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Słowem wstępu
Weekend bez Premier League jest weekendem straconym. Przez najbliższe kilka tygodni czeka 
nas odwyk od zmagań angielskiej ekstraklasy. Mimo to lato będzie gorące nie tylko z nazwy. 
Czekają nas przecież Mistrzostwa Świata, oraz jedno z najciekawszych okienek transferowych 
ostatnich lat.

Nie ukrywamy, że ogłoszona dzisiaj decyzja o zatrudnieniu Van Gaala na stanowisku menadżera 
Czerwonych Diabłów w pewnym stopniu namieszała w przygotowanym przez nas materiale. 
Niby wiadomość nie była zaskoczeniem i media donosiły o prawdopodobnym oświadczeniu 
klubu właśnie w poniedziałek, mimo to nie nastawialiśmy się na tę okoliczność.

Mimo to nie zabraknie w numerze tekstu o nowym szkoleniowcu United. Ponadto oferuje-
my Wam wiele ciekawych feietonów i podsumowań zakończonego właśnie sezonu. Z pew-
nością zaciekawi Was tekst o „efekcie motyla” na przykładzie odejścia Fergusona, nie umknie 
waszej uwadze obszerne aczkolwiek rzeczowe podsumowanie sezonu, a felieton o linii obrony  
wzbudzi dyskusję. Na deser przygotowaliśmy legendę w postaci Cantony.

Zapraszamy do lektury i dzielenia się opinią.
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Van Gaal nowym 
menadżerem United!

W fotograficznym 
skrócie

Bilans Manchesteru United w ligowych, wyjazdowych spotkaniach w sezonie 1986/1987 to 1-11-9. Jedyne zwycię- 
stwo przypadło na Anfield Road, po bramce Whiteside’a w Boxing Day.

Ciekawostka

Milinkowic 
pierwszym 
transferem 
United

Manchester United 
przegrał w finale U-21 

z Chelsea

Zakup Shawa 
priorytetem 
Manchesteru 
Untied?

Diabły powołane do 
reprezentacji
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Podsumowanie  
tygodnia

Podsumowanie tygodnia rozpoczynamy od informacji 
związanych z nadchodzącym Mundialem. Shinji Kagawa 
(Japonia) oraz Antonio Valencia (Ekwador) otrzymali powołania 
na tegoroczne Mistrzostwa Świata. Do szerokiej kadry 
Portugalii załapał się również Nani. W reprezentacji Belgii pewni 
wyjazdu do Brazylii są Marouanne Fellaini oraz Adnan Januzaj. 
Aż czterech zawodników United znalazło się w kadrze Anglii. Są 
to: Wayne Rooney, Danny Welbeck, Phil Jones i Chris Smalling. 
Na wyjazd do Brazylii szansę mają jeszcze David De Gea oraz 
Juan Mata, którzy zostali powołani do szerokiej kadry Hiszpanii. 
Francuski selekcjoner Didier Deschamps desygnował także na 
mundial Patrice’a Evrę.

Rio Ferdinand ogłosił, iż nie będzie w przyszłym sezonie 
reprezentować barw Manchesteru Untied. Tym samym 
Anglik kończy swoją 12 – letnią przygodę na Old Trafford. 
Ferdinand został zakupiony przez Alexa Fergusona za 29,1 mln 
funtów w 2002 roku. Na początku sezonu 2003/2004 został 
zdyskwalifikowany na osiem miesięcy za niepoddanie się 
obowiązkowym testom antydopingowym. W trakcie pobytu 
w Manchesterze Ferdinand sięgnął pięciokrotnie po tytuł 
Premier League, raz po Puchar Europy, Puchar Anglii i Klubowe 
Mistrzostwa Świata FIFA oraz dwukrotnie zwyciężył w Pucharze 
Ligi Angielskiej. Gdy dołączyłem do Manchesteru United liczyłem na 
to, że będę wygrywał puchary. W najśmielszych snach nie mogłem 
sobie wyobrazić, że będziemy odnosić aż tyle sukcesów. Grałem tutaj 
z wieloma znakomitymi piłkarzami, którzy potem stali się moimi 
przyjaciółmi – powiedział Ferdinand.

Marco Reus ostatecznie zakończył spekulacje dotyczące 
jego przyszłości. Pomocnik stwierdził, że zostanie w Borussi 
Dortmund i nie zmieni barw klubowych. Niemiec łączony 
był z Manchesterem United po tym, jak jego agent został 
przyłapany na trybunach Old Trafford w obecności Sir Alexa 
Fergusona. W wywiadzie udzielonym dla niemieckiego Kickera 
Reus zaznaczył: Mogę na sto procent powiedzieć, że zostanę  
w Dortmundzie. Czuję się tu bardzo dobrze i nie mam powodów, aby 
odchodzić. Chcę wypełnić swój kontrakt.

Jak donosi The Guardian Southampton odrzucił ofertę za 
młodego obrońcę Luke’a Shawa opiewającą na 27 milionów 
funtów. Taki zabieg ma najprawdopodobniej podbić cenę za 
zawodnika. Wedle doniesień konkretniejsza oferta ma wynosić 
od 30 do 35 milionów funtów.

Po zakończonym sezonie na angielskim rynku transferowym 
pojawiają się spekulacje jakoby Manchester United miał 
opuścić Danny Welbeck. Media donoszą, iż napastnikiem 
poważnie interesują się Tottenham Hotspur oraz Arsenal. 
Oferta londyńskich zespołów miałaby opiewać na sumę 20 
milionów funtów. Klub jednak nie zamierza pozbywać się 
swojego wychowanka. 
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Będący na wypożyczeniu w Wigan Nick Powell tymczasowo 
utracił prawo jazdy. Powodem kary było prowadzenie pojazdu 
pod wpływem alkoholu. Z tego powodu najlepszy strzelec 
Wigan nie pojawił się w przegranym spotkaniu play–offów, 
gdzie jego zespół walczył o awans do Premier League. Młody 
Anglik musiał stawić się na rozprawie, której nie odroczono 
na prośbę klubu. Zawodnik utracił prawo jazdy na okres 
czternastu miesięcy oraz został ukarany grzywną w wysokości 
pięciu tysięcy funtów. 

Phill Neville oraz Chris Woods najprawdopodobniej pożegnają 
się z Old Trafford. Dyrektor wykonawczy klubu, Ed Woodward 
dał jasno do zrozumienia, że nie są brani pod uwagę przy 
ustalaniu sztabu szkoleniowego na przyszły sezon. O ile 
los trenera bramkarzy jest już przesądzony, o tyle sprawa 
Neville’a nie jest jeszcze do końca pewna. Sytuacja ma zostać 
wyjaśniona na osobistym spotkaniu z Woodwardem. Dyrektor 
wykonawczy klubu miał podobno poczynić kroki, aby ponownie 
sprowadzić na Old Trafford Rene Meulensteena.

Nemancja Vidić przyznał, iż za panowania Davida Moyesa 
zespół stracił wiarę i nadzieję. Drużyna nie radziła sobie  
z narzucanym reżimem treningowym i koncepcją gry. 
Dostaliśmy kogoś, kto postrzega futbol w inny sposób niż Alex 
Ferguson. Nie mam zamiaru piętnować Moyesa, ale Ci piłkarze 
grali lepiej w stylu preferowanym przez Sir Alexa. Należy 
uszanować miejsce, w którym pracujesz i to, co reprezentujesz. 
Nie widzę sensu rozmawiać o kimś, kto stracił pracę  
z powodu słabych wyników. Moyes pracował bardzo ciężko, 
był profesjonalistą całkowicie poświęconym pracy. Desperacko 
chciał udowodnić, że jest odpowiednim człowiekiem.

Były piłkarz Manchesteru United Park Ji–Sung ogłosił zakoń-
czenie kariery. Koreańczyk przez siedem lat występował w bar- 
wach Czerwonych Diabłów. Jak przyznał, główną przyczyną 
rezygnacji jest utrudniający grę uraz kolana. Piłkarz ogłosił 
zakończenie kariery na specjalnie zorganizowanej konferencji 
prasowej w ojczystym mieście Suwon. Park przeniósł się na Old 
Trafford w 2005 roku z PSV Eindhoven. Po odejściu z zespołu 
występował jeszcze w barwach Queens Park Rangers. Swą 
przygodę z piłką Koreańczyk zakończył w PSV. 

Pomocnik Barcelony Xavi jest przekonany, że Manchester 
Untied będzie zadowolony z wyboru Louisa Van Gaala na 
nowego menadżera zespołu. Van Gaal ma nową wizję na grę, 
którą moim zdaniem powinna kierować się Barcelona. Wielcy 
piłkarze chcą dla niego grać, więc wydaje mi się, że można 
spodziewać się w Manchesterze kilku ciekawych transferów 
latem. On nie akceptuje ludzi wprowadzających do szatni 
niepokój. Zawsze będzie twoim zwolennikiem i fanem, ale gdy 
będziesz sprawiać problemy w klubie po prostu go opuścisz.

Ed Woodward już zapewnia, że Manchester United będzie 
aktywną drużyną na rynku transferowym. Dyrektor wyko-
nawczy klubu przekonuje także, że klub jest atrakcyjnym celem 
dla piłkarzy. Woodward przyznaje, iż niezakwalifikowanie się 
do przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów spowoduje stratę około 
30 ml funtów.

Klub zakończył wszelkie spekulacje dotyczące zatrudnienia 
nowego menadżera. Zgodnie z przewidywaniem mediów w 
poniedziałkowe popołudnie oficjalna strona Manchesteru 
United poinformowała o zatrudnieniu Luisa Van Gaala jako 
menadżera. Asystentem pozostanie Ryan Giggs. Przyczyną 
opóźnienia decyzji były zobowiązania Holendra wobec 
reprezentacji Oranje. 

Jak informuje Sky Sports w funkcję kapitana zespołu miałby 
sprawiać Robin Van Persie. Holenderski napastnik nosi obecnie 
opaskę w reprezentacji i dzięki zażyłym znajomościom z Van 
Gaalem miałby również robić to w Manchesterze United. Do  
tej pory kapitanem zespołu był Nemanja Vidić. Serb od 
przyszłego sezonu będzie jednak reprezentować barwy Interu 
Mediolan. 

Na koniec smutna informacja. Niestety Manchesterowi United 
nie udało się obronić tytułu Barclays Premier League U-21.  
W finale na Old Trafford Czerwone Diabły mimo prowadzenia 
uległy Chelsea Londyn 1:2. Bramkę dla gospodarzy strzelił  
w dwunastej minucie Tom Lawrence. Dla gości do siatki trafiali 
Musonda (22’) oraz Baker (79’).
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Akademia
Coraz większą popularnością wśród klubów piłkarskich cieszą się turnieje młodzieżowe. Oczywiście o ile o turniejach dla kategorii 
u-19 czy u-21 słyszy się od dawna, o tyle niewielu zdaje sobie sprawę, że największe kluby rozwijają pasję do futbolu nawet u dużo 
młodszych.

Manchester United, jak przystało na klub z czołówki, ma bardzo rozbudowany system szkolenia młodzieży. Podobnie jak inne 
angielskie kluby poszukuje talentów już u najmłodszych, zapraszając ich do swojej szkółki. Nie jest to jednak kuźnia talentów,  
a raczej wprowadzenie zasad zdrowego, sportowego trybu życia przez zabawę.

Od pewnego czasu w całej Europie organizowane są różnego rodzaju turnieje dla kategorii wiekowej U-12. Jednym z takich 
turniejów jest cieszący się dużym uznaniem Lech Cup, podczas którego mieliśmy okazję gościć w Poznaniu między innymi ekipę 
Manchesteru United.

W ubiegły weekend młode Diabły miały okazję poraz kolejny udowodnić, że świetnie radzą sobie z piłką przy nodze. W ramach 
czesko-niemieckiego turnieju Mini Euro ekipa Manchesteru zajęła 2 miejsce, co jest niemałym sukcesem. Poniżej zestawienie grup 
rozlosowanych w turnieju:

Grupa A
Schalke 04
Manchester United
AGF Aarhus
DTFS Team Europa
Estrellas Fukushima
Chertanovo Moskva

Grupa B
Ajax Amsterdam
Tottenham Hotspur
AIK Stockholm
Sparta Praha
NK Domzale
Legia Warszawa

Grupa C
Bayern München
FC Porto
HJK Helsinki
MSK Zilina
Young Boys Bern
Karpaty Lviv

Pierwszego dnia młode Diabły przegrały z drużyną Schalke 04 1 : 0, jednak w pozostałych spotkaniach odnotowały zwycięstwa 
strzelając łączne 17 bramek. Dzięki temu z pierwszego miejsca United zakwalifikowało się do grupy finałowej.

Grupa A
1. Manchester United  12   17 : 2
2. Schalke 04   11   14 : 1 
3. AGF Aarhus   9     8 : 8 
4. Chertanovo Moskva 5     3 : 2 
5. Team Europa   5     8 : 8 
6. Estrellas Fukushima  0     1 : 30 

Grupa B
1. Sparta Praha   13   16 : 1
2. Ajax Amsterdam  11   13 : 2
3. Tottenham Hotspur  9     5 : 4
4. AIK Solna   5     5 : 9
5. NK Domžale  3     4 : 16
6. Legia Warszawa  1     1 : 12

Grupa C
1. FC Porto   10  11 : 7
2. Karpaty Lviv   10    7 : 3
3. MŠK Žilina    7     5 : 6
4. HJK Helsinki   5     6 : 8
5. Young Boys Bern   5     3 : 6
6. Bayern München   4     3 : 5

Świetna postawa w drugim dniu zmagań w ramach grupy finałowej pozwoliła Czerwonym Diabłom na zajęcie drugiego miejsca, 
po emocjonującym spotkaniu finałowym.

Grupa finałowa:
Manchester United - Sparta Praga   3 : 3
Manchester United - FC Porto   0 : 1
Ajax Amsterdam - Manchester United  1 : 3
Manchester United - Schalke 04   2 : 0
Karpaty Lviv - Manchester United   0 : 2

Mecz o III miejsce: Schalke 04 - FC Porto  1 : 2
Finał: 
Ajax Amsterdam - Manchester United  3 : 2 

Kolejność finałowa:

1. Ajax Amsterdam
2. Manchester United
3. FC Porto
4. Schalke 04
5. Sparta Praha
6. Karpaty Lviv
7. AIK Stockholm
8. AGF Aarhus
9. Tottenham Hotspur

10. Chertanovo Moskva
11. MSK Zilina
12. HJK Helsinki 
13. Team Europa - DTFS
14. Bayern München
15. NK Domzale
16. Young Boys Bern
17. Legia Warszawa
18. Estrellas Fukushima 



Niewątpliwie informacja o zasłużonej emeryturze szkockiego 
menadżera Manchesteru United wstrząsnęła wszystkim co 
związane było z klubem. Giełda zwariowała, kibice popadli  
w rozpacz a media miały pożywkę na długi czas. W końcu 
wokół Manchesteru działo się tak niewiele, że dziennikarze 
mogli znienawidzić Old Trafford z powodu braku tematów  
godnych zainteresowania czytelników nie związanych z Unit-
ed. Informacja ta wstrząsnęła również całym futbolem w Anglii  
i żeby zrozumieć efekt, należy prześledzić obecny sezon w Pre-
mier League.

Odejście Fergusona to początek nowej ery nie tylko dla United,  
ale również dla Evertonu. Nigdy się nie dowiemy gdzie piłkarze 
z Liverpoolu byliby teraz, gdyby wciaż znajdowali się pod 
wodzą Moyesa. Martinez natchnął drużynę do tego stopnia, że 
ta omal nie wywalczyła awansu do top 4. Bez wątpienia nowa 
świeżość u ekipy z Liverpoolu przełożyła się również na grę 
innych drużyn z czołówki tabeli. W końcu dwa zwycięstwa nad 
United w niemałym stopniu wpłynęły na układ w tabeli. Mimo 
to głównym następstwem odejścia Fergusona było zatrudnie-
nie Moyesa w United oraz idące za tym konsekwencje.

Kto wie jak ułożyłby się obraz sezonu i jak wyglądałaby tabe-
la z Fergusonem za sterami Manchesteru United. Postawię  
odważną tezę, że żadna z trójki - Chelsea, City, Liverpool nie 
rozegrałaby tak dobrego sezonu. Z pewnością pozornie 
nieznaczące przegrane Manchesteru miały znaczący wpływ 
na postawę zwycięskich drużyn w pozostałych meczach. Wy-
obraźmy sobie, że Manchester wygrywa ze Swensea, Newcas-
tle czy West Bromwich. Drużyny te musiałyby odrobić ujemny 
bilans punktowy wkładając więcej energii i ambicji w meczach  
z pozostałymi drużynami. Wygrana bądź remis z United nie 
tylko przyniosła wielu klubom spokój o pozycję w lidze, ale 
również rozluźnienie psychiczne, które mogło się przełożyć 
na pozostałe spotkania z drużynami z czołówki. Kto wie czy  
Tottenham bądź Everton po przegranych z United nie 
dołożyłyby większych starań o wywalczenie punktów z City czy  
Liverpoolem.

Idąc dalej tym tropem możliwe, że Manchester City dodat-
kowo podrażnione potknięciami w Premier League i dobrą 
formą United zdołałoby pokonać Barcelonę w Lidze Mistrzów. 
Nie można wykluczyć również, że w przypadku pozostania  
Fergusona na Old Trafford, pary 1/8 finału Ligi Mistrzów  

Krótka piłka
Efekt motyla
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Dawno nie byłem świadkiem tak emocjonującego roku w Piłce Nożnej. Wśród wszystkich wydarzeń, które w ostatnich 12 miesią-
cach miały miejsce na boiskach i wokół nich zebrało się tak wiele emocji i nieprawdopodobieństwa, że ciężko znaleźć drugi taki rok 
w przeszłości. A wszystko rozpoczęła wieść o odejściu Fergusona...



wyglądałyby zupełnie inaczej. W końcu Szkot przyzwyczaił nas, 
że faza grupowa była rozgrywana minimalnym nakładem sił, 
a co za tym idzie nie można wykluczyć awansu United z dru-
giego miejsca. Możliwe, że decyzja Fergusona o emeryturze 
pozwoliła Atletico na wygranie Ligi Hiszpańskiej - w końcu nie 
wiadomo, czy szczęśliwym trafem nie wyeliminowalibyśmy ich 
głównych rywali - Real bądź Barcelonę z Ligi Mistrzów, pozosta-
wiając te drużyny z szansą jedynie na trofeum lokalne.

Będąc bardziej realnym pozwolę sobie zasugerować wpływ 
decyzji Fergusona na inne kluby w innym, aczkolwiek nie mniej 
znaczącym, kontekście. Przyjmijmy, że Ferguson pozostał na 
stanowisku. Z pewnością ostatnie okienko transferowe mogło 
być rozegrane zupełnie inaczej. Kto wie, czy Mata nie pozo- 
stałby w Chelsea prowadząc ją do sukcesu z Atletico w Lidze 
Mistrzów oraz tryumfu w Premier League. Możliwe również, że 
decyzje transferowe Fergusona nie tylko zmieniłyby historię za-
kończonej właśnie Ligi Angielskiej, ale również Ligi Hiszpańskiej. 
Może gdyby udało się wykupić z Barcelony Fabregasa, ta 
zdołałaby zapełnić dziurę po Hiszpanie zawodnikiem, który jed-
nym podaniem bądź strzałem w pozornie nieistotnym meczu 
wpłynąłby na końcowy układ tabeli. A może Rooney odszedłby 
z United na rzecz Chelsea bądź Realu Madryt, będąc źródłem 
ich sukcesu?

Pozostając przy transferach, nie sądziłem, że będzie mi dane 
zobaczyć United tak nieporadne na rynku transferowym, 
jak miało to miejsce w zeszłe wakacje. Oczywiście United 
od dawna nie było potentatem na rynku transferowym 
i raczej nie odnosiło na tej płaszczyźnie sukcesów, mimo 
to nie byliśmy pośmiewiskiem prasy. Zakup Fellainiego  
był pokazem nieporadności, a długie sagi z Fabregasem  
i Thiago w tle są ewenementem w polityce klubów z czołów-
ki. Nie pamiętam kiedy klub o takim poziomie podobnie  
się zbłaźnił w transferowej ruletce. Zakup Maty zimą co praw-
da uspokoił nastroje kibiców, niemniej jednak nie sposób 
odnieść wrażenia, że to nie tyle zasługa klubu z Old Trafford, że 
udało się Hiszpana wyciągnąć, a kaprys Mourinho, który posta-
nowił Matę nam oddać.

W końcu czy gdyby Ferguson pozostał na stanowisku, czy dane 
by nam było zobaczyć jak Giggs buduje swoją legendę stając 
się menadżerem United? Czy bylibyśmy świadkami jak druży-
na Czerwonych Diabłów ewoluuje w nową maszynę, bez takich 
trybów jak Vidic czy Ferdinand? Czy Carrick i nie zagrałby lep-
szego sezonu, gwarantując sobie miejsce w kadrze na Mistrzo- 
stwach Świata? Przecież nie jesteśmy w stanie przewidzieć, 
czy Anglik nie miał przeznaczone być autorem sukcesu Synów 
Albionu na tej imprezie – może równie dobrze bez Carricka  
Anglia zagra lepiej, niż jakby to było dane jej zagrać z pomocni-
kiem Manchesteru.

Mówi się, że drobiazg może znacząco wpłynąć na drogi his-
torii. Możliwe, że decyzja Fergusona o odejściu z Mancheste-
ru pozwoliła nam być świadkami jednego z najciekawszych 
sezonów w piłce nożnej. Może była ona również nieznaczą-
ca dla późniejszych wydarzeń. Nie ważne jakie było źródło 
wszystkiego co stało się w ubiegłym roku w sporcie, ważne, że 
mogliśmy delektować się pięknem sportu – pięknem, którym 
określana jest nieprzewidywalność.

Bartłomiej Matulewicz
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Co jest grane?
Nareszcie koniec!

Gdy Ferguson stał na środku Old Trafford i żegnał się  
z kibicami, każdemu kręciła się łezka w oku. Dziękuje całemu  
Manchesterowi United, nie tylko zarządowi, ale Wam wszystkim.  
Jesteście najlepszym doświadczeniem mojego życia. Miałem szczęś-
cie bycia trenerem jednych z najlepszych piłkarzy tego kraju i świata,  
a także tych zawodników tutaj. Reprezentowali klub właściwie, wygry-
wając ligę w fantastyczny sposób. Moje emerytura to nie koniec klubu. 
Teraz będę miał tą przyjemność oglądania ich, a nie cierpienia z nimi. 
Ale jak myślicie o tych wszystkich bramkach w ostatnich minutach, 
o tych wszystkich powrotach, a nawet porażkach, to wszystko jest 
związane z naszym klubem i było to doświadczenie nas wszystkich. 
Dziękuje Wam za to. Piękne słowa, od wielkiego człowieka. Po 
chwili przerwy dodał. Chciałem Wam przypomnieć, że gdy mie- 
liśmy ciężkie czasy klub stał za mną, mój sztab stał za mną, zawodnicy 
stali za mną! Waszym zadaniem jest teraz stać za Waszym nowym 
menadżerem! Bo to jest ważne! 

Manchester United wygrało kolejne mistrzostwo, ale główn-
odowodzący opuszczał klub, wskazawszy wcześniej swojego 
następcę. Miał nim być David Moyes, ówczesny trener The 
Toffees. Ten gdy opowiadał o tej chwili to wspominał, że 
odebrał telefon, oczekując, że Ferguson chce któregoś z jego 
zawodników. Informacja o tym, że ma zająć jego miejsce  
w Manchesterze United, była szokiem. Nie spodziewał się 
takiego zaszczytu, ale przyjął propozycje. Który menadżer nie 
przyjąłby takiej propozycji? Dzwoni do Ciebie żywa legenda, 
największy trener w historii piłki nożnej, że zajmie się po nim 
miejsce w jednym z największych klubów świata. To nie mogła 
być ciężka decyzja, poza tym Moyes od samego początku miał 
wsparcie kibiców i zarządu. Mimo to miał na swoich barkach 
presję. Nie mógł zawieść wszystkich sympatyków i przede 
wszystkim osoby, która mu zaufała. 

Sezon 2013/14 został zakończony. Najlepszą drużyna obecnej kampanii okazał się Manchester City, a dla kibiców United, był 
to sezon o którym nie da się szybko zapomnieć. Przed jego rozpoczęciem, każdy wiedział, że będzie to sezon historyczny… 
Pierwszy bez Sir Alexa Fergusona za sterami. 

Pierwszy dzień Davida Moyesa na Old Trafford miał miejsce  
1 lipca 2013 roku. Odwiedzając budynki klubu wyglądał jak ko-
bieta na wyprzedaży. Oczy szeroko otwarte, rozglądanie się po 
ścianach i ten uśmiech… na niemalże, każdym zdjęciu… Ale to 
tylko zdjęcia, najważniejsze jest to co mógł zrobić ze sztabem 
szkoleniowym i zawodnikami. Media tworzyły wokół Moyesa 
otoczkę, która szybko poszła w świat i zaraziła wielu kibiców 
United. Nie raz czytało się, że David Moyes to fenomenalny 
wybór, że zakończy karierę na Old Trafford, że zbuduje wielką 
dynastię. Każdy chciał w to wierzyć i początkowo wierzono. Jed-
nak nie wszystkich udało się tym zarazić. Ci kibice uważali, że 
Moyes nie ma charakteru, że nie potrafi wygrywać przeciwko 
wielkim klubom, że nie ma odpowiedniej myśli szkoleniowej 
by coś osiągnąć. Czas miał pokazać, kto miał rację. Pierwszym 
krokiem było zwolnienie Mike Phelana, Rene Meulensteena  
i Erica Steela, a w ich miejsce sztab uzupełnili Steve Round,  
Jimmy Lumsden i Chris Woods. Pierwszy mały zgrzyt, gdyż 
nie było tajemnicą, że Ferguson apelował do Moyesa, aby ten 
zachował sztab szkoleniowy. Szkot postąpił jednak inaczej. 
Szykowano się już do przedsezonowego tournée, a każdy fan 
czekał na transfery! Wraz z przyjściem Szkota wierzono, że 
młodzi zawodnicy United dostaną szansę i tak miało się stać, 
gdyż zabrano kilku wychowanków. Pierwszy mecz na azjatyck-
im tournée pokazał, że ciężko będzie. Porażka 1:0 z Singha All 
Stars XI, nie znaczyła wiele, bo to dopiero okres przygotowaw-
czy, ale należało spisywać się znacznie lepiej. Następne mecze 
to gra w kratkę. Zwycięstwo, porażka, remis, wygrana, remis  
i porażka w ostatnim meczu przed sezonem z Sevillą. Nie naj-
lepszy okres przygotowawczy, ale wszyscy byli spokojni. Poza 
tym młodzi zawodnicy zaprezentowali się całkiem dobrze  
i wierzono, że paru z nich zasili kadrę Czerwonych Diabłów na 
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zbliżający się sezon. Tak pięknie jednak nie było i szansę otrzy-
mał jedynie Adnan Januzaj. Jesse Lingard, który spisywał się 
świetnie nie dostał możliwości pokazania się w dorosłej kadrze. 
Inni także musieli obejść się smakiem, ale wszystko jest przed 
nimi. Dodatkowo wyczekiwano na wielkie transfery. W me- 
diach padały wielkie nazwiska, które mogą trafić do klubu. 
Taka postać rzeczy tylko rozbudzała wyobraźnie kibiców, ale 
konkretów było brak. Fellaini, Baines, Strootman, Fabregas, 
Modrić, Thiago, Garay, Marquinios, Herrera. Ci zawodnicy 
najczęściej byli wymieniani jako potencjale wzmocnienia, ale 
„negocjacje się przedłużały” i co chwilę dowiadywaliśmy się, 
że któryś z zawodników nie jest już dostępny. Thiago wybrał  
Bayern Monachium, Kevin Strootman przeniósł się do AS 
Romy, Marquinios zasilił PSG… A cała reszta miała zostać  
w swoich klubach. Jedyne co się udawało zdobywać, to nowi 
partnerzy i sponsorzy. To było frustrujące. Dodatkowo media 
rozpętały zamieszanie wokół Wayne’a Rooneya, który miał 
przenosić się do Chelsea. Na szczęście Anglik ostatecznie  
został w United. Pierwszy oficjalny mecz Davida Moyesa odbył 
się 11 sierpnia o Tarczę Wspólnoty z Wigan Atletics. Przygoda 
rozpoczęła się sukcesem. Manchester United pokonał Wigan, 
2:0, po dość ciężkim meczu. Moyes zadedykował to trofeum 
Alexowi Fergusonowi, a wszyscy wierzyli, że to dopiero pierw-
szy sukces nowego szkoleniowca United. 

Pierwszym spotkaniem w Premier League, było starcie ze 
Swansea. Oczekiwano dobrego meczu, ale to co zobaczy-
li kibice przerosło ich oczekiwania. Manchester United po 
bardzo dobrym występie pokonało Łabędzie 4:1. Kolejny mecz  
z Chelsea zakończył się remisem i nikt nie miał o to pretensji. 
Mecz wyglądał jak wojna taktyczna, z której obie ekipy wyszły  
z twarzą. Trzeci mecz to wielkie derby z Liverpoolem! Kibice 
oczekiwali zwycięstwa, które dało by Szkotowi więcej pewności 
siebie. Mecz potoczył się jednak inaczej niż planowano. Liver-

pool dzięki bramce Sturridge’a wygrało, ale to nie był koniec 
świata. Mecz był wyrównany i skuteczność zadecydowała. 
Należało ją po prostu poprawić w następnych meczach i 
wszystko miało być dobrze.  Dzień po meczu zamknięto okien-
ko transferowe i United w ostatnich minutach kupiło Maroua-
na Fellainiego! Przepłacono za niego trochę, bo 27,5 miliona 
funtów to duża suma. Lepszy rydz, niż nic… Choć fani oczeki-
wali zdecydowanie więcej! Kolejne mecze to wygrane z Crystal  
Palace i Bayerem Leverkusen. Po nich nastąpiła katastrofa w 
Derbach Manchesteru. Choć to United dłużej utrzymywało 
się przy piłce i grało efektowniej, to City było lepsze pod bram-
ką. Wynik 4:1 to bardzo dotkliwy cios, ale nawet za czasów 
Fergusona, The Citizens potrafili wygrać wyżej. Nie było więc 
jesz-cze powodów po paniki, zwłaszcza, że w następnym mec-
zu wyeliminowano Liverpool z Pucharu Anglii.  Jednak to co 
stało się po tym meczu, do dzisiaj śni się kibicom Czerwonych  
Diabłów. Na Old Trafford przyjechał West Brom i wywiózł  
z niego 3 punkty, pierwszy raz od 1976 roku. Dramat, bo po 
raz kolejny United przeważało, ale nic z tego nie wynikło. 
Wiele musiało się zmienić. Starano zmazać tę plamę w na- 
stępnych meczach… No ale remis z Shakhtarem, Southampton  
i Cardiff to mimo wszystko nienajlepszy pokaz umiejętno- 
ści. Nie wspominając, że mecze ze Stoke czy Sunderlandem,  
o mały włos nie przegrano. W kolejnych miesiącach cieszyła je-
dynie wygrana z Arsenalem, w której zniwelowano wszystkie 
atuty rywali i ugrano w końcu coś więcej niż 1 punkt, w meczu  
czołowymi zespołami Premiership. Kolejne mecze to kolej-
na porcja rozczarowań. Porażka z Tottenhamem, Newcastle,  
Evertonem i Chelsea,  pierwsza w historii przegrana ze Swansea  
w FA Cup, odpadnięcie z Pucharu Anglii na rzecz Sunderlandu.  
Rozpoczął się dość duży kryzys w klubie. Kibice tracili wiarę  
w nowego szkoleniowca! Co z tego, że zawodnicy częściej byli 
przy piłce, skoro z posiadania nic nie wynika? Dodatkowo każ-
dego frustrował fakt, że od razu po strzeleniu bramki, United 
wrzucało tryb obronny. To nie był styl gry Manchesteru United!  
To był styl gry przeciętnego klubu, którym się stała ta ekipa, 
która rok wcześniej została okrzyknięta mistrzem Anglii. 

Desperacko starano się ściągnąć wielkie nazwisko na Old  
Trafford w zimowym okienku transferowym. Jednak skoro 
latem nikt nie chciał przejść, to dlaczego miało by być inaczej 
tym razem? Coś musiało być nie tak, skoro każdy cel transfe-
rowy odmawiał Manchesterowi United. Czy to wina Moyesa?  
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A może Eda Woodwarda? Tego się nie dowiemy. Jeden trans-
fer udało się jednak dopiąć! Desperacki ruch warty 37 milionów 
funtów: Transfer Juana Maty z Chelsea Londyn. Dwukrotny 
najlepszy zawodnik na Stamford Bridge, wszechstronny i nie-
samowicie uzdolniony Hiszpan zawitał na Old Trafford, by 
dać nadzieje kibicom. I tak było! Fani United zaczęli wierzyć, że  
dzięki temu transferowi wszystko się odmieni. Zapomnieli chy-
ba, że jedna jaskółka wiosny nie czyni, bo jeżeli inni zawodnicy 
nie mogli się dogadać ze szkoleniowcem i rosła w nich frustra- 
cja, to nie mogło to wróżyć dobrze. David Moyes często wy-
puszczał na boisko duet Van Persie – Rooney, który nie spisy-
wał się najlepiej. Dodatkowo niektóre decyzje były dość kon-
trowersyjne i wskazywały, że Szkot nie do końca chyba panuje 
nad swoim składem. Mata na szczęście wkomponował się w 
skład i w swoim debiucie zaliczył asystę, ale nie był w stanie us-
trzec United przed blamażem ze Stoke i frustrującym remisem 
z Fulham. Niedługo później przyszła porażka z Olimpiakosem 
Pireus. Pierwsza porażka w historii z greckim klubem w Lidze 
Mistrzów. A tłumaczenie „nie spodziewaliśmy się tego”, dopro- 
wadziło wszystkich do śmiechu przez łzy. David Moyes w tym 
momencie nie wiedział co zrobić. Fani zaczęli się od niego 
odwracać, w szatni też nie panował.  Jak bardzo słaby jest  
Manchester United Davida Moyesa pokazał mecz z Liver-
poolem. Zawodnicy The Reds wyglądali o niebo lepiej niż zawod-
nicy United. Już na pierwszy rzut oka było widać, że rywale przy-
jechali na Old Trafford wygrać i zasłużenie wywieźli 3 punkty. Co 
robiły w tym czasie Czerwone Diabły? Nikt tego nie wie, po dziś 
dzień. Sezon miała uratować Liga Mistrzów. Robin Van Persie 
dał każdemu tą nadzieje, strzelając 3 bramki w rewanżu z Olim-
piakosem. Kolejną szansę na pokazanie twarzy Manchester  
miał w rewanżu z City… jednak i o tym meczu należałoby, jak 
najszybciej zapomnieć.  Zawodnicy Manuela Pellegriniego po 
prostu zdominowali mecz. Dodatkowo strzelili bramkę w pier-
wszej minucie! Kolejny rekord na koncie Moyesa! W tym mo-
mencie tylko wygrana w Lidze Mistrzów mogła uratować sezon, 
który miał być najgorszym w historii klubu w Premier League. 
Jednak bądźmy szczerzy… kto wierzył w wygraną United  
z Bayernem Monachium, który cały sezon grał świetnie? Kibi-
ce coraz głośniej mówili, że Moyes nie jest właściwą osobą  
i domagali się zwolnienia, zapominając o słowach Sir Alexa  

Fergusona.  Jednak ten nigdy nie zabrał głosu w tej sprawie.  
Pewna grupa fanów wykupiła nawet samolot, który podczas 
meczu z Aston VIllą przeleciał nad Old Trafford z napisem 
Wrong One – Moyes Out. Mecz jednak United wygrało 4:1. 
Parę dni później zaś zremisowali z Bayernem, nie przekre- 
ślając szans na awans. Pewne było, że United nie wygra ligi, a 
nawet gra w Lidze Mistrzów nie była zbyt oczywista. Moyes po-
zostawał jednak menadżerem United. Wygrana 4:0 z Newcas-
tle, napawała niejako optymizmem przed rewanżem, ale każdy 
wiedział, że United musi dać z siebie 200% w Monachium. 
Prawie się udało, ale prawie robi wielką różnicę. W 57 minucie  
kibice United byli w niebie, po przepięknej bramce Patrice’a 
Evry. Jednak radość trwała 22 sekundy. Później padały kole-
jne bramki. Bayern wygrał ten mecz 3:1, a Manchester United 
przegrał ten sezon na każdym froncie. Moyes znalazł się na 
kolanach, a decydujący cios zadał, o ironio, Everton. Statysty-
ki tego meczu pokazują totalną bezradność i beznadziejność  
taktyki Davida Moyesa. Manchester United miał 61% posi-
adania piłki… I tyle! Everton w swoich 39 % oddał 17 strzałów  
i zdobył 2 bramki, prezentując się dużo lepiej niż ich przeciwni-
cy. United oddało 9 strzałów z czego tylko 2 celne. Zawodni-
cy nie stworzyli tak naprawdę żadnej dobrej sytuacji! To było 
upokarzające. Zarząd nie wytrzymał. Dwa dni po meczu z The  
Toffees, David Moyes został zwolniony. Dla sceptyków była to 
radość, dla zwolenników smutna chwila. Każdy kibic zdawał so-
bie sprawę, że to było dla dobra klubu. Gra pod wodzą Szkota 
nie dawała nadziei. Zamiast progresu widzieliśmy regres w grze 
United. Manchester United grało piłkę polegającą na utrzy- 
mywaniu się przy piłce, bez możliwości penetracji i kreowania 
okazji, z dziurawą obroną. Fachowcy przed sezonem opisywali, 
że Moyes to specjalista od gry obronnej i że z każdego potrafi 
wyciągnąć co najlepsze. Najwyraźniej nie jest tak dobry, jak się 
wszystkim wydawało. Poza tym Szkot zasłynął z jeszcze jednej 
rzeczy: W każdym meczy występował inną wyjściową 11. Po 
prostu niesamowite. Poza tym lekcja dla każdego młodego 
menadżera – co mówić jak przegrało się mecz, który powinno 
się wygrać? „Nie zagraliśmy tym razem najlepiej” – David Moy-
es… Doprawdy odkrywcza sentencja. Po jego zwolnieniu na  
4 mecze drużynę przejęła legenda Czerwonych Diabłów, Ryan 
Giggs. 
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Jak wiemy z pustego i Salomon nie naleje, więc gra United 
niewiele się różniła. Wygrali z Norwich, ale w beznadziejnym 
stylu przegrali z Sunderlandem. Ryan Giggs na mecz z Hull 
City wpuścił eksperymentalny skład, pozwalając Tomowi  
Lawrencowi i Jamesowi Wilsonowi na debiut. Mecz United 
wygrało 3:1 i wszystko wyglądało całkiem dobrze, ale nie 
zapominajmy, że grano z Hull City. Najważniejszym wydarze-
niem były dwa debiutanckie trafienia Wilsona. W ostatnim 
meczu sezonu Czerwone Diabły zremisowały 1:1 z South-
ampton. Tak zakończył się sezon pełen porażek. Kibice United  
z pewnością czują ulgę, że już po wszystkim. Nie ma już  
Davida Moyesa, a Ryana Giggsa zastąpił Van Gaal.

Co nie grało w grze United? Prawie wszystko. W obronie wy-
glądało to kiepsko, a mogło być gorzej gdyby nie David De 
Gea, najlepszy zawodnik Manchesteru United w sezonie.  
W pomocy było ciężko. Michael Carrick nie spisywał się tak do-
brze jak rok wcześniej. Marouane Fellaini nic nie wniósł do gry  
United. Tom Cleverley niejednokrotnie był wyśmiewany, ale 
jego postawa czasami na to zasługiwała. Darren Fletcher 
się starał, ale to za mało być coś więcej wnieść. Nie zawiódł 
Juan Mata i Adnan Januzaj, cała reszta pozostanie bez oceny.  
W napadzie bywało różnie. Swoje chwile miał Welbeck, ale 
częściej był krytykowany, niż chwalony. Bardzo słabo zaprezen-
tował się Javier Hernandez, który umiejętnie marnował okazje. 
Robin Van Persie miał z pewności jakieś problemy z Moyesem, 
przez co nie zawsze dawał z siebie wszystko. Wayne Rooney 
jako jedyny nie zawiódł. Choć kibice krytykują go za jego zach-
owanie, mając w pamięci jego gigantyczny kontrakt, który pod-
pisał. 

Nie jest do końca fair zrzucanie winy za sezon tylko na barki 
Moyesa. Zawodnicy także nie stanęli na wysokości zadania, 
ale cóż się dziwić. Jeżeli taktyka była do nich niedopasowana, 
a oni sami nie chcieli grać pod wodzą Moyesa, to musiało się 
tak skończyći. Jeżeli nie było chemii, to ten projekt nie mógł 
się udać. „Osiągnięcia” Moyesa mówiły same za siebie, tak jak 
postawa zawodników. Nie udało się załatać dziur w składzie, 
przez co jakakolwiek równa walka nie wchodziła w grę. Spon-
sorów United ma co niemiara, ale z zawodnikami jest ciężko. 
Można więc powiedzieć, że Szkocki menadżer jest ofiarą, ale 
zasłużył sobie na taki los. 

Jakie są nadzieje? No właśnie. To jest bardzo dobre pytanie. 
Skład musi zostać przewietrzony… Tacy zawodnicy jak An-
derson, Ashley Young czy Alexander Buttner to nie poziom  
Manchesteru United. Wielu zawodników po tym sezonie po- 
stawiło wielki znak zapytania obok swojego nazwiska i należy  
się nad nimi naprawdę zastanowić. Na szczęście młodzi  
zawodnicy pokazali klasę i można przewidywać, że w najbliż- 
szym czasie swoją szanse otrzyma Jesse Lingard, Nick Powell, 
Saidy Janko czy zapomniany Wilfried Zaha. Potrzebne są do-
datkowe wzmocnienia i to na miarę United! Odchodzi Vidić  
i Ferdinand, być może odejdzie Evra. Obronę trzeba skom-
pletować na nowo. Ściągnąć podstawowego lewego obrońcę  
i dwóch stoperów. Pomoc koniecznie należy wzmocnić co naj-
mniej dwoma środkowymi pomocnikami. Na lewe skrzydło 
potrzebne jest także wzmocnienie. 

Transfer Davida Moyesa, to najgorsza transakcja ostatnich lat. 
Klub stracił na tym pod wieloma względami. Na giełdzie akc-
je spadły, za dwóch zawodników zapłacono naprawdę duże  
pieniądze, odprawa Moyesa też nie była mała. Co jednak  
najważniejsze United straciło pozycje w lidze, i miejsce w Lid-
ze Mistrzów. Po tak smutnym sezonie, możemy liczyć, że nas-
tępne będą tylko lepsze. Bo więcej takich upokorzeń fenome-
nalni kibice z Old Trafford, mogą nie wytrzymać. Z pewnością 
na to nie zasługują,

Michał Stencel
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A co mi tam!
Czy z obroną jest aż tak źle?

W kadrze Czerwonych Diabłów na bokach mogą grać Rafael 
oraz Evra. Tego pierwszego bardzo często trapiły kontuzje, 
dlatego często był wspomagany przez Smallinga oraz Jonesa. 
Środkowi obrońcy teoretycznie powinni stanowić siłę 
zespołu. W kadrze znajdziemy takich graczy jak Ferdinand, 
Vidić, Evans oraz dwóch wyżej wspomnianych Anglików. 
W składzie Czerwonych Diabłów mamy jeszcze Buttnera, 
jednak jego 1035 minut na boisku nie robi wrażenia. 

Wielu kibiców Manchesteru United od dwóch sezonów wiesza psy na grze obronnej swojej ulubionej drużyny. Filary obrony 
Czerwonych Diabłów trochę się nadkruszyły a nowe nie do końca jeszcze podpierają zespół w prawidłowy sposób. Patrząc na 
kadrę Manchesteru United od kilku lat nie widać zmian a ostatnim kupionym zawodnikiem, który znacząco wpływa na grę linii 
obrony jest Phil Jones. Przypomnijmy, że Jones przyszedł do United w 2011 roku. Wielu obserwatorów skrytykowałoby taką 
politykę transferową, przy czym kolejni znaleźli by wiele argumentów przemawiających za tym, że to nie linia obrony wymaga 
transferów.

W tym sezonie drużyna z czerwonej części Manchesteru 
straciła 43 bramki i na tle całej stawki uplasowali się w tym 
kontekście na 5 miejscu. Warto zauważyć, że w zeszłym  
mistrzowskim sezonie Diabły straciły 41 bramek. Liczby zde-
cydowanie podobne, jednak rok temu padało zdecydowanie 
mniej bramek. Największą liczbą bramek w historii 
Manchesteru United w ramach Premier League było 86 
trafień. W tym sezonie dwie drużyny z czołówki wzbiły się  
o dwa poziomy wyżej i strzeliły ponad 100 goli. Teza nasuwa 
się sama i liczby mówią, że defensywa z tego sezonu zagrała 
dużo lepiej. 

W poprzednim sezonie jeszcze za czasów Sir Alexa Fergusona, 
Czerwone Diabły traciły sporo goli, jednak gracze ofensywni  
w szczególności van Perise nadrabiali to z nawiązką. Ferguson 
również bardzo często rotował składem, jednak jako 
długoletni trener bardzo dobrze znał swoich podopiecznych 
i wiedział na co każdego stać. Do gry często desygnował 
Evansa, Evre oraz Rafaela. Pozostali obrońcy czyli Vidić, Rio, 
Smalling oraz Jones również mieli na koncie bardzo dużo 
występów jednak ich ciągłość była zakłócana przez kontuzje. 
Dzięki temu skrzydła rozwinął Evans.
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W dzisiejszym futbolu bardzo duży nacisk kładzie się na 
wyszkolenie techniczne. Obrońcy oprócz obrony mają 
również zadania w rozgrywaniu piłki, co daje przewagę  
w dalszych poczynaniach pomocników oraz napastników. 
Za czasów Sir Alexa Fergusona obrońcy nie bali się brać na 
siebie obowiązku rozgrywania piłki czy pójścia do przodu. 
Tacy gracze jak Evans, Evra czy Rafael dokładali solidną ilość 
bramek oraz asyst. Faktycznie, może nie bronili najlepiej, 
ale angażowali się mocniej w grę ofensywną. Przypomnijmy 
że nawet Buttner strzelił bramkę grając na lewej obronie. 
Patrząc na całokształt, może i gra obronna nie zachwycała 
jednak fakt tak częstych wycieczek pod pole karne i pomoc  
w rozgrywaniu piłki daje bilans korzystny dla defensywy 
United. 

Sezon 2013/2014 przyniósł wiele zmian. Za sterami stanął 
Moyes i chcąc sprawdzić wszystkich swoich zawodników 
wybierał do gry różne zestawienia w obronie. Nie było to 
związane z kontuzjami czy formą zawodników. Szkot chciał 
przetestować każdego z kadry i wybrać tych najlepszych. Taki 
rodzaj zarządzania na pewno odbił się na formie zawodników, 
którzy nie mogli nabrać rytmu meczowego oraz miał 
wpływ na psychikę zawodników, którzy nie potrafili ocenić 
swojej pozycji u menedżera. Na boisku widać było mniejszą 
pewność siebie, zachowawczość w podaniach oraz wyjściach 
do przodu co niewątpliwie przełożyło się na strzelone  
bramki. 

Trudno ocenić, kto był faworytem Moyesa. Jak co roku 
defensywa była zdziesiątkowana. Ciągłe urazy Rafaela 
uniemożliwiały Szkotowi zestawienie prawej obrony, a w sku-
tek tak małej ilości meczów Brazylijczyk wypadł z formy przez 
co Smalling lub Jones bardzo często grali na prawej obronie. 
Ponadto miejsce prawego obrońcy czasem zajmował 
Antonio Valencia. Rafael nie potrafił wejść w rytm meczowy, 
mimo że jego występy robiły nadzieje, które ulatniały się  
z każdą kolejną kontuzją. Solidny poziom trzymał Evra, 
chociaż widać w jego grze tendencje zniżkową. Mimo to 
można było liczyć na jego kolejne rajdy i pomoc w atakach. 
Środek obrony całkowicie wyłączał się z gry piłką. Ograniczyli 
się do bronienia, co przyniosło korzyści w defensywie, jednak 
cierpiała na tym ofensywa United. 

Statystyki liczbowe to nie wszystko. Co prawda w oparciu  
o liczby możemy odnieść wrażenie, że defensywa spisywała 
się lepiej niż we wcześniejszym sezonie. Warto jednak 
spojrzeć na temat z szerszej perspektywy. Obrońcy już 
dawno przekwalifikowali się na wielofunkcyjnych graczy, 
którzy nie tylko bronią dostępu do własnej bramki, dlatego 
warto postawić na innowacje w drużynie oraz poluzować 
szyki, które mogą dać wymierne korzyści w postaci bramek. 
Niestety taka gra ma wiele wad, dlatego potrzebny jest ktoś  
z pomysłem na mądre włączenie obrońców do gry. 

Paweł Szczęśniak
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Inne spojrzenie
Gratulacje z okazji zatrudnienia najlepszego 

menadżera świata

Louis van Gaal oficjalnie trenerem Manchesteru United – to już wiemy. Nie można powiedzieć, by zakończenie tej historii 
zaskoczyło nas tak, jak błyskawiczny comeback piłkarzy Crystal Palace w meczu z Liverpoolem. Postanowiłem skorzystać 
z okazji, aby przedstawić Wam, drodzy czytelnicy, sylwetkę jednego z najbardziej kontrowersyjnych menedżerów w ciągu 
ostatnich 20 lat.

Zacznijmy od początku

Kariera piłkarska van Gaala niespecjalnie się powiodła. 
Co prawda w wieku 20 lat trafił do Ajaxu, jednak nigdy nie 
wystąpił w pierwszym składzie u boku chociażby słynnego 
Johana Cruyffa. W roku 1991 został mianowany zastępcą 
Leo Beenhakkera właśnie w amsterdamskim klubie. Trzy lata 
później został on następcą byłego menedżera reprezentacji 
Polski. Holender już wtedy przykuł uwagę mediów (z którymi 
do dzisiaj lubi się drażnić, ale o tym później) mówiąc na 
konferencji do właściciela klubu: - Gratuluję Panu z okazji 
zatrudnienia najlepszego menedżera świata. To właśnie 
sukcesy w Ajaxie przyniosły van Gaalowi największą sławę.

Metody treningowe

Holender jest znany z tego, że lubi mieć wszystko pod 
kontrolą. Jest menedżerem, więc to on rządzi w klubie  
i nikt nie ma prawa podważyć jego decyzji. Również posiada 
bardzo specyficzny sposób wyrażania swojej opinii w róż-
nych sprawach, a nawet nie boi się  zepsuć marzeń małego 
dziecka. Jego ofiarą padł kiedyś 14-letni Gerard Pique. 
Dziadek katalońskiego obrońcy, który za czasów trenowania 
Barcelony przez van Gaala, był dyrektorem sportowym dumy 
Katalonii, zaprosił menedżera na obiad. Do restauracji zabrał 

on swojego wnuczka mówiąc do Holendra: - To mój wnuk – 
środkowy obrońca młodzieżowej FC Barcelony.  Czy mógłbyś 
wyrazić swoją opinię o chłopcu? Na co menedżer spojrzał na 
niego i po kilku sekundach powiedział bez namysłu: - Jesteś za 
słaby by być obrońcą Barcelony.

Ostatnia historia, jakiej się doszukałem, mówi o tym, że  
w trakcie jego krótkiej przygody z Bayernem Monachium na 
jednym z treningów postanowił zdjąć spodnie i pokazać, że 
ma jaja by posadzić któregokolwiek zawodnika z pierwszej 
jedenastki na ławkę rezerwowych. Innym razem podczas 
obiadu postanowił wyżyć się na Luce Tonim, który jego 
zdaniem garbił się w trakcie jedzenia.

Jednak co by nie mówić, obecny selekcjoner reprezentacji 
Holandii ma oko do młodych talentów. To on odkrył i pomógł 
się rozwinąć takim talentom, jak: Xavi, Iniesta, Puyol, Kluivert, 
Seedorf, Davids, Alaba, Badstuber oraz wielu innych. Również 
pod jego skrzydłami szkolili się dziś jedni z najlepszych 
menedżerów na świecie, czyli Jose Mourinho oraz Pepe 
Guardiola. 



 
16

Taktyka

Van Gaal jest osobą, która preferuje styl zwany Totalnym 
futbolem. Polega to na tym, że w trakcie meczu każdy 
zawodnik może zagrać na dowolnej pozycji (może to się nie 
spodobać Robinowi van Persiemu, który bardzo narzekał 
po meczu z Olympiakosem w Lidze Mistrzów, że musiał 
schodzić na lewą obronę). Holenderski menedżer jest bardzo 
pomysłowy i zawsze wykazywał się sporym kunsztem 
trenerskim. W meczach jego drużyn widzieliśmy wiele taktyk, 
takich jak 4-4-2, 4-2-3-1, a nawet i 3-3-1-3. Jednak tendencja do 
dłuższego okresu posiadania piłki przez jego podopiecznych 
na boisku oraz atakujący styl gry pozostały niezmienne.

Osiągnięcia

Ktoś wyliczył, że przez 22 lata wygrał on 62% swoich meczów. 
Warto wspomnieć, że prowadził przecież wielkie zespoły 
w swojej karierze: Ajax, Barcelonę, AZ Alkmaar, Bayern 
Monachium oraz reprezentację Holandii. Dodatkowo 
jeśli chodzi o karierę klubową zdołał wygrać przynajmniej 
jedno trofeum z każdym z wyżej wymienionych klubów. Na 
szczególną uwagę zasługuje sukces w finale LM z Ajaxem  
w 1995 roku. Holender jest również doskonale przygotowany 
do pracy na Wyspach, bowiem posługuje się bardzo dobrze 
językiem angielskim. Zna również języki: hiszpański, niemiecki 
oraz naturalnie holenderski.

Media

Przez swoją całą przygodę z futbolem van Gaal nie ukrywał 
niechęci do dziennikarzy. Wielu z nich, którzy stawali 
naprzeciw niemu miało problemy z ukryciem zażenowania 
po niewybrednym komentarzu skierowanym w ich stronę.  
W jednym z wywiadów skrytykował on jednego z holen-
derskich dziennikarzy, z którym przez cały sezon analizował 
spotkania Ligi Mistrzów. Na koniec prowadzący żegnając się 
z widzami zaprosił ich na kolejne odcinki, w których będą mu 
towarzyszyć Willem Kieft oraz Marc van Hintum. Menedżer 
oburzony faktem, że nie zaproszono go na kolejne odcinki 
wyszedł na wizji z hukiem ze studia. 

Z kolei dziennikarz Disco Mirror, Ian Ladyman, wraz z in-
formacją o tym, że van Gaal może zostać zatrudniony 
w Manchesterze United od razu wystosował wpis na 
Twitterze, w którym przestrzega swoich kolegów po fachu, 
by podczas wywiadów traktować Holendra jak przysłowiowe 
“jajeczko”. Dziennikarz wyleciał kiedyś z jednej konferencji za 
sprawą menedżera. Jego kolega z redakcji tłumaczy, było to 
spowodowane zbyt natarczywym nachodzeniem Ruuda van 
Nisterlooya.
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Kontrowersje

Jeśli chodzi o wymienienie wszystkich kontrowersyjnych 
sytuacji z udziałem van Gaala, jest to praktycznie niemożliwe, 
dlatego postanowiłem wybrać kilka najciekawszych. 
Pierwsza z nich to pamiętny karate kick w trakcie finału 
Ligi Mistrzów, kiedy sędzia postanowił nie odgwizdać 
faulu dla Ajaxu po ewidentnym przewinieniu Marcela 
Desailly’ego na Jarim Litmanenie. Oburzony ówczesny trener 
amsterdamskiego zespołu postanowił zademonstrować faul, 
jakiego dopuścił się zawodnik AC Milanu. Trzeba przyznać, że 
wyszło to przekomicznie, a akcja była powtarzana wiele razy  
w przeciągu tych kilkunastu lat w telewizji i w internecie. 

Holender posiada również ciągnącą się od 1989 roku waśń 
z legendą FC Barcelony i reprezentacji Holandii – Johanem 
Cruyffem. Wszystko zaczęło się od… kolacji. W swojej 
autobiografii van Gaal wspomina: “Razem z braćmi Koeman 
otrzymaliśmy zaproszenie na kolację w posiadłości Cruyffów. 
W trakcie posiłku telefon zadzwonił. To moja rodzina dzwoniła 
do mnie by poinformować o śmierci mojej siostry. Czym  
prędzej wybiegłem z posiadłości. Kilka dni później  
dowiedziałem się o tym, że Johan ma mi za złe, że wybieg- 
łem z domu bez podziękowania za posiłek”. Ich 
nieprzyjazne stosunki trwały w najlepsze, kiedy to 
van Gaal i Cruyff przebywali razem w FC Barcelonie. 
Obecny selekcjoner Holendrów głosił wszędzie teorie 
spiskowe, jakoby jego „kolega” prowadził prasową 
propagandę, która miała doprowadzić do jego zwolnienia  
z klubu z Katalonii. W 2004 roku kryzys odżył za sprawą Ajaxu. 
Cruyff, który był w zarządzie klubu zaprowadził swój zespół 
do sądu tylko po to, żeby odwołać van Gaala ze stanowiska 
dyrektora technicznego – oskarżał go o fatalne rezultaty 
amsterdamskiego zespołu i działanie na szkodę klubu. 
Ostatecznie van Gaal zrezygnował.

Ostatnia historia jakiej się doszukałem to przygoda ze 
Zlatanem Ibrahimoviciem. Wiąże się ona z wcześniej 
wspomnianą krótką przygodą w 2004 roku. Cytując Szweda: 
„Był dyrektorem technicznym w klubie i za pomocą ołówka 
rysował mi gdzie mam biegać. Pewnego razu powiedziałem 
mu – nie potrzebuję cię słuchać – wracaj do swojego gabinetu 
i idź tam sobie pisać nim listy!”. Innym razem kłóciłem się  
z Rafaelem van der Vaartem i powiedziałem Louisowi: „Jeśli 
ten gość będzie grać to ja nie będę”. – Oburzony rozkazał mi grać 
dalej u boku Holendra, na co kazałem odp****lić mu się. Tydzień 
później grałem już dla Juventusu. Musisz mieć wyczucie w relacjach 
z zawodnikami – van Gaal nie miał”. Kolejny przykład na to, że 
Holender nie zamierza słuchać się kogoś, kto jego zdaniem 
jest od niego niżej w hierarchii. Być może to był też dodatkowy 
powód, dla którego Johan Cruyff ubiegał się o wydalenie  
z klubu ówczesnego dyrektora technicznego. 

Odpowiedni człowiek na właściwym miejscu?

Mimo wszystko wydaje mi się, że tak. Problemem może 
być to, że van Gaal uważa się za nietykalnego i nie pozwoli 
sobą rządzić. Wydaje mi się, że powodem dla którego David 
Moyes był tak długo menedżerem Manchesteru United 
była jego uległość wobec „góry”. Jednak obecny selekcjoner 
reprezentacji Holandii jest kompletnym przeciwieństwem 
Szkota. Być może to dobrze, bowiem potrzebna jest 
zdecydowana osobowość, która nie będzie bała się 
powiedzieć co myśli i przeprowadzi klub przez burzliwy okres 
przebudowy. A tego w Manchesterze potrzeba najbardziej.

To, co zdefiniuje van Gaala to zbliżające się okienko trans-
ferowe i nadchodzące decyzje – a jest ich sporo. Pierwsza  
z nich to czy przedłużać umowę z Evrą i Ferdinandem. Kolejne 
problemy to dobór wyjściowej jedenastki – widać było  
w minionym już sezonie olbrzymie braki w obronie i pomo-
cy, które koniecznie trzeba zreperować. Niedawno minął rok, 
odkąd Czerwone Diabły ogłosiły Davia Moyesa następcą 
Sir Alexa Fergusona (ta data kibicom Manchesteru zapisze 
się chyba na zawsze w pamięci). W zeszłym letnim okienku 
transferowym przybyli zaledwie Guillermo Varela oraz 
Marouane Fellaini, więc wniosek nasuwa się następujący: 
jakie letnie okienko transferowe taki menedżer i cały 
najbliższy sezon.

Adrian Mroczkowski 
(Premiership24.com)



Eric Cantona
Dane zawodnika
Imię i nazwisko: Eric Cantona
Data urodzenia: 25 maj 1966
Miejsce urodzenia: Marsylia - Francja
Pozycja: Napastnik

Statystyki kariery:
1983–1988 Auxerre  82 (23)
1985–1986	 →	Martigues	(wyp.)	 15	 (4)
1988–1991	 Marseille	 	 40	 (13)
1989	 →	Bordeaux	(wyp.)	 	 11	 (6)
1989–1990	 →	Montpellier	(wyp.)	33	 (10)
1991 Nîmes    17 (2)
1992	 Leeds	United	 	 	 28	 (9)
1992–1997	 Manchester	United	 185	 (82)

Osiągnięcia:
Mistrzostwo Francji(2)
Puchar Francji (1)
Mistrzostwo Anglii (5)
Tarcza wspólnoty (3)
FA Cup (2)
Mistrzostwo Europy U-21
Król Strzelców Ligi Angielskiej - 1967-68
Piłkarz roku w Anglii - 1976-68
Złota Piłka - 1993 (trzecie miejsce)
Przedstawiciel listy 100 najlepszych zawod-
ników w historii według Fifa
Umieszczony w składzie 100 lecia Ligi Angiel-
skiej
 

Ciekawostki:
Eric Cantona najwięcej bramek zdobył przeciwko 
Manchesterowi City, w 7 meczach zdobył 8 bramek.

O incydencie w meczu z Crystal Palace mówił, że to 
było świetne uczucie, ale zdaje sobie sprawę z błę-
du jaki popełnił. 

Legendy United

Swoją ostatnią bramkę dla Manchesteru United 
zdobył w meczu z Blackburn Rovers, wygranym 3-2

W głosowaniu magazynu Inside United został wy-
brany najlepszym zawodnikiem w historii United.

Decyzję o emeryturze podjął po porażce z Borussią 
Dortmund, twierdząc, że osiągnął już wszystko co 
był w stanie i sama gra nie sprawiała mu tyle ra-
dości co wcześniej.

Cantona był pierwszym zawodnikiem spoza wysp 
brytyjskich, który jako kapitan podniósł FA Cup.

Nikt nie jest w stanie wytłumaczyć o co tak 
naprawdę chodzi z kołnierzykiem, który przed 
każdym meczem stawiał Cantona. Sam zawodnik 
nie chciał tego nigdy wytłumaczyć. Philipe Auclair, 
który napisał biografię Cantony, tłumaczył, że tak 
we Francji robili młodzi chłopacy  by wyglądać jak 
twardziele.

*Niewiele brakło by Eric Cantona został zawodnik-
iem Liverpoolu. Po tym jak Michael Platini namówił 
go do powrotu na boisko, pomagał mu w poszuki-
waniu klubu. Zaoferował go ówczesnemu trenero-
wi The Reds, Graeme Souness, ale ten nie potrze-
bował kolejnego napastnika.
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Eric Daniel Pierre Cantona urodził się 24 Maja 1966 roku  
w Marsylii. Swoje pierwsze kroki w piłce nożnej stawiał w lokal- 
nym klubie, SO Caillolais. Początkowo Cantona szedł śladami 
swojego ojca i często występował jako bramkarz, z czasem jed-
nak kreatywność i instynkt wzięły górę. Jako zawodnik ofensyw- 
ny w swoim klubie wystąpił ponad 200 razy, po czym został 
ściągnięty do Auxerre. 

Swój profesjonalny debiut zaliczył 5 grudnia 1983/84, w wy- 
granej 4:0 z Nancy. W dwóch kolejnych sezonach wystąpił 
jedynie w 13 meczach i został wypożyczony do drugoligowe-
go Martigues. Po niezłym sezonie wrócił do Auxerre, gdzie 
przedłużył kontrakt i rozpoczął prawdziwą karierę. W sezonie 
86/87 wystąpił w 40 meczach, zdobywając 17 bramek, czym 
zasłużył sobie na powołanie do dorosłej reprezentacji Francji.  
W tym samym czasie był bardzo ważnym elementem repre- 
zentacji U-21, które wygrało mistrzostwa Europy. Wkrótce po 
tym turnieju doszło do wymarzonego transferu dla Cantony.  
Za 22 milionów franków wykupił go Olimpique Marseille - ulu-
biony klub młodego francuza. 

Pod względem umiejętności wszystko było jak należy, ale całą 
karierę mógł przekreślić jego twardy charakter. Już wcześniej 
zdarzało mu się w nerwach uderzyć innego zawodnika, spe- 
cjalnie kopać piłkę po trybunach czy rozszarpywać koszulkę, 
gdy miał zostać zmieniony. Nie bał się nawet otwarcie kryty-
kować selekcjonera reprezentacji Francji, Henri Michela, za co 
Cantona został ukarany rocznym zakazem występów w ko- 
szulce trójkolorowych. Z powodu naprawdę ciężkiego charak-
teru nie potrafił się odnaleźć w nowym klubie i został wypoży-
czony najpierw na pół roku do Bordeaux, a w następnym se-
zonie do Montpellier. W trakcie tego drugiego wypożyczenia 
pobił się z Jean-Claudem Lemoultem i rzucił swoimi korkami 
w jego twarz. Niewiele brakowało by Eric opuścił klub. Wstawił 
się za nim jednak Laurent Blanc i Carlos Valderrama, co skut-
kowano jedynie 10 dniową karą. Po powrocie Eric Cantona był 
jednym z najważniejszych zawodników w drodze Montpellier  
do wygrania Pucharu Francji. W kolejnym sezonie pomógł 

Marsylczykom wygrać mistrzostwo i dość nieoczekiwanie zo-
stał sprzedany po zakończeniu sezonu do Nimes. To jednak 
nie była udana przygoda. W grudniu 1991 roku, Cantona rzucił 
piłką w sędziego, nie będąc zadowolonym z jego decyzji. Za ten 
czyn został zawieszony na miesiąc przez Francuską Federację 
Piłkarską. Karę przedłużono do dwóch miesięcy po tym jak 
Cantona po ogłoszeniu decyzji, podszedł do każdego komisa- 
rza, nazywając go idiotą. Po tej przygodzie postanowił zakończyć 
piłkarską karierę, ale szybko do zmiany decyzji namówili go  
Michael Platini, Gerard Houllier i jego osobisty psychoanalityk. 
Przy okazji zarekomendowali mu przeniesienie się do Anglii. 
Tak tez zrobił i przeszedł do Leeds United.

W pierwszym sezonie, był częścią drużyny, która wygrała po 
raz ostatni tzw. First Division. Choć w sezonie zdobył tylko jed-
ną bramkę, to nikt nie miał wątpliwości, że był on najważniej- 
szym elementem tamtego składu. Następny sezon rozpoczął 
zdecydowanie skutecznej i już w meczu o Tarczę Wspólnoty 
wygranym przez Leeds 4-3, ustrzelił hat-tricka Liverpoolowi. 
Parę tygodni później ustrzelił tyle samo Tottenhamowi. Nie- 
długo potem w zimowym okienku przeniósł się do Mancheste-
ru United za 1,2 miliona funtów.

Od tego momentu pamięta się prawdziwą karierę Cantony. 
Wyglądało to tak jakby klub był stworzony dla Cantony, a ten dla 
klubu. Manchesterowi United brakowało zawodnika do zdoby-
wania bramek, zaś Eric potrzebował menadżera, któremu 
mógłby w pełni ufać. Choć początki miał ciężkie, to zawsze mógł 
liczyć na wsparcie menadżera i drużyny. Zaliczył debiut jako 
zmiennik w meczu z Manchesterem City. Warty odnotowania 
jest fakt, że to właśnie wtedy zagrał pierwszy mecz z podnie-
sionym kołnierzykiem. Swój debiutancki gol Francuz zaliczył 
w meczu z Chelsea, a tydzień później zdobył ostatnią bramkę 
w zremisowanym 3-3 spotkaniu z Sheffield Wednesday, choć  
Manchester przegrywał do przerwy 3-0. Dzięki jego dobrej 
grze, Manchester United wygrało ligę, pierwszy raz od 1967 
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roku. Wraz z jego dobrą grą szły kontrowersje. Gdy United 
rozgrywało spotkanie na Ellan Road z Leeds, Cantona opluł 
kibica gospodarzy, za co został ukarany karą porządkową. Po 
dobrym sezonie, miały nadejść następne. W 1993/94 Cantona 
otrzymał koszulkę z numerem 7 i szybko stał się ikoną United. 
Jego ważne gole i niesamowita kreatywność pozwoliła odzyskać 
mistrzostwo Anglii i jednocześnie wygrać FA Cup po wygranej 
4-0 z Chelsea. Korelacja gry Manchesteru United i występów 
Erica Cantony była widoczna gołym okiem. Czerwone Dia-
bły we wcześniejszych sezonach miały problem ze zdobywa- 
niem bramek, a Francuz nie tylko zdobywał bramki, ale przede 
wszystkim kreował sytuację dla innych. Nie ma najmniejszej 
wątpliwości, że lepsza gra ofensywna United była spowodowa-
na jego przyjściem na Old Trafford. Już w pierwszym pełnym 
sezonie klub zdobył o 18 bramek więcej, niż przed jego przy-
byciem. To nie był przypadek i każdy o tym wiedział. Kosztem 
tego były jednak problemy z charakterem Francuza.  Cantona 
został wyrzucony z murawy w meczu z Galatasarayem, a w li-
dze po dwóch z rzędu, bardzo głupich aczkolwiek  zasłużonych 
czerwonych kartkach został zawieszony na 5 meczy. Najgorsze 
miało jednak nadejść. 

Po dobrym początku 94/95, sezonu wszystko wskazywało na to, 
że Manchester United obronią po raz kolejny tytuł mistrzowski. 
Wszystko się zmieniło 25 stycznia 1995 roku. W meczu z Crystal 
Palace, Cantona otrzymał czerwoną kartkę za faul na obrońcy 
rywali. Opuszczając boisko jeden z kibiców gospodarzy krzy-
knął coś do francuza, na co ten zareagował kopniakiem w sty-
lu kung-fu, a następnie okładał kibica pięściami. Eric Cantona 
został zatrzymany za napaść i spędził 2 tygodnie w więzieniu, 
a następnie został skazany na 120 godzin prac społecznych. 
Po ogłoszeniu decyzji, zwołano konferencje prasową, na której 
Eric powiedział, być może najbardziej znany i jednocześnie  

najmniej zrozumiały cytat w karierze. Powiedział: Mewy podąża-
ją za turystami, gdyż myślą że sardynki zostaną rzucone do morza. 
Wszystkim bardzo dziękuję. Urosło wiele legend wokół tego 
zdania, a liczni kibice i dziennikarze doszukiwali się metafor  
i ukrytego znaczenia całej wypowiedzi. Nie mniej jednak jest to 
zdanie, którego sens zna chyba tylko sam Cantona. Zawodnik 
został ostatecznie zawieszony na 8 miesięcy gry. Klub także 
nałożył na karę na zawodnika. Co istotne została odebrana 
mu opaska kapitańska w reprezentacji i po tym incydencie, już  
nigdy nie reprezentował kraju na arenie międzynarodowej. 
Wielu myślało, że to koniec jego kariery w Manchesterze  
United, ale Sir Alex Ferguson namówił go do podpisania nowe-
go kontraktu. Niewiele brakło by Cantona faktycznie już nigdy 
nie zagrał w koszulce United. Sfrustrowany brakiem gry i tym 
że FA śledziło każdy jego ruch, złożył prośbę o rozwiązanie kon-
traktu i wyleciał do Francji. Dwa dni później wycofał prośbę, po 
rozmowie w Paryżu, z Fergusonem. Choć zatrzymano Francu-
za na Old Trafford, to nie udało się tego uczynić z mistrzost-
wem Anglii, które przypadło Blackburn Rovers.

Po 8 miesiącach przerwy Eric Cantona wrócił do gry w meczu  
z odwiecznym rywalem, Liverpoolem. Po dwóch minutach 
asystował przy bramce Nicka Butta, a później wykorzystał rzut  
karny. Ostatecznie padł remis 2-2. W tym momencie  
Manchester United miało 10 punktów strat do lidera,  
Newcastle United. Reszta sezonu przeszła do historii jako 
jedna z najciekawszych. Czerwone Diabły systematycznie po- 
mniejszały przewagę, wygrywając często jedną bramką. Nie-
które mecze kończyły się wynikiem 1-0, a decydującą bramkę 
zdobywał Cantona. Ważny był też bezpośredni mecz ze Sroka-
mi. Choć przez cały mecz byli zespołem zdecydowanie lep-
szym, to wystarczyła jedna skuteczna akcja Cantony, by wygrać 
mecz 1-0. Pod koniec sezonu był najważniejszym zawodni- 
kiem, który zdobywał bramkę na wyrównanie, bądź tę decydu-
jącą. Jego bramka zadecydowała, że United przeskoczyło w ta-
beli Newcastle. Tego prowadzenia Czerwone Diabły nie oddały 
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do końca i wygrali ligę po raz kolejny. Manchester United grało 
także w finale FA Cup z Liverpoolem. Cantona nie tylko został 
kapitanem w tym meczu, ale i zdobył jedyną bramkę. Dzięki tej 
wygranej United stało się pierwszą drużyną, która wygrała dwa 
razy Dublet. W jego 5 sezonie na Old Trafford, Eric Cantona  
przejął opaskę kapitańską po tym jak Steve Bruce odszedł do 
Birmingham City. Miał charakter i walecznością motywował 
innych do dobrej gry. Dzięki takiej postawie, Manchester 
United bez większych problemów wygrał ligę. Eric Cantona  
w swoich 5 latach gry wygrał 4 tytuły Premier League i niespo- 
dziewanie postanowił zakończyć karierę w wieku 30 lat. Ostatni 
oficjalny mecz rozgrał z West Ham 11 maja 1997 roku.

Eric Cantona jest z pewnością legendą Manchesteru United. 
Klub był dla niego idealnym miejscem, a Sir Alex Ferguson był 
dla niego idealnym menadżerem. W przeciągu 5 lat gry na Old 
Trafford zdobył 82 bramki, a wiele z nich było przedniej uro-
dy. Każdy kibic United zna bramkę w meczu z Sunderlandem,  
w której Eric przelobował brakarza, a piłka po słupku wpadła 
do bramki. Cantona następnie stanął z wypiętą piersią, poka-
zując, że bramka była tak wyjątkowa, jak on. Francuzowi wiele 
rzeczy uchodziło na sucho. Spóźnienie się na treningi, wszystkie 
niepotrzebne czerwone kartki czy choćby ubiór na treningach. 
Wszystko to po to, by wykrzesać z zawodnika co najlepsze  
i to się udawało przez całe 5 sezonów. Niewielu zdaje sobie 
sprawę, że w tamtych czasach mistrzostwo dla Czerwonych  
Diabłów nie było takie oczywiste. Od 1967 roku Manchester 
United nie zdobył mistrzostwa Anglii, a dopiero od czasów 

niepokornego Francuza, zaczął się okres seryjnych mistrzostw. 
Nikt nie jest w stanie policzyć ile decydujących podań wykonał. 
Nikt nie wie ile decydujących bramek zdobył. Jednak każdy wie 
że Eric Cantona był zawodnikiem wyjątkowym, który swoją de-
terminacją i techniką, zasłużył sobie na miano King Eric!
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Co w lidze piszczy
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Podsumowanie sezonu Premier League

22 sezon Premier League dobiegł końca. Pełen zwrotów akcji, nieustającego napięcia, dramatów i niespodzianek. Za 
największą bezsprzecznie należy uznać brak na podium zeszłorocznego mistrza Anglii, Manchesteru United. Czerwone 
Diabły nie dość, że po raz pierwszy w historii nie zakończyły sezonu w pierwszej trójce to na dodatek, zabraknie ich również 
w przyszłorocznych europejskich rozgrywkach. Poniżej przedstawiam krótkie podsumowanie każdej z drużyn PL.

Malezyjski właściciel walijskiego klubu, milioner Vincent Tan 
nie nacieszył się zbyt długo pobytem zespołu w najwyższej 
klasie rozgrywkowej w Anglii. Z każdym meczem drużyna 
spadała w coraz głębsze czeluści końca tabeli. Fatalne wyniki 
doprowadziły do zwolnienia ulubieńca kibiców Malky’ego 
Mackay’a z końcem grudnia. Decyzja ta rozwścieczyła kibiców, 
którzy i tak od początku nie byli przychylni Malezyjczykowi. 
Cardiff przed spadkiem nie uchroniło nawet zatrudnienie 
Ole Gunnara Solskjaera. Niedoświadczony w menadżerskich 
realiach angielskiego futbolu Norweg nie zdołał uchronić 
klubu przed spadkiem. Pomóc w tym mieli mu sprowadzeni 
w styczniowym okienku transferowym z Manchesteru 
United Fabio oraz Wilfred Zaha jednak okazali się być oni 
bardziej rozczarowaniem niż wzmocnieniem. Obecnie 
Solskjaer deklaruje chęć pozostania w klubie, jednak nikt nie 
jest pewien, na jaki kolejny „szalony” pomysł wpadnie Vincent 
Tan.

20 – Cardiff City
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Ekipa z Craven Cottage po 13 sezonach żegna się z Premier 
League. Przedsezonowe wzmocnienia w postaci Darrena 
Benta, Maartena Sketelenburga, Adela Taarabta, Ferando 
Amorebiety czy Scotta Parkera wskazywałby, iż Fulham 
walczyć będzie o solidne miejsce w środku tabeli. Niestety, 
fatalne wyniki już na początku sezonu doprowadziły do 
zwolnienia menadżera Martina Jola. Jego następcą został 
Rene Meulensteen, były asystent Sir Alexa Fergusona. Jednak  
i Holender nie zabawił długo w Londynie. Został zwolniony 
już po dwóch miesiącach pracy. Jego następca, Felix Magath, 
również nie odmienił losów zespołu i nie uchronił go 
przed degradacją. Kto by pomyślał, że finalista Ligi Europy  
z sezonu 2009/2010 od przyszłego roku będzie występować  
w Championship.

19 – Fulham

Kanarki w przeciwieństwie do pozostałej dwójki spadkowi-
czów przez większą część sezonu utrzymywały się poza strefą 
spadkową, będąc niemal pewnymi uniknięcia degradacji. 
Niestety, walczący desperacko Sunderland nieoczekiwanie 
pod koniec sezonu wzniósł się na wyżyny i pewnie opuścił 
strefę spadkową kosztem Norwich. Z funkcji trenera 
zwolniony został Neil Adams. 

18 – Norwich

Dwa sezony temu The Baggies ulokowały się w środku 
tabeli, a w zeszłym roku zajęły 8 lokatę, co było dużym 
zaskoczeniem. Ojcec sukcesu, Steve Clark został jednak 
zwolniony po czterech porażkach z rzędu w tym sezonie. Jego 
miejsce objął Pepe Mel, który nie wniósł do gry zespołu nic 
nowego. Tak naprawdę WBA w tym sezonie przed spadkiem 
uratowały zespoły Fulham, Cardiff i Norwich i w następnym 
sezonie czekać ich będzie mnóstwo pracy, by nie znaleźć się 
ponownie w końcówce tabeli.

17 – West Bromwich 

Początek sezonu obfitował w mnóstwo spekulacji dotyczą-
cych zmiany nazwy klubu. Było to życzenie właściciela Assema 
Allama. Nowa nazwa miała brzmieć Hull Tigers, jednak ostra 
krytyka ze strony kibiców doprowadziła do porzucenia 
pomysłu przez Egipcjanina. Klub ostatecznie zdołał utrzymać 
się w lidze dzięki kilku niezłym występom m.in. wygranym 3:1 
meczu z Liverpoolem. Dodatkowo Tygrysy 17 maja wystąpiły 
na Wembley w finale FA Cup z Arsenalem. Dużo do gry 
zespołu wniosły zimowe wzmocnienia. Nikica Jelavic oraz 
Shane Long zostali najlepszymi strzelcami zespołu.

16 – Hull City
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Drużyna z Villa Park w tym sezonie grała mocno w kratkę. 
Naprzemienne serie zwycięstw i porażek (te były dłuższe) 
doprowadziły ją ostatecznie na 15 lokatę. Tę samą pozycję 
w Premier League zespół zajął rok temu i tylko jedno 
oczko wyżej znalazł się dwa lata wcześniej. Obecnie klub 
wystawiony jest na sprzedaż z nadzieją na powrót, do jakości 
gry prezentowanej kilka sezonów temu.

15 – Aston Villa

Jeszcze we wrześniu z powodu słabych wyników z zespołem 
pożegnał się Paolo Di Canio. Następcę czekała gigantyczna 
praca, gdyż zespół od początku przyklejony był do strefy 
spadkowej. W połowie kwietnia Sunderland został oficjalnie 
przez wszystkich spisany na straty. Duża liczba punktów 
straty do lokat dających utrzymanie oraz spotkania z ze-
społami z samego szczytu Premier League spowodowały, 
że ekipie Gustavo Poyeta szykowano już miejsce w Cham-
pionship. Niespodziewane zwycięstwa z Chelsea Londyn 
i Manchesterem United oraz remis na Etihad Stadium ze 
zdobywcą tytułu pozwoliły na odrobienie straty do reszty 
zespołów walczących o utrzymanie.  Fenomenalna seria  
w końcówe sezonu pozwoliła wskoczyć aż na 14 miejsce.

14 – Sunderland

Przez niemal cały sezon drużyna Sama Allardyce’a 
utrzymywała się na krawędzi strefy spadkowej. Ostatecznie 
o utrzymaniu zadecydowały cztery zwycięstwa z rzędu po 
zremisowanym spotkaniu z Chelsea na Stamford Bridge, 
gdzie Jose Mourinho nazwał styl gry klubu „XIX – wiecznym”. 
Zespół czekają lata przejściowe związane z przeprowadzką na 
nowy stadion w 2016 roku. 

13 – West Ham United

Awans walijskiej drużyny do Premier League jeszcze pod 
przewodnictwem Brendana Rodgersa był dla wszystkich 
dużym zaskoczeniem. Gdy ten odszedł do Liverpoolu 
wydawałoby się, że Łabędziom będzie coraz trudniej 
wytrzymać tempo angielskiej ligi. Michael Laudrup 
podtrzymał jednak ofensywny styl drużyny, dzięki któremu 
Swansea zdobyła Puchar Ligi. Niestety, w tym sezonie gra na 
froncie europejskim została okupiona gorszymi wynikami 
w lidze. Laudrup został zwolniony a Gary Monk nie zdołał 
wprowadzić Walijczyków do pierwszej dziesiątki.

12 – Sweansea
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Tony Pulis objął zespół znajdujący się niemal na dnie, 
wydawałoby się, że bez szans na utrzymanie. Pozostanie  
w lidze, a także zajęcie dosyć niespodziewanej, wysokiej  
pozycji w tabeli jak na ten klub to zasługa wyłącznie 
Walijczyka. Zespół ten jest chyba największą, pozytywną 
niespodzianką sezonu a Pulis zdecydowanie zasłużył na 
nagrodę manadżera sezonu.. Styczniowe wzmocnienia linii 
obrony i pomocy Scottem Dannem i Pucheonem okazały 
się strzałem w dziesiątkę. W przyszłym sezonie zapewne 
oczekiwania w stosunku do zespołu będą zdecydowanie 
większe. Najtrudniejszy sezon już za nimi.

11 – Crystal Palace

Po powrocie do Premier League Newcastle zakończyło sezon 
na wysokiej, piątej pozycji. Niezwykle chwalony menadżer 
Alan Pardew zasłynął wtedy z celnych ruchów transferowych. 
Obecny sezon to jednak pasmo porażek i pogrążeń zespołu. 
Zespół zaliczył najdłuższą serię porażek z rzędu – aż 6.  
W styczniowym okienku transferowym odszedł najlepszy 
zawodnik drużyny, Yohan Cabaye. Sam Pardew w trakcie 
sezonu wpierw zbeształ słownie Manuella Pellegriniego, by 
później uderzyć zawodnika Hull Davida Meylera. Pomimo 
słabych wyników i pozaboiskowych ekscesów utrzymał się na 
stanowisku. 

10 – Newcastle United

Przeciętna pierwsza część w wykonaniu piłkarzy Stoke została 
nadrobiona w ostatnich piętnastu spotkaniach sezonu. 
Osiem zwycięstw i trzy porażki ustawiło zespół na dziewiątej 
lokacie. Wydaje się, że to największe możliwe osiągnięcie tego 
zespołu. 

8 – Stoke City

W tym sezonie Święci często imponowali swoją grą. 
Szczególnie wyróżnili się Jay Rodriguez i Adam Lallana.  
Z dobrej strony zaprezentował się również Luke Shaw. 
Ostatnia dwójka wraz ze skutecznym Rickie Lambertem 
została powołana na zbliżające się Mistrzostwa Świata do 
zespołu Anglii. Przewiduje się, że klub w letnim okienku 
opuszczą największe gwiazdy, szczególnie Shaw i Lallana. 
Gdyby nie słabszy środek sezonu w wykonaniu Southampton 
to zespół mógłby pokusić się o prześcignięcie Manchesteru 
United.

8 – Southampton
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Po zarobieniu ogromnych pieniędzy ze sprzedaży Garetha 
Bale’a klub fatalnie rozdysponował środki sprowadzając 
na White Hart Lane piłkarzy, którzy nie zdołali wpasować 
się w styl zespołu. Niezawodny w Valencii Roberto Soldado 
był w Anglii cieniem samego siebie. Nemal przez cały sezon 
Tottenham manewrował między piątą a szóstą lokatą. 
Jedynym pozytywem jest awans do Ligi Europejskiej, która 
jeszcze dwie kolejki przed końcem sezonu mogła wymknąć 
się Kogutom z rąk. Patrząc na dyspozycje drużyn z czołówki 
Liga Mistrzów jest dla Tottenhamu poza zasięgiem. Obecnie 
zespół poszukuje nowego menadżera po zwolnieniu Tima 
Sherwooda.

6 – Tottenham Hotspur

Odejście Davida Moyesa i pojawienie się Roberto Martineza 
tchnęło w The Toffees nowe życie. W wielu spotkaniach zespół 
wykazał się ofensywnym, skutecznym futbolem. Z dobrej 
strony pokazali się wychowankowie klubu, Ross Barkley  
i John Stones. Świetnie prezentował się również wypożyczony 
z Chelsea Romelu Lukaku. Belgijski napastnik strzelił dla 
Evertonu piętnaście bramek. W przyszłym sezonie z podobną 
grą zespół może zaatakować TOP4, szczególnie zbliżyć się do 
pozycji premiowanej kwalifikacjami do Ligi Mistrzów.

5 – Everton

128 dni na szczycie byli w tym sezonie podopieczni Arsene’a 
Wengera. Mimo to, ostatecznie ulokowali się dopiero na 
czwartej pozycji. Srogie porażki na wyjazdach z drużynami  
z TOP4 spowodowały, że coś w tej drużynie pękło. Kanonierzy 
stracili pewność siebie a przez to zaczęli tracić punkty ze 
słabszymi rywalami, co wcześniej było ich mocną stroną. 
Drużyna z Emirates kończy sezon podobnie do poprzednich 
jednak teraz wyczuwało się w ich poczynaniach pewną 
różnicę, oczywiście pozytywną.

4 – Arsenal

O zespole Czerwonych Diabłów zapisano już pewnie całe 
tomy. Niechlubne rekordy przyciągały na Old Trafford niemal 
wszystkich reprezentantów angielskich mediów. Aktualnie 
zespół jest w trakcie poszukiwania nowego menadżera, 
który byłby w stanie wyprowadzić ich znów na mistrzowską 
drogę. Brak występów w europejskich pucharach pozwoli 
skoncentrować się piłkarzom wyłącznie na angielskich 
rozgrywkach, co może pomóc zespołowi w powrocie na arenę 
międzynarodową. Skład po odejściu Ferdinanda i Vidicia 
czeka olbrzymia przebudowa. Nadal niepewna jest sytuacja 
patrice’a Evry i Ryana Giggsa, a to zapowiada nadejście kilku 
nowych twarzy.

7 – Manchester United
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Najlepsza obrona w lidze. Zwycięstwa z Liverpoolem 
Manchesterem City, Arsenalem, Tottenhamem i United. 
Mimo to dopiero trzecia pozycja na koniec. Słaba gra w ata- 
ku, nieskuteczność napastników i wreszcie potknięcia ze słab- 
szymi rywalami (m. in. Porażka z Sunderlandem) spowo-
sdowały, że drużyna Jose Mourinho ostatecznie wypadła  
z wyścigu o trofeum. Jednak po sprowadzeniu odpowiedniego 
napastnika Chelsea na pewno będzie w gronie faworytów do 
zwycięstwa w rozgrywkach w przyszłym sezonie.

3 – Chelsea

Mimo wpadki na ostatniej prostej w drodze do mistrzostwa 
można śmiało powiedzieć, że to był fantastyczny sezon 
dla ekipy Brendana Rodgersa. Kapitalny Suarez, świetna 
ofensywa tworzona w duecie ze Sturridgem, mnóstwo 
strzelanych bramek. Te czynniki powodowały, że Liverpool 
był chętnie oglądaną drużyną w Anglii. Zespół zrobił wielki 
postęp pod skrzydłami menadżer i w przyszłym sezonie 
może włączyć się ponownie w walkę o puchar. Również  
w Lidze Mistrzów Liverpool na pewno nie zawstydzi Premier 
League.

2 – Liverpool

Dużo szczęścia mieli The Citizens w drodze po zdobycie tytułu. 
Gdy reszta przeciwników powoli odpadała na kolejnych 
etapach kampanii Obywatele twardo parli naprzód i co 
najważniejsze, nie zawiedli w najważniejszych momentach. 
Dzięki temu dziś mogą się cieszyć z drugiego mistrzostwa  
osiągniętego w przeciągu trzech lat. Manuel Pellegrini 
wprowadził do zespołu powiew świeżości po Roberto 
Mancinim. Sami piłkarze zgodnie przyznają, iż dzięki 
Argentyńczykowi osią-gnęli większy spokój. Drużyna miała 
słabsze momenty, ale było ich zdecydowanie mniej niż  
u reszty potencjalnych kandydatów do mistrzostwa. Ciężko 
to przyznać, ale City zasłużył na to trofeum wytrzymując 
fizycznie ciężar Premier League.

1 – Manchester City



Waszym zdaniem
Komentarze z Facebooka (pisownia oryginalna)

Mówiłem, żeby od razu im go oddać, bo potem nie wezmą (Kuba)

Więcej wzmocnień nie trzeba (Eryk)

Na temat spekulacji  
o zatrudnieniu Van Gaala
Natomiast jutro dowiemy się, że oficjalne stanowisko zostanie podjęte jednak w czwartek, w czwartek 
zaś - że w sobotę. I tak w kółko  Idzie przywyknąć (Łukasz)
 odpowiedź: 
   Klasykiem - “Still better story than Twilight”//Klamecki

Na temat zrezygnowania 
Fiorentiny z Andersona

Na temat kupienia Milinkovica
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Na temat Van Persiego jako  
kapitana United
W tej chwilii roo najbardziej zasługuje na te opaske jest jednym z bardziej doświadczonych osob na OT 
pozatym jego charakter pozwolil by potrząsnąć szatnią.(Krystian)

Na temat spekulacji  
o zatrudnieniu Van Gaala



Poznańska Wiara ManUnited

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

Kopnij Biegnij

Premiership24.com

Manchester United Poland

Stowarzyszenie Kibiców  
Manchesteru United - MUSC
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https://www.facebook.com/pages/Pozna%C5%84ska-Wiara-Man-United/109119132526822
http://www.manutd.com.pl/
https://www.facebook.com/ManchesterUnitedPoland
http://kopnijbiegnij.com/
www.premiership24.com
http://www.musc.pl
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