko jak
trzeba i być może podszkoli przyszłego managera Manchesteru
United, a jeżeli nie to zarząd będzie miał czas w poszukiwaniu
alternatywy.

Davida Moyesa już z nami nie ma. Uważam, że to dobrze dla
klubu, ale sposób w jaki go zwolniono jest skandaliczny. Dzień
wcześniej „wyciekła” informacja o zwolnieniu, dzień później
było wszystko jasne. O zwolnieniu Szkotowi powiedział Edward
Woodward. Dodatkowo jest jasne, że sami zawodnicy, swoją
postawą, przyczynili się do zwolnienia Moyesa. Ten jednak
postąpił jak profesjonalista i odszedł z klubu z podniesioną
głową, dziękując przy okazji za to że spotkał go zaszczyt prowadzenia Manchesteru United. Chciałem żeby mu się udało,
ale niestety życie to nie bajka. David Moyes nie okazał się „The
Chosen One”, nie był jednak „The Wrong One”. Ja bym go
nazwał po prostu „Not The Right One” i tak prawdopodobnie
zostanie zapamiętany w historii klubu z Old Trafford

Michał Stencel
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Inne spojrzenie
Czego nauczył nas mecz z Norwich?

Debiutu Ryana Giggsa w roli menedżera oczekiwał każdy – fani Czerwonych Diabłów i innych klubów, zawodnicy, Paul Scholes
oraz sam Walijczyk. Mecz ostatecznie zakończył się wynikiem 4:0 dla gospodarzy. W internecie słychać głosy w stylu “Giggs
zbawiciel”, “w przyszłym roku walczymy o mistrzostwo”, a znajdą się i tacy co powiedzą “po co nam van Gaal?!”. Oglądając ten
mecz wysunąłem parę ciekawych wniosków, którymi bardzo chciałbym się z Wami podzielić. Tezę stawiam następującą – nie
dajcie się zwieść wynikowi, bowiem przed zespołem wciąż ogrom pracy.

Statystyka nie kłamie – 61% posiadania piłki na korzyść gospodarzy, 25 strzałów i 560 udanych podań robi wrażenie. W sumie
podobna statystyka w przypadku Czerwonych Diabłów miała miejsce w zeszłym tygodniu, kiedy to doznali porażki 0:2 z Evertonem. Jest jeszcze jedna rzecz, która powtórzyła się w porównaniu z ostatnim meczem – kompletna nieporadność lewego skrzydła.
Wielu obwinia przede wszystkim Patrice’a Evrę, który faktycznie w tym sezonie popełnia mnóstwo pomyłek w defensywie. To
właśnie w zeszłym tygodniu podopieczni Roberto Martineza przeprowadzali zabójcze w skutkach akcje przede wszystkim lewą
stroną. Nie pomógł nawet Alexander Buttner, który po spotkaniu z Bayernem zebrał mnóstwo pochwał. Przyjrzałem się bardzo
dokładnie temu problemowi i gdyby nie klasa rywala, to wynik meczu mógłby wyglądać całkiem inaczej.
Zacznijmy jednak od początku. Szanowny Ryan Giggs postanowił wystawić na lewym skrzydle Shinjiego Kagawę. To nie pierwszy
artykuł, w którym ostro krytykuję Japończyka i cały Manchester United za jego grę na lewej flance. On się po prostu tam nie nadaje!
Tak samo Juan Mata – to nie są skrzydłowi, a klasyczne dziesiątki. Mam wrażenie, że Czerwonym Diabłom po prostu głupio jest nie
wystawiać od pierwszej minuty najlepiej wyszkolonego technicznie piłkarza w kadrze, jednak moim zdaniem lepiej odpowiednio
wcześniej przyznać się do błędu niż powielać go co mecz. Dziwię się, że po batach na Goodison Park wciąż problem istnieje.
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W meczu z Kanarkami to się powtarzało. Ilustracja numer jeden przedstawia praktycznie każdą ofensywną akcję Manchesteru
United w tym meczu – atak PRAWĄ stroną boiska.

Trzeba przyznać, że pracowitość Japończyka i jego zawzięte bieganie po całej długości boiska zasługują na aplauz. Jednak jak widzimy na lewym skrzydle nie ma kompletnie ofensywnej asekuracji! Czerwone Diabły praktycznie każdą akcję rozgrywały stroną
Antonio Valencii, a na tej ilustracji doskonale widać, jak Kagawa szuka gry w miejscu, gdzie grał Wayne Rooney – czyli za plecami
napastnika. W przypadku straty piłki przez graczy z Old Trafford doszłoby do identycznej sytuacji jak na Goodison – podania do
Seamusa Colemana i skonstruowania bardzo groźnej akcji, która mogłaby się zakończyć golem. Poniżej analogiczna sytuacja –
Patrice Evra wyprowadza akcje i musi zgrywać do środka. Ostatecznie akcja nawet nie przybliżyła się do bramki strzeżonej przez
Johna Ruddy’ego.

Poniżej możecie zobaczyć to co wspomniałem – plansza pokazująca ile akcji ofensywnych było prowadzonych prawą, a ile lewą
stroną boiska w pierwszych 45 minutach meczu. Jak widać, różnica jest duża.
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Liczyłem, że w drugiej połowie Japończyk nie wybiegnie już na murawę. Jednak nic bardziej mylnego. Nowy menedżer Manchesteru United postanowił dać jeszcze szansę Kagawie, który dalej uparcie szukał gry u boku Antonio Valencii, często pozostawiając
Patrice’a Evrę jako wolnego strzelca, który bez przerwy musiał atakować i bronić. Francuz z tej drugiej roli wywiązywał się kapitalnie,
jednak nie sądzę by jego obecność na Goodison Park wiele zmieniła. Oczywiście możecie twierdzić, że taka jest rola lewego obrońcy w dzisiejszych czasach, jednak chciałbym się spytać czy Azpilicueta w Chelsea nie ma wsparcia ze strony Hazarda? Mogłoby to
być różnie.

Tutaj doskonale widać jak Kagawa ustawia się na pozycji klasycznej 10-tki pozostawiając lewe skrzydło praktycznie puste. Kilkanaście sekund później Japończyk znowu pojawia się u boku Valencii, Rooney stoi na skraju pola karnego, Welbeck walczy z obrońcami
Norwich, a Parice Evra sam jak palec marznie na lewej stronie boiska. Poniżej z kolei już po wejściu Juana Maty dalej widać, że
problem istnieje. Hiszpan nie załatał dziury, jaka powstała na skutek rajdów byłego piłkarza Borussi Dortmund, a dodatkowo sam
pobiegł na prawą flankę i pomagał swoim kolegom w konstrukcji akcji ofensywnych. Pytanie wtedy pojawiło się następujące –
skoro jest Mata to jak długo jeszcze pogra Kagawa? Okazało się na szczęście, że tylko chwilę.

Gdy już traciłem wszelkie nadzieje, Giggs mnie zbawił i na boisko wybiegł Ashley Young. Od razu można było zaobserwować życie
po lewej stronie boiska, a pokazują to ilustracje poniżej. Na pierwszej z nich widać doskonały przykład tego, że do końca meczu
gdy akcja miała miejsce pod polem karnym gości Young atakował ze skrzydła, natomiast z tyłu pozostawał Patrice Evra. Gdy dochodziło do obrony, Anglik dzielnie wspierał Francuza i wychodziło im to poprawnie. Wnioski chyba same się nasuwają, prawda?
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Skoro jestem taki cwany i wytaczam działa przeciwko Walijczykowi, który zdaniem wszystkich rozegrał fantastyczne zawody w roli
menedżera, to dlaczego Norwich nie potrafiło strzelić gola? Odpowiedź jest prosta – fantastyczna postawa w tym meczu Evry.
Każda praktycznie akcja, która była przeprowadzana przez Norwich kończyła się na lewej obronie Manchesteru United. Ostatnia
obserwacja ode mnie dla Was – zobaczcie jak pracował Francuz przez cały mecz bez asekuracji, a jak to się zmieniło po wejściu
Younga. Widzimy, że wsparcie Anglika mocno odciążyło obrońcę Czerwonych Diabłów, a także wprowadziło sporo świeżości
w obronie.

Ciekaw jestem, co dla nas przygotuje Ryan Giggs w najbliższych spotkaniach przeciwko Sunderlandowi, Hull i Southampton. Jeśli problem lewego skrzydła nie zostanie prędko naprawiony, będziemy świadkami złych wyników Czerwonych Diabłów w najbliższych meczach. W końcu w Sunderlandzie z Evrą będzie mierzyć się błyskotliwy, będący chyba w życiowej formie Adam Johnson, a Southampton na pewno wystawi kreatywnego i doskonale czującego się zarówno na środku, jak i na obu skrzydłach Adama
Lallanę. Dopiero po tych pojedynkach głosy, o których wspominałem na samym początku artykułu będą miały uzasadnienie,
bowiem zobaczymy czy Walijczyk potrafi to, co tak ciężko szło Davidowi Moyesowi – uczyć się na błędach.
Adrian Mroczkowski
(Premiership24.com)

19

Legendy United
George Clarence „Lal” Hilditch

Dane zawodnika
Imie i nazwisko: George Clarence „Lal” Hilditch
Data urodzenia: 2 lipca 1894
Miejsce urodzenia: Hartford (Anglia)
Pozycja: lewy obrońca/pomocnik

Statystyki kariery:
19??–19??

Hartford		

?

(?)

19??–19??

Witton Albion		

?

(?)

17

(18)

1915–1916 Altrincham		

1916–1932 Manchester United 301

(7)

Ciekawostki:
Hilditch był 8 menadżerem w historii United. Był on
zarazem pierwszym piłkarzem, który połączył grę
z pozycją menadżera.
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George Clarence „Lal” Hilditch urodził się 2 lipca 1894 roku
w angielskim Hartford. Swoją karierę piłkarską rozpoczął w lokalnym klubie, gdzie grywał na lewej stronie boiska. Niewiele
wiadomo na temat jego osiągnięć we wczesnych latach kariery
piłkarskiej. Wiadomo, że zanim Hilditch trafił do Manchesteru
United grywał w Hartford, Witton Albion oraz Altrincham,
z którego został wykupiony za nieznaną sumę przez ówczesnego menadżera Czerwonych Diabłów – Jacka Robsona.
Hilditch rozegrał w barwach Manchesteru United 322 spotkania strzelając 7 bramek. To niezły wynik biorąc pod uwagę jego
defensywne role na boisku. Swój debiut Hilditch miał 30 sierpnia 1919 roku przeciwko Derby County. Należy pamiętać, że
lata, w których grał Hilditch nie były najlepszym okresem dla
klubu z Old Traford. Hilditch nie zdobył z klubem żadnego trofeum oraz nie miał okazji grać w finale pucharu.
W naszym cyklu legend opisujemy zawodników, którzy w naszej
opinii zasługują na to miano. Hilditch pomimo braku spektakularnych sukcesów w czerwonym trykocie jest przykładem
zawodnika poświęconego dla klubu oraz istotnego dla historii
Czerwonych Diabłów. Hilditch znalazł się w tym zestawieniu
nie tylko przez pryzmat jego gry na Old Trafford, ale również
z uwagi na to, iż przez sezon był grającym menadżerem
Manchesteru United.

W zastępstwie odsuniętego od klubu Johna Chapmana
Hiditch stał się 8 menadżerem Manchesteru. W 31 meczach
na ławce trenerskiej, jego zespół wygrał 9 spotkań, remisując 8
i przegrywając 14 meczów. Wynik nie jest oszałamiający.
Zespół skończył na 15 miejscu w lidze, oraz odpadł w 3 rundzie
FA Cup po 2 remisach oraz porażce z Reading. W czasie jego
pracy na stanowisku menadżera odnotowaliśmy między innymi zwycięstwo 5:0 z Sheffield. Mimo to bardziej w pamięci
mogą zapaść przegrane 4:2 z Liverpoolem oraz Newcastle, czy
aż 6:0 z Sunderlandem.
Hilditch był bardzo popularnym piłkarzem, którego cenili kibice. Jako trener zasłynął z kontrowersyjnych decyzji. Z uwagi
na ówczesną politykę zarządu Hilditch nie otrzymał żadnych
funduszy na transfery, co z pewnością nie pomogło grającemu
trenerowi na podniesienie jakości piłkarskiej zespołu. W swoim
sezonie współdzielonym dla roli menadżera i piłkarza Hilditch
rozegrał 19 spotkań.
Hilditch niewątpliwie zapisał się w historii Manchesteru w wyjątkowy sposób. Był on do tej pory jedynym zawodnikiem,
który miał okazję jednocześnie prowadzić Czerwone Diabły.
To ogromny ciężar ale również niebywały honor. Dziś przed
podobną szansą stoi Ryan Giggs.
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Co w lidze piszczy

Naszym okiem:
Gdy wydawało się, że karty w grze i mistrzostwo Premier
League zostały już rozdane, po raz kolejny przekonaliśmy się,
że nie warto robić podsumowań przed ostatnim gwizdkiem
sezonu. Zarówno w górze jak i w dole tabeli pozostało wiele
niewiadomych, a piłkarze wspólnie z trenerami dążą do
określenia sezonu mianem jednego z najlepszych w historii.
Powrót Mourinho do Anglii był gwarantem ciekawych
konferencji prasowych, świetnych meczów, zwrotów akcji
w trakcie sezonu oraz pokazu kunsztu taktycznego, jak
również psychologicznego. Przed niedzielnym meczem
z Liverpoolem Chelsea wydawała być się poważnie osłabiona.
Sam Portugalczyk przyznał, że kosztem walki o tryumf w
Europie poświęci rozgrywki ligowe odpuszczając mecz
z Liverpoolem. Ta zagrywka psychologiczna zdjęła ogromną
presję z zawodników The Blues i pozwoliła na przywrócenie
nadziei w walce o tytuł.
Oczywiście dużym uproszczeniem jest mówienie, że wygrana
Chelsea z Liverpoolem to zasługa zagrywek retorycznych
przed meczem. Chelsea wyszła świetnie usposobiona
taktycznie, a Liverpool pomimo wielu szans walił głową w mur.
Jeśli Liverpool nie zdobędzie mistrzostwa, prawdopodobnie
największym przegranym będzie Steven Gerrard, który
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swoim błędem nie tylko przesądził o przegranej The Reds, ale
znacząco podkopał morale przed kolejnymi meczami.
Wygrana Chelsea bardzo ożywiła nam górę tabeli. W tym
momencie największe szanse na tytuł ma City, które przy
hipotetycznej wygranej wszystkich meczów do końca sezonu
zrówna się punktami z Liverpoolem. Korzystniejszy bilans
bramkowy zagwarantuje w tym przypadku wygraną The
Citizens, przywołując tym samym sezon 2011/2012 gdzie
o mistrzostwie również zdecydowały strzelone bramki.
Oczywiście zakładamy w tym przypadku brak potknięcia
żadnej z drużyn. Znając realia Premier League należy
jednak wziąć poprawkę na ewentualne niespodzianki. W
tym momencie nawet najmniejszy błąd może rozstrzygnąć
o mistrzostwie zarówno na korzyść City, Liverpoolu jak
również Chelsea.
Zaskakująca porażka Evertonu w meczu z Southampton
niemal ostatecznie wyjaśniła, kto będzie 4 drużyną
w tabeli, mającą prawo do gry w eliminacjach Ligi Mistrzów.
Tym samym Wenger niemal na pewno zachowa posadę
szkoleniowca Arsenalu (co nie byłoby tak pewne w przypadku
5 miejsca w tabeli i przegrania Pucharu FA).

Walka o 6 miejsce pomiędzy Tottenhamem a Manchesterem
United również wywołuje wiele emocji. 6 punktów straty
i mecz zaległy dzieli Manchester od miejsca, które może
zagwarantować miejsce w Lidze Europy. Tottenham ma
teoretycznie łatwe spotkania z West Ham i Aston Villą,
jednak drużyna z Villa Park nie podda łatwo meczu, walcząc
o utrzymanie. Możliwe, że ostatnie bezpośrednie starcie
pomiędzy tymi drużynami będzie przesądzać o spadku Aston
Villi, więc Koguty nie mogą liczyć na łatwe punkty.
W dole tabeli od kilku tygodni trwa niezmiennie ciekawa
walka o utrzymanie. Rzutem na taśmę Hull wyrwało punkty
Fulham, które mogło wskoczyć na miejsce ponad strefą
spadkową. W tym momencie kandydatami do spadku są
Cardiff, Fulham oraz Norwich. Każda z tych drużyn musi
w tym momencie liczyć na wpadki Sunderlandu oraz Aston Villi.
Biorąc pod uwagę terminarz, jaki posiada każda z tych drużyn
można wnioskować, że Norwich oraz Cardiff są murowanymi
faworytami do spadku. Fulham ma teoretycznie łatwiejsze
mecze, więc do ostatniej kolejki kibice londyńczyków będą
uważnie śledzić poczynania Sunderlandu i Aston Villi.

Bez wątpienia najciekawszym meczem nadchodzącej kolejki
wydaje się być starcie Evertonu z Manchesterem City. Mimo
to każde z nadchodzących spotkań może przynieść równie
wiele emocji, zwłaszcza w kontekście zbliżającej się ostatniej
kolejki.

Najbliższe mecze:
Sobota, 3 maj 2014
13:45 West Ham United - Tottenham Hotspur
16:00 Aston Villa - Hull City
16:00 Manchester United - Sunderland
16:00 Newcastle United - Cardiff City FC
16:00 Stoke City - Fulham
16:00 Swansea City AFC - Southampton FC
18:30 Everton - Manchester City
Niedziela, 4 maj 2014
14:30 Arsenal Londyn - West Bromwich Albion
17:00 Chelsea Londyn - Norwich City FC
Poniedziałek, 5 maj 2014
21:00 Crystal Palace FC - Liverpool FC

Gracze ofensywni
Świetna forma Toure i Roneya pozwala im wierzyć w możliwość zajęcia drugiej
pozycji w tabeli strzelców. Toure traci do drugiego w zestawieniu Sturridge’a
1 trafienie, a Rooney musi strzelić 3 bramki, żeby zrównać się z kolegą
z reprezentacji. Suarez jest niezagrożony w pogoni o koronę króla strzelców,
co generalnie nie dziwi nikogo od połowy sezou. Również w asystach wydaje
się być niemal wszystko jasne. Lambert spuścił z tonu a co za tym idzie Suarez
ma aż 2 podania kończące więcej nad resztą stawki. Jasnym jest więc, kto
zdobędzie nie tylko koronę strzelców, ale również tytuł piłkarza roku. Suarez
ma przy tym szansę na złotego buta.

Kontuzje w lidze
W ostatnich 2 kolejkach istotne mogą się okazać problemy kadrowe. Everton ma
w tym momencie kontuzjowanych aż 9 zawodników wśród których znajdują się
takie nazwiska jak Baines, Mirallas, Distin, Pienaar, czy Traore. O ile Everton nie
ma wiele do stracenia, o tyle Aston Villa może czuć się jak z pętlą na szyi. Kontuzje
Benteke Bacuny, czy Kozaka mogą się okazać decydujące w walce o utrzymanie.
Z istotnymi problemami kadrowymi świetnie sobie radzi Chelsea. Kontuzje
Terryego, Cecha, Eto oraz Hazarda nie wybiły drużyny z rytmu, co świadczy
o ogromnym potencjale kadrowym.
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Najbliższe mecze
Zapowiedź meczu z Sunderlandem
Im bliżej końca sezonu, tym więcej emocji zarówno wśród kibiców Czerwonych Diabłów, jak i innych drużyn. Na 3 spotkania
przed zakończeniem rozgrywek w sobotę 3 maja o godzinie 16:00 Manchester United podejmie na Old Trafford drużynę
Sunderlandu. Będzie to drugie spotkanie Ryana Giggsa na ławce trenerskiej. Z pewnością czeka nas ciekawe widowisko pełne
ciekawy akcji zarówno z jednej jak i drugiej strony.

Oba zespoły spotkały się dotąd 138 razy. 62 ze spotkań wygrała
drużyna Czerwonych Diabłów, byliśmy świadkami 36 remisów
oraz 40 porażek Manchesteru. Stosunek bramek to 239 do
203 na korzyść Manchesteru. Z ostatnich sześciu spotkań
Manchester Wygrał 5. Ostatnia porażka miała miejsce w styczniu tego roku w ramach Pucharu Ligi. Warto nadmienić, że w rewanżu United odrobiło straty, jednak przegrało po fatalnie wykonanym konkursie jedenastek. Stosunek bramek w ostatnich
5 meczach to 10 do 5 na korzyść United.
Sunderland to zespół założony w 1879 roku, grający przy 49
tysięcznym Stadium of Light. W swojej bogatej historii drużyna ta zdobyła 6 tytułów mistrzowskich, 2 Puchary Anglii, oraz 2
Superpuchary. Największe sukcesy drużyna święciła na początku istnienia. Wśród ciekawostek na temat historii drużyny warto wymienić najwyższe zwycięstwo 23:0 z Castletown w 1884
roku czy najwyższą porażkę 0:8 z West Ham w 1968 roku.
Najskuteczniejszym zawodnikiem w historii Sunderlandu jest
Charlie Buchan.
Obecna kadra Sunderlandu jest bardzo wyrównana. O sile
zespołu stanowią Mannone, Bardsley, Johnson, Giaccherini.
oraz Fletcher z Borinim i Alritorem w ataku. Warto wspomnieć, że wśród zawodników Sunderlandu znajdują się ciepło
wspominani na Old Trafford Brown oraz O’Shea. Mimo to jest
to zespół o słabym potencjale kadrowym, który jako całość
kandyduje do najsłabszych w lidze.
Sunderland nie ma wielu mocnych stron. Wśród zalet
zespołu można wymienić umiejętność wykorzystania stałych
fragmentów gry. Dużo więcej można mówić o słabościach
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Czarnych Kotów. Sunderland nie radzi sobie z bronieniem
stałych fragmentów. Ponadto niskie umiejętności techniczne
zawodników powodują, że uciekają się oni do częstych faulów
w okolicach pola karnego. Najsłabszym punktem jest umiejętność obrony dalekich strzałów oraz powstrzymywanie
oskrzydlających ataków. Jest to drużyna, która często rotuje pierwszym składem, a większość meczu spędza na własnej połowie. Agresywny styl gry w piłkę naraża zespół na
wiele kartek. Możemy spodziewać się wielu długich strzałów
i dośrodkowań, zwłaszcza z lewej strony boiska.
Wśród ciekawostek związanych ze starć pomiędzy Manchesterem a Sunderlandem warto wymienić chociażby liczbę czerwonych kartek. W historii meczów 6 razy Czerwone Diabły
były zmuszone do gry w osłabieniu. Zawodnicy, którzy zaliczyli
najwięcej występów przeciwko Czarnym Kotom znajdują się
William Foulkes oraz Bobby Charlton. W przypadku występu w
meczu Ryana Giggsa, Walijczyk zrówna się w liczbie występów
z wymienioną dwójką. Najskuteczniejszym strzelcem w spotkaniach dwóch drużyn jest Denis Law, który ustrzelił 8 bramek
w 10 meczach. Był on również autorem 2 z 4 hattricków przeciwko Sunderlandowi. Najwięcej bramek w jednym meczu
zdobył David Herd, który strzelił 4 bramki 26 listopada 1966
roku. Pozostając przy bramkach warto wymienić 6 bramek
samobójczych Manchesteru i 11 trafień do własnej siatki
w wykonaniu zawodników Sunderlandu. W statystykach
rzutów karnych prowadzą Czarne Koty, które wykorzystały 15
jedenastek przy 11 trafieniach Czerwonych Diabłów.

Waszym zdaniem
Komentarze z Facebooka (pisownia oryginalna)
Na temat zwolnienia Moyesa
O Tu nie ma co lajkować. Tu trzeba zapłakać. Bo jeśli winy jest słaby trener, to kto go zatrudnił i dlaczego
na 6 lat i dlaczego za taką pensję i dlaczego nie dał mu popracować wystarczająco długo, aby sensownie,
obiektywnie i wymiernie ocenić efekty jego pracy? A jeśli nie jest winny trener to tym bardziej winny jest
klub... Obawa jest więc taka, że niezależnie od tego, kto będzie teraz trenował United, będzie średnio albo
źle, bo klubem zarządzają kiepscy, żeby nie nazwać tego dosadniej ludzie. (Staszek)
Mi troche szkoda Moyesa, jest naprawde wielkim trenerem tylko jego zawsze bedzie zjadać presja.
Pozostaje troche smutek, ale tez nie moge sie doczekać Ryana w wersji admina zespołu (Janusz)

Lepszego info tu jeszcze nie było GGMU! Podziekowania za sprowadzenie Maty i przedłużenie umowy z
Rooneyem! (Mateusz)

Na temat wyboru kadry Belgii
przez Januzaja
Nie wiem kogo mają w grupie na MŚ, ale RIP dla tych drużyn (Jakub)

Na temat Giggsa w roli menadżera
Skoro Moyes miał szansę to dlaczego Giggs nie może mieć? (Eryk)

Na temat kupna Messiego
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Nasi partnerzy

Poznańska Wiara ManUnited

Manutd.com.pl

Manchester United Poland

Kopnij Biegnij

Premiership24.com

Stowarzyszenie Kibiców
Manchesteru United - MUSC

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