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RAFAŁ MIKOŁAJCZYK
— reprezentant Polski w rugby na wózkach w latach 07-12
— pomysłodawca i współzałożyciel pierwszej i jak dotąd jedynej drużyny grającej w rugby na wózkach na Dolnym Ś� ląsku
— od kwietnia 2013 roku jeździ na handbike’u
— cel: start w profesjonalnych zawodach na szczeblu
europejskim i w międzynarodowych zawodach w jeździe
na handbike’u

Rafał nie może pozwolić sobie na zakupienie profesjonalnego sprzętu,
który pozwoli mu na start w zawodach. Dlatego pomagamy mu z znalezieniu sponsora, który byłby zdolny do pokrycia chociaż części wydatków
związanych z kosztami treningów, dojazdów czy w końcu samego sprzętu.
Aby dowiedzieć się więcej, zajrzyj na jego stronę na Facebooku:
https://www.facebook.com/rafimikolajczyk
lub skontaktuj się z nim telefonicznie pod numerem

881 035 005
POMÓŻ NAM SPEŁNIĆ MARZENIA RAFAŁA!
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¡Olé!. Kontynuujemy tę arcyciekawą przygodę, chcąc
dostarczać Wam najwyższej jakości treści związanych
z hiszpańskim futbolem. Jestem przekonany, że znów
nam się to udało
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Mówią, że liczba hejterów jest miarą sukcesu — tak przynajmniej sądzą sympatycy Weszło. Toteż mocno głowiliśmy się, czy margines negatywnych komentarzy po
premierowym wydaniu to kwestia niewielkiego zainteresowania czy raczej szacunku
do naszej pracy. Jedno jest pewne: udowodniliście nam, że warto dalej się starać.
Dwadzieścia tysięcy odsłon to doskonała motywacja do zarywania kolejnych nocek.
Pozostaje tylko podziękować.
À propos, kiedy nawiązałem już do tego rozwoju. Ostatni miesiąc był wyjątkowo
pracowity. Daliśmy się poznać zarówno w Polsce, jak i w Hiszpanii. Mocno zaznaczyliśmy naszą obecność w mediach społecznościowych. Zostaliśmy zauważeni przez
polskie media sportowe oraz samego Zbigniewa Bońka, który na Twitterze określił
nas mianem „młodych wilków”. W Hiszpanii budujemy silną siatkę kontaktów —
z dziennikarzami, działaczami, trenerami i zawodnikami ze wszystkich szczebli hiszpańskiej ligi. Niespodzianek nie zabraknie, bo nasze plany zajmują na ten moment
każde wolne miejsce w redakcyjnych kalendarzach aż do przyszłych wakacji. Jednak
to odległe tematy.
Skupmy się na teraźniejszości — pewnie zdążyliście zauważyć, że drugi numer jest
wyjątkowo obfity. Pewnych planów nie udało się wcielić w życie, lecz nadal oferujemy niezwykle szeroki zakres punktów zaczepnych — kibic każdego klubu będzie
usatysfakcjonowany, zresztą zaczerpnąć wiedzy i poczytać o atrakcyjnych tematach
mogą u nas nie tylko fani ligi hiszpańskiej. Przede wszystkim cieszy nas zainteresowanie innych mediów, bowiem z pytaniami dzwonili z Press czy Faktu. Jako pierwsi
podaliśmy informację o nowym kontrakcie Quintany; porozmawialiśmy z zawodnikami walenckich Nietoperzy; umówiliśmy się na kilka rozmów oraz reportaży z ważnymi osobistościami.
Co prawda, za dochody z Magazynu nie uda nam się wyjechać na Fidżi, ale przy
uważnym przetrzebieniu zawartości portfeli starcza nawet na kawę. Pamiętajcie,
że jesteśmy otwarci na wszelkiego rodzaju współpracę. Byleby promować i szerzyć
hiszpański futbol. Po to jesteśmy.
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LA LIGA

CO W LIDZE
PISZCZY?
Deportivo La Coruña:
— Juan Carlos Valerón po trzynastu
latach opuszcza SuperDepor. Definitywny koniec kariery czy próba nowych
wyzwań? 38-latek nie podjął jeszcze
decyzji. Z zespołem żegna się również
Riki, który postanowił nie przedłużać
wygasającej umowy.
— Mimo spadku z Primera División, kibice nie zamierzają opuszczać El Riazor.
W ciągu tygodnia klub sprzedał prawie
czternaście tysięcy karnetów na sezon
13/14, co stanowi niemal połowę pojemności obiektu.
— Fernando Vázquez pozostanie na
stanowisku trenerskim. Włodarze Deportivo uznali, że 58-latek był bliski
utrzymania klubu w najwyższej klasie
rozgrywkowej, więc zaoferowali mu
trzyletni kontrakt w ramach nowego
projektu, którego celem jest powrót do
hiszpańskiej elity.

Real Saragossa:
— Po spadku do Segunda División, nikogo nie zdziwił fakt, że podziękowano za
współpracę Manolo Jiménezowi. Jego
następcą został Paco Herrera, który
w ubiegłym sezonie prowadził Celtę Vigo — zdaniem klubowych władz,
59-latek nie boi się stawiać na młodych piłkarzy, a właśnie w nich upatruje się recepty na awans.
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— Nie tylko Manolo Jiménez zapłacił
posadą za degradację Realu Saragossa. W przyszłym sezonie w biurach przy
Eduardo Ibarra 6 zabraknie również
prezydenta Fernando Molinosa. 53-latek objął tę prestiżową funkcję latem
ubiegłego roku, podpisując kontrakt
do 30 czerwca 2013 roku. O odejściu
postanowił sam — nie potrafił swoimi
działaniami uchronić klubu przed spadkiem. Fernando zaznaczył jednak, że
gdy tylko Aragończycy będą potrzebowali jego pomocy, będzie do dyspozycji
klubu.
— Hélder Postiga w zakończonej właśnie kampanii strzelił czternaście goli
(najwięcej w karierze), czym zwrócił
na siebie uwagę bogatszych klubów.
Aktualnie 31-letniemu napastnikowi
spieszno do Sevilli, ale pod warunkiem,
że latem zespół z Ramón Sánchez Pizjuán opuści Álvaro Negredo.

Celta Vigo:
— Andreu Fontàs za milion euro przenosi się z Katalonii do miasta oliwnego.
Barcelona zapewniła sobie możliwość
odkupienia obrońcy. Przypomnijmy:
ostatnie pół sezonu Fontàs spędził
w Mallorce.
— Iago Aspas za dziewięć milionów euro
przenosi się na Anfield. Hiszpan, który
dwunastoma gola znacząco przyczynił
się do utrzymania Celty, odrzucił oferty
m.in. z Arsenalu i Valencii.

— Z Vigo żegna się również Roberto
Lago. 27-letni lewy defensor przeniesie się do Getafe, z którym podpisał
czteroletni kontrakt.
— Mimo utrzymania, Abel Resino nie
przedłużył kontraktu. Razem z nim
odeszli najbliżsi współpracownicy.
53-latka zastąpi Luis Enrique, który po
roku przerwy wraca do czynnego uprawiania zawodu. Były szkoleniowiec
Romy podpisał dwuletni kontrakt.

Getafe CF:
— Od nowego sezonu Luisa Garcíę Plazę
zastąpi José Francisco Molina. 42-latek otrzymał umowę wyłącznie na sezon, a jej przedłużenie jest uzależnione
od wyników pracy.
— Federico Fernández chciałby dalej reprezentować barwy Getafe. Chudzielec
przez ostatnie pół roku czternaście razy
pojawiał się na murawie, prezentując
równy i solidny poziom (był wypożyczony z włoskiego Napoli). Fede zapowiada powrót do zespołu z przedmieść
Madrytu, a swoje zamiary tłumaczy
chęcią gry w reprezentacji Argentyny
na mundialu.
— Jordi Codina przedłużył kontrakt
o dwa sezony.
— Zgodnie z tradycją, 3 czerwca drużyna
wraz z prezydentem Ángelem Torresem

zakończyli rozgrywki w sanktuarium
poświęconym Matce Boskiej Anielskiej. Piłkarze zostawili tam kwiaty
i koszulkę z autografami. Ten zwyczaj
kultywowany jest od wielu lat, co wyróżnia podmadrycki klub na tle innych.

RCD Mallorca:
— Po szesnastu sezonach Mallorca żegna się z Primera División, jako pierwszy w historii spadkowicz w feralnym
sezonie trenowany przez Joaquína
Caparrósa. W drugiej lidze Mallorcę
poprowadzi José Luis Oltra, który kilka
lat temu wprowadził do Primera División Tenerife, a potem — ze znacznie
gorszymi wynikami — pracował m.in.
w Deportivo czy Almeríi. Oltra został
zakontraktowany przez Mallorcę zaraz
po tym, jak fiaskiem zakończyły się negocjacje z Gregorio Manzano w sprawie przedłużenia przez niego kontraktu
o jeden sezon.
— Prawnicy klubu pracują nad administracyjnym zmniejszeniem wynagrodzenia wszystkim zawodnikom.
Podobną drogę przetarł w poprzednim
roku Gimnàstic, wywalczając w sądzie
prawo do obniżenia pensji dwóm swoim zawodnikom po spadku do Segunda
División B (ze 160 i 120 do 40 tysięcy
euro rocznie).
— O wiele więcej pieniędzy — oraz wolność — stracić może były właściciel
i dyrektor zarządzający Mallorki, Martí
Asensio — oskarżony o zdefraudowanie
ponad 600 tysięcy euro. Asensio, któremu grożą grożą trzy lata więzienia
i dwa mln euro grzywny, w 2009 roku
odkupił od Mateu Alemany’ego za ponad cztery miliony euro większościowy
pakiet akcji klubu. Za część udziałów
Martí Asensio zapłacił pieniędzmi wyciągniętymi z klubowej kasy (ponad
500 tysięcy). Były właściciel Mallorki
przyznał się do winy. W ramach rekompensaty zaproponował klubowi
przejęcie... należącego do niego apartamentu, ale obecne władze klubu
zamierzają zaakceptować wyłącznie
pieniądze. Ostateczny wyrok w tej
sprawie powinien zapaść w połowie
lipca.
— Gigantycznej grzywny udało się uniknąć samej Mallorce. Koncern MediaPro domagał się od klubu 10 milionów
euro odszkodowania za zmianę operatora telewizyjnego. Niekorzystny wyrok mógłby być gwoździem do trumny
borykającego się z problemami finansowymi klubu. Co ciekawe, Atlético
Madryt, które również wypowiedziało umowę MediaPro, zostało skazane

przez sąd pierwszej instancji na karę
5,3 mln euro. Jeżeli ta kwota nie zostanie szybko uregulowana, wzrośnie
do dziesięciu mln euro.
— Do utrzymania w Primera División
zabrakło Mallorce zaledwie jednego
punktu. W osiągnięciu zwycięstwa 4:2
w ostatnim spotkaniu przyczynił się
Giovani dos Santos, o którego możliwość gry przeciwko Realowi Valladolid Mallorca stoczyła prawdziwą walkę
z FIFA. Zamieszanie wywołał Puchar
Konfederacji — mimo wydanego przez
światową federację nakazu stawienia
się zawodnika na zgrupowaniu narodowej kadry przed turniejem (i udziału w towarzyskim meczu z Jamajką),
władze Mallorki nie dały za wygraną.
W negocjacjach pomiędzy FIFA (grożącą ukaraniem finansowym klubu),
federacją meksykańską i Mallorką pośredniczyły władze ligi (LFP), porozumienie udało się osiągnąć w ostatniej
chwili.

Atlético Madryt:
— Radamel Falcao odchodzi do AS Monaco za niebagatalną sumę 60 milionów euro. Ponoć Kolumbijczyka skusiła wizja zarobku dziesięciu milionów
euro rocznie, bowiem klub z Monako
może liczyć na ulgi podatkowe. W gronie potencjalnych następców Tygrysa
wymieniani są tacy piłkarze jak: Álvaro Negredo, Roberto Soldado czy Mario
Gómez. Mówi się też o Luisie Suárezie,
Sergio Agüero, Óscarze Cardozo czy
Pablo Osvaldo.
— Thibaut Courtois pozostanie w Madrycie na kolejny sezon, gdyż Chelsea
zdecydowało się przedłużyć wypożyczenie Belga. 21-latek podczas rozmowy z Mourinho dowiedział się, że
nie widnieje w planach Portugalczyka,
więc zgodnie stwierdzili, że bramkarz
powinien dalej rozwijać się i dojrzewać
piłkarsko pod okiem Diego Simeone.
Młody golkiper to czołowa postać klubu, o czym świadczy zdobycie w tym
sezonie Trofeo Zamora. Courtois wpuścił 27 goli w 37 meczach, co czyni go
najlepszym bramkarzem Primera División.
— Sporo dywaguje się o wzmocnieniach
Rojiblancos. Hiszpańskie media donoszą, że klub z Madrytu dogadał się
z Léo Baptistão w sprawie pięcioletniego kontraktu. Ponadto głośno jest
także o Diego, który chciałby wrócić na
Vicente Calderón — pomocnik źle czuje
się w Wolfsburgu.
— Tiago Mendes przedłużył kontrakt

o rok. Z klubem żegna się za to Domingo Cisma, który oczekuje częstszych
występów, prawdopodobnie jego nowym pracodawcą zostanie podmadryckie Getafe.
— Klub otwiera się na młodych ludzi —
na Vicente Calderon powstał sektor
rodzinny.
— Utalentowany snajper, Héctor Hernández, podpisał kontrakt z Los Colchoneros, 17-latek wcześniej występował w Las Palmas, jednym
z warunków przenosin jest sparing obu
ekip
— 28 maja minęła dekada, odkąd Enrique Cerezo został prezydentem klubu.

Rayo Vallecano:
— Co z tymi europejskimi pucharami?
Rayo, choć jest ruiną finansową i organizacyjną, otarło się o grę w Lidze Europy. Klub z przedmieść Madrytu zajął
ósmą lokatę, lecz wykluczenie Málagi
przez UEFA mogło oznaczać upragniony awans. Jedynymi pewnymi ekipami
do gry w Lidze Europy były Valencia
oraz Betis. O swoją szansę długo walczyły Málaga i Rayo, jednak ostatecznie oba kluby nie wystąpią w rozgrywkach międzynarodowych. Pomimo
trzech odwołań, władze były nieugięte,
decydując, że klub z Vallecas nie może
zagrać w Lidze Europy ze względu na
fatalną sytuacją finansową, zaległe
wypłaty i niewypłacalność. Z tej sytuacji skorzystała dziewiąta Sevilla.
— Czołowe postacie klubu żegnają się
z podmadryckim Vallecas. Léo Baptistão jest już ponoć dogadany z Atlético, ale możliwe, że Brazylijczyk zostanie w Rayo na roczne wypożyczenie.
Do tego Paco Jémez straci swojego
najlepszego strzelca, Pitiego. 32-latek
przeniesie się do Granady, gdzie będzie zarabiał 1,2 miliona euro za sezon.
Hiszpan w tegorocznych rozgrywkach
zanotował osiemnaście trafień i dołożył do tego dwie asysty. W przyszłej
kampanii Rayo będzie sobie radzić
również bez człowieka od czarnej roboty, czyli Javiego Fuego. Defensywny
pomocnik po zakończeniu kontraktu
przenosi się do Valencii.

FC Barcelona:
— To nie jest żart! Duma Katalonii meczem w Polsce rozpocznie okres przygotowawczy do nowego sezonu. 20
lipca w Gdańsku Barca zmierzy się
z miejscową Lechią, ale już tego samego dnia wyleci do Monachium, gdzie
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rozegra sparing z Bayernem oraz będzie promować firmę Audi.
— Długie miesiące poświęcone plotkom kończą się w Barcelonie. Bohater lata, czyli Neymar, podjął decyzję
o transferze, który był wyczekiwany
przez całe futbolowe środowisko. Brazylijczyk został zawodnikiem Barcelony, a Katalończycy musieli zapłacić
za niego 65 milionów euro. Klauzula
odstępnego zawodnika wynosi 190
milionów euro.
— Andreu Fontàs odszedł do Celty,
natomiast Ibrahim Affelay oraz Isaac Cuenca zostali wystawieni na listę
transferową. Bojan Krkić nie odejdzie
z Barcelony, ale najpewniej znowu zostanie wypożyczony do innego klubu.
— Víctor Valdés oficjalnie zakomunikował, że nie przedłuży kontraktu
z Barceloną, ale zamierza wypełnić
go do końca, czyli pozostanie w klubie
do 30 czerwca 2014 roku. Ter Stegen,
Maksym Kowal, Kiko Casilla, Vicente
Guaita, José Reina, Thibaut Courtois
— tych bramkarzy wymienia się w gronie potencjalnych następców Valdésa. Inaczej swoją przyszłość w Barcelonie widzi Adriano, który przedłużył
umowę do 2017 roku. Również Alexis
Sánchez pozostanie w klubie na przyszły sezon.
— Wyróżnień czas: Andrés Iniesta
najlepszym asystentem, z kolei Xavi
najcelniej podającym, jak wynika
z oficjalnych informacji statystyków
ligi. Trzecia nagroda Pichichi i trzeci
8 ¡OLÉ! MAGAZYN | CZERWIEC

Złoty But wędrują do Leo Messiego.
Tym razem wystarczyło, bagatela, 46
bramek.
— Joan Laporta chce ponownie ubiegać się o stołek prezydenta klubu.
Odczucia wśród kibiców są mocno podzielone.
— Złożona z rezerwowych zawodników
Barcelona zdobyła Puchar Katalonii,
pokonując Espanyol 4:2 po serii jedenastek. W regulaminowym czasie gry
padł remis 1:1.

Granada CF:
— Guilherme Siqueira znów rozchwytywany. Po tym jak rok temu defensora ściągnąć chciała Valencia, teraz
obserwują go takie marki jak Barcelona, Manchester United czy lizbońska Benfica. Brazylijczyk publicznie
przyznał, iż w najbliższym okienku
transferowym chce opuścić Granadę.
„Czuję, że to odpowiedni moment na
zmianę klubu. Wprawdzie mam jeszcze ważny kontrakt, ale przejście do
innego zespołu wyjdzie na dobrze zarówno mi, jak i klubowi” — stwierdził
Siqueira. Bocznego obrońcę ponoć
najbardziej pragnie Everton.
— Diego Mainz podpisał nowy kontrakt
z Granadą. Umowa defensora będzie
ważna przez kolejne trzy sezony. Piłkarz jednocześnie przestał być własnością Udinese, z którego do Granady był wcześniej wypożyczony.
— Kolejnym po Mainzie piłkarzem,

który przedłużył kontrakt, jest Roberto Fernández. Teraz umowa golkipera
obowiązywać będzie do 2015 roku.
Czyżby to oznaczało odejście Toño?
— Dyrektor do spraw marketingu, George Lamb, na jednej ze specjalnych
konferencji potwierdził informację,
że Granada zorganizuje dla dzieci od
piątego do piętnastego roku życia
specjalny kampus, gdzie nie zabraknie gier, zabaw i ćwiczeń związanych
z futbolem. Andaluzyjski klub chce
poświęcić więcej uwagi sekcjom juniorskim, stąd specjalny obóz dla
wszystkich grup. W konferencji udział
wzięli także piłkarze, Dani Benítez
oraz Guilherme Siqueira, którzy swoimi sylwetkami mieli motywować
młodych ludzi do rozwoju i ciężkiej
pracy.
— Granada skorzysta z opcji wykupienia Yacine Brahimi`ego. Na konto
francuskiego Rennes Andaluzyjczycy
przeleją cztery miliony euro.
— Dziennik „Marca” donosi, że trener Lucas Alcaraz jest jednym z najlepszych szkoleniowców Granady
w ostatnich latach. Alcaraz w piętnastu spotkaniach wygrał pięć razy,
cztery razy remisował i sześciokrotnie przegrał. Daje mu to średnią 1,26
punktu na mecz. Takiego wyniku nie
osiągnął żaden opiekun Granady odkąd ta powróciła do La Liga.
— Transferów szał: oficjalnie drużynę
z Andaluzji opuszcza Íñigo Lopez. Nowym pracodawcą defensora nie będzie

jednak warszawska Legia, lecz PAOK
Saloniki. W ślady Diego Buonanotte
poszedł Manuel Iturra i, podobnie jak
Argentyńczyk zimą, opuścił Málagę
na rzecz Granady. Kolejnych wzmocnień El Grana poszuka w linii ataku.
Ekipę Lucasa Alcaraza zasili Riki,
który ma zadbać o skuteczność Andaluzyjczyków.

Real Madryt:
— Isco jednak w Realu! Prawdziwą
bitwę o wychowanka Valencii Królewscy stoczyli z Manchesterem
City. Były już zawodnik Málagi w
przyszłym tygodniu zostanie zaprezentowany jako piłkarz Los Blancos. Kwota transferu wyniosła najprawdopodobniej około 27 milionów
euro oraz ewentualne cztery miliony
zmiennych. Początkowo do transakcji
miał być włączony któryś z młodych
madryckich talentów, jednak ostatecznie Málaga zadowoliła się samą
gotówką. Warto odnotować, że w
2009 roku Isco podczas wywiadu dla
dziennika Superdeporte powiedział:
„Jestem trochę antimadridistą, nigdy
nie lubiłem tego klubu”.
— Kontrakt z madryckim klubem podpisał również Carlo Ancelotti. Za
sprowadzenie Włocha na Santiago
Bernabéu, Real musiał zapłacić PSG
4,5 miliona euro. „Pragnę drużyny,
która będzie kontrolowała grę, obdarzonej pomysłowością w ataku i ze
zrównoważoną linią pomocy. Będziemy grali ofensywną piłkę, a do tego
potrzeba umiejętności” — powiedział
Carlo.
— Garść plotek transferowych.
Wszystkie znaki na niebie wskazują, że z drużyny Los Blancos odejdzie
Gonzalo Higuaín. Walkę o snajpera
toczyły Arsenal z Juventusem, jednak
wydaje się, że na polu walki o Argentyńczyka został klub z Londynu — Turyńczycy pozyskali bowiem Carlosa
Teveza. Nie wiadomo, kto zostanie
następcą madryckiego snajpera. W
mediach pojawiają się nazwiska takie
jak: Cavani, Hulk, Suarez czy... Rooney.
— Pożegnanie Mourinho. Kontrowersyjny trener opuszcza Real Madryt po
trzech latach, podczas których udało mu się zdobyć mistrzostwo kraju,
Superpuchar Hiszpanii oraz Puchar
Króla. The Special One odszedł z
Madrytu po bardzo słabym sezonie,
zakończonym licznymi konfliktami,
m.in. z legendą Królewskich, Ikerem
Casillasem.

Real Valladolid:
— Hiszpański oddział firmy Hummel
ma zamiar pozwać Real Valladolid.
Sytuacja jest o tyle kuriozalna, iż to
właśnie znaczek Hummela ma zastąpić Kappę od następnego sezonu na
koszulkach Pucela (umowa została
podpisana pod koniec marca, lecz nie
poprzez oficjalnego przedstawiciela
w Hiszpanii).
— Kibice z Valladolid ruszyli z projektem „Grada de Animacion”. Grupy kibicowskie takie jak „Ultras Violetas”,
„Infierno de Zorilla”, „Komando
Violeta” oraz „Dando Guerra” chcą
poprawić doping na Estadio José Zorrilla. W ramach akcji odbyły się już
pierwsze spotkania. 25 maja w centrum miasta fani zebrali się na trybunie najzagorzalszych kibiców zwanej
Fondo Norte, aby dopingować swoich
ulubieńców w pojedynku przeciwko Celcie Vigo. Zorganizowana akcja
ma być przedsmakiem dopingu, który
będzie niósł piłkarzy Realu w nadchodzącej kampanii.
— Od 7 czerwca w Valladolid nagrywany będzie serial „5:0” o piłkarzach
z Kolumbii (bohaterami będą m.in.
Valderrama, Leonel Álvarez czy Higuita, którzy grali razem na początku
lat 90-tych w Pucela). Produkcją serii
zajmie się firma Endemol.
— Mirosław Dziukić odchodzi z Valladolid. Trener swoją decyzję argumentował poszukiwaniem nowych
wyzwań. Serb obejmie posadę szkoleniowca Valencii. Sporo mówi się
o tym, że zabierze ze sobą kilku utalentowanych zawodników do stolicy
Lewantu. Mimo odejścia, sympatycy
Pucela dziękują trenerowi chociażby na Twitterze. Powstał nawet dość
popularny hashtag: #gracias Djukić.
Zarząd oferował 47-latkowi czteroletnią umowę, a jego usługami mocno zainteresowana była też Benfica,
jednak Mirosław wybrał drużynę Nietoperzy.
— Nowym trenerem został Juan Ignacio Martínez. Były trener Levante
podpisał dwuletnią umowę.
— Klub podpisał kontrakt z Kevenem
Alemanem, który jest młodzieżowym
reprezentantem Kanady i byłym zawodnikiem Toronto FC. 19-letni napastnik urodził się w Kostaryce. Na
zasadzie wypożyczenia do Valladolid
dołączył także Gilberto García Olarte. Kolumbijczyk reprezentujący do
tej pory barwy Once Caldas jest ofensywnie usposobionym prawym obrońcą, który może występować również
jako prawy pomocnik.

— Patrick Ebert stwierdził, że rozważy wszelkie możliwości zmiany klubu. Klauzula wykupu w kontrakcie
Niemca wynosi osiem milionów euro.
Skrzydłowy stwierdził także, że nie
spieszy mu się z powrotem do Bundesligi: „Propozycja Atlético i możliwość gry w Lidze Mistrzów jest bardzo
atrakcyjna. Mam także inne ciekawe
oferty z Primera División oraz Premier
League. Muszę jednak powiedzieć, że
bardzo dobrze czuje się w Hiszpanii,
odnalazłem tutaj szczęście”.

Valencia CF:
— Sezon 13/14 będzie pierwszym od
2008 roku, kiedy Valencia nie zagra
w Lidze Mistrzów. Negatywnie odbije
się to na, i tak już bardzo złej, sytuacji ekonomicznej klubu. Największe
gwiazdy klubu, jak chociażby Adil
Rami, Diego Alves czy Éver Banega
otrzymały zgodę na transfer, jeśli do
klubu napłynie atrakcyjna oferta. Do
Spartaku Moskwa odszedł już Tino
Costa.
— Amadeo Salvo został nowym prezydentem klubu z Estadio Mestalla.
Hiszpan osiągnął niespotykane poparcie, gdyż aż 93% akcjonariuszy
opowiedziało się za jego kandydaturą.
— Ernesto Valverde, pomimo tego iż
szybko rozkochał w sobie kibiców
Valencii, (co nie jest łatwym zadaniem, ostatnio udało się to Rafie
Benítezowi) odchodzi do Athleticu
Bilbao. Nowym trenerem został Mirosław Dziukić, były piłkarz Nietoperzy (156 spotkań), co spotkało się
z mieszanymi opiniami w środowisku
piłkarskim. Sam zaineresowany zapowiedział, że chce widzieć Valencię
pośród najlepszych klubów Europy.
— Jedna z legend klubu, David Albelda, nie przedłużył kontraktu z Los
Ches. Zawodnik rozegrał 574 mecze
z nietoperzem na piersi, pokonując
bramkarzy przeciwników trzynastokrotnie.
— W wieku 87 lat zmarł Antonio Puchades. W barwach klubu z Lewantu
wystąpił w 290 meczach, każdy z nich
rozegrał w pełnym wymiarze czasowym, co jest niebywałym osiągnięciem.
— Míchel Herrero wraca do klubu,
w którym się wychował. Pomocnik
został wykupiony za jedyne 420 tysięcy euro dzięki klauzuli zawartej
w jego kontrakcie. Do klubu przyszedł
również Javi Fuego, któremu skończył
się kontrakt z Rayo. Działacze mają
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— Zgodnie z prognozami wielu ekspertów, po rewelacyjnym sezonie piłkarze Sociedad stali się rozchwytywani przez większe marki. Najwięcej
mówi się o Iñigo Martínezie. Obrońca mógłby powędrować nawet do
Barcelony, która w zamian Baskom
oddać mogłaby Gerarda Deulofeu.
Z kolei Asier Illarramendi znalazł się
na celowniku londyńskiego Arsenalu.
Kanonierzy są w stanie przeznaczyć
na transfer około 12 mln euro, co raczej nie zadowala włodarzy z Kraju
Basków.

ERNESTO VALVERDE
FOT. VALENCIACF.COM

również w planach zakontraktowanie
Giovaniego dos Santosa. Kolejnym
wzmocnieniem jest przedłużenie kontraktu z Jérémym Mathieu do 2017
roku.

uhonorowaniem. Athletic zagra z reprezentacją Kraju Basków, a mecz odbędzie się w terminie 7-11 czerwca,
w trakcie oficjalnej przerwy reprezentacyjnej.

— Fundacja nie poddaje się w sprawie
zatrzymanej budowy Nuevo Mestalla.
Na horyzoncie pojawili się budowlańcy z Chin. Oby nie skończyło się tak jak
z budową polskich autostrad...

— Czas na wietrzenie szatni. Z klubu
na pewno odejdzie Fernando Llorente
(nie przedłuża kontraktu), na wylocie
są Xabi Castillo oraz Igor Martínez. Do
Fulham odszedł już Fernando Amorebieta, po łącznie piętnastu latach pobytu w klubie i ośmiu w pierwszej drużynie. Baskowie chcieliby sprowadzić
do siebie reprezenta kraju i gwiazdę
ligi, Beñata Etxebarrię.

— Roberto Soldado z 24 golami został
drugim najlepszym Hiszpanem strzelającym w Primera División. Wyprzedził
go tylko Negredo (25 trafień), który
cztery bramki zdobył w ostatnim spotkaniu z... Valencią.

CA Osasuna:
— Patxi Puñal zostaje w Osasunie. Kapitan Los Rojillos umowę z klubem
przedłużył o kolejny, czternasty już
sezon. Klub nie przedłuży za to kontraktu z Rubénem Gonzálezem.
— José Luis Mendilibar pozostanie trenerem Osasuny. Mendilibar pracował
w Pampelunie przez ostatnie 2,5 roku.
— Jordan Lotiés od nowego sezonu będzie reprezentował barwy Osasuny.
Francuski obrońca przyjdzie na Estadio Reyno de Navarra za darmo, bowiem 30 czerwca wygasa jego umowa z AS Nancy-Lorraine. Do tej pory
dla Nancy zagrał 97 razy, dwukrotnie
wpisując się na listę strzelców.
— Osasuna podpisała umowę z firmą
Adidas. Piłkarze z Pampeluny w nowym sezonie zagrają w koszulkach
tegoż sponsora, który ponoć solidnie
wzmocni klubowy budżet.

Athletic Bilbao:
— Koniec San Mamés. Niebawem odbędzie się ostatni mecz na stuletnim
obiekcie, będący jednocześnie jego
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— Dwóch piłkarzy Athleticu zostało
wybranych do jedenastki najlepszych
graczy młodego pokolenia w Hiszpanii. Wyróżnieni zostali Iker Muniain
oraz Kepa Arrizabalaga. Mniej przyjemny tytuł otrzymał Ander Herrera.
Hiszpan był najczęściej faulowanym
piłkarzem sezonu według wyliczeń
Mundo Deportivo.
— Do przetasowania doszło na ławce
trenerskiej, bowiem z klubu odszedł
Marcelo Bielsa, który zamierza szukać
nowych wyzwań w karierze szkoleniowej. Jego następcą został Ernesto
Valverde, rodowity Bask, który już
wcześniej trenował drużynę Lwów.

Real Sociedad:
— Jagoba Arrasate zastąpi Philippe’a Montaniera. 35-letni Arrasate był do tej pory drugim trenerem.
W przeszłości samodzielnie przez dwa
lata prowadził malutki klub Elgoibar.
Natomiast Montanier opuszcza Estadio Anoeta w glorii chwały — Erreala
w ostatniej ligowej kolejce zapewnili sobie awans do eliminacji Ligi Mistrzów.

— Jeżeli chodzi o wzmocnienia, najwięcej plotek krąży wokół Marca Muniesy. Piłkarz Barcelony B niedawno
stwierdził publicznie, że dla swojego
dobra musi zmienić klub, gdyż na
Camp Nou nie dostaje wystraczającej
dawki gry. Czwarta siła Hiszpanii starać się ma się także o Jacoba Mulengi.
Reprezentant Zambii obecnie występuje w Utrechcie.
— Sociedad zrobi wszystko, żeby dobrze przygotować się na Ligę Mistrzów.
Erreala już przedstawili swój plan
przygotowań, które rozpoczną w lipcu
w Anglii. Tam zmierza się m.in. z Norwich, Sportingiem, Southampton czy
Reading.

Levante UD:
— Ojciec sukcesu Żab z zeszłego sezonu,
Juan Ignacio Martínez, z nie do końca jasnych powodów został zwolniony
ze stanowiska szkoleniowca Levante.
Jego miejsce zajął Joaquín Caparrós,
do niedawna trener Mallorki, pamiętany
przede wszystkim z epizodu w Bilbao.
— 27-letni pomocnik Jordi Xumetra
(Elche), 27-letni pomocnik Issam El
Adoua (Vitória Guimarães), 26-letni
bramkarz Javi Jiménez (Real Murcia)
i 29-letni napastnik Andreas Ivanschitz
(FSV Mainz) zagrają w przyszłym sezonie w barwach walenckiego klubu.
— W przyszłym sezonie nie zagrają natomiast: Míchel Herrero (transfer do
Valencii), Gustavo Munúa (Fiorentina)
oraz Sergio Ballesteros (zakończenie
kariery).
— Jak dowiedział się magazyn „¡Olé!”,
Dariusz Dudka, mimo nieudanego
zeszłego sezonu, będzie starał się
o przedłużenie kontraktu. Pierwotnie
chciał opuścić Hiszpanię i spróbować
swoich sił na Bliskim Wschodzie, ale
ostatecznie zmienił decyzję. Reprezentant Polski chce jeszcze raz zawalczyć o miejsce w składzie klubu z Primera División.

RCD Espanyol:
— Przedsezonowy montaż i posezonowy demontaż. Te dwa procesy targają zespołem Papużek już od
paru dobrych lat. Nie inaczej jest
tym razem. Póki co, jesteśmy świadkami tych drugich działań — odeszli
już: skrzydłowy Martin Petrow (szuka klubu w Anglii), Cristián Álvarez
(szuka klubu) i Joan Verdú (nie chce
przedłużyć kontraktu). Ten ostatni
poczatkowo miał trafić do Olympiakosu Pireus, ale nie jest wykluczone,
że zostanie w Hiszpanii. Ponadto, na
listę transferową są wystawieni Jordi
Amat i Wakaso Mubarak.
— O solidnych wzmocnieniach Espanyol na razie nie ma co mówić. Na
ten moment pozyskał dwóch graczy
z Segunda División, czyli 27-letniego
pomocnika Abrahama Gonzáleza (Alcorcón) i 23-letniego obrońcę Juana
Rafaela Fuentesa (Córdoba).
— Trener Javier Aguirre przedłużył
umowę o rok. To nagroda za odmianę oblicza zespołu i uratowanie przed
degredacją z Primera. Gdy przychodził na Estadio Cornellá-El Prat,
Espanyol zajmował ostatnie miejsce,
a w szatni panowała niezdrowa atmosfera spowodowana problemami
finansowymi i niezadowoleniem ze
strony kibiców. Aguirre, jak typowy
strażak, ugasił pożar.

Real Betis:

— Pepe Mel przedłużył kontrakt.
50-letni
szkoleniowiec
podpisał
nową umowę, która ma obowiązywać
do 2017 roku. Przypomnijmy, że Mel
prowadzi Betis od trzech lat. W minionym sezonie poprowadził zespół
do siódmego miejsca w tabeli. Pepe
jest człowiekiem, który na swoje barki
wziął rozwój projektu Heliópolis.
— Klub z Sewilli opuścili bramkarz
Adrián oraz pomocnik José Cañas.
Pierwszy z nich przeniósł się do West
Hamu United, drugi dołączy do kolonii
swoich rodaków w Swansea. Wielce
prawdopodobne jest odejście z zespołu największej gwiazdy, Beñata, który za ponad osiem milionów euro ma
przenieść się do Athleticu Bilbao. Z kolei włodarze Betisu nie próżnują i podpisali kontrakty z Lorenzo Reyesem,
Stephanem Andersenem, Juanfranem,
Cedrickiem Mabwatim oraz Chulim.

Sevilla FC:
— Jesús Navas, Antonio Luna i Luis
Alberto spróbują swoich sił w Premier
League. Navas w Manchesterze City,

Luis Alberto w Liverpoolu, a Antoniu
Luna w Aston Villi.
— Ploteczki transferowe. Na wylocie
z Sevilli podobno są: Negredo, Kondogbia oraz Manu del Moral. Mimo
50-milionowego długu, włodarze klubu nie zamierzają się tylko osłabiać.
Na celownik wzięli Keisukę Hondę
i Miłosza Krasicia. W razie odejścia
Negredo, zastąpić ma go Hélder Postiga.
— W połowie maja oficjalna witryna
Sevilli została przejęta przez krakera,
który okazał się być sympatykiem Betisu. Kraker zdążył pozmieniać dane
o prezydencie klubu oraz umiescić
stadion Betisu na stronie głównej.
Jak widać, rywalizacja trwa nawet na
płaszczyźnie sieciowej.

Málaga CF:
— Rozbiórka trwa. Z klubu odeszli już
Joaquín oraz Manuel Iturra, przesądzone jest też odejście Isco. Dodatkowo, zespół najprawdopodobniej
opuszczą Júlio Baptista, Eliseu, Martín Demichelis oraz Javier Saviola. Na
La Rosaleda może za to trafić Diego
Capel, jednak Málaga będzie musiała
stoczyć o niego zażarty bój z Liverpoolem i Olimpique’em Marsylia.

— Marcos Senna odchodzi z klubu. Kapitan Żółtej Łodzi Podwodnej, zgodnie
ze swoimi zapowiedziami, pozostał
w klubie pomimo spadku do drugiej
ligi i pomógł drużynie w wywalczeniu
awansu. 36-letni zawodnik spędził
w Villarrealu jedenaście lat, jego następnym przystankiem w karierze będzie amerykański New York Cosmos.
— Wypożyczony Jérémy Perbet znacząco przyczynił się do wywalczenia
awansu (osiemnaście występów, jedenaście goli i trzy asysty). W takim
przypadku władze Żółtej Łodzi Podwodnej zobowiązane są do wykupienia
napastnika. Zgodnie z zawartą w umowie wypożyczenia klauzulą, belgijski
RAEC Mons zainkasuje 1,4 miliona
euro za przenosiny zawodnika.
— Olof Mellberg nie zagra w przyszłym sezonie w klubie z Villarrealu.
Szwedzki obrońca zdecydował, że nie
przedłuży wygasającej za dwa tygodnie umowy i opuści klub na zasadzie
wolnego transferu. Doświadczony
stoper odgrywał istotną rolę w drugoligowym zespole Żółtej Łodzi Podwodnej. Zaliczył 29 występów i dwukrotnie wpisał się na listę strzelców.

— Manuel Pellegrini został trenerem
Manchesteru City. Trener, który doprowadził Boquerones do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, obowiązki szkoleniowca The Citizens zaczął oficjalnie
pełnić 24 czerwca.

Elche CF:

— Sportowy Trybunał Arbitrażowy podtrzymał decyzję UEFA w sprawie kary dla Málagi. Andaluzyjczycy
zostali wykluczeni z europejskich pucharów na rok za złamanie reguł „Financial Fair Play”. Oprócz wykluczenia, klub zapłaci jeszcze 300 tysięcy
euro kary.
— Nowym szkoleniowcem będzie Bernd Schuster. 53-latek ma doświadczenie z Hiszpanii, bowiem wcześniej
był związanych chociażby z Xerez,
Levante, Getafe czy Realem Madryt.

— Prezydent Elche, José Sepulcre,
ogłasza ambitny plan sprzedaży 25
tysięcy karnetów. Dla porównania,
w minionym sezonie osiągnięto wynik
10 500. Ponadto, średnia frekwencja
na Martínez Valero wyniosła osiemnaście tysięcy widzów. Prezydent
planuje jednak aktywną kampanię
reklamową skierowaną do wszystkich
mieszkańców prowincji spragnionych
pierwszoligowego futbolu oraz wprowadzenie „konkurencyjnych” cen biletów.

Villarreal CF:
— Villarreal po zwycięstwie nad Almerią (1:0) zagwarantował sobie bezpośredni awans do pierwszej ligi. Krócej
mówiąc, zadanie zostało wykonane.
Powrót do elity stał się faktem.
— Kontrakty Joana Oriola i Joana
Truyolsa wygasają wraz z końcem
czerwca tego roku. Władze Villarreal
już zapowiedziały, że nie zamierzają
proponować im przedłużenia umów.

— Elche wieńczy historyczny sezon
zwycięstwem 3:1 nad Guadalajarą.
Klub z Elxu wraca do Primera División!

— Carles Gil zostanie na następny
sezon. Podobnie jak przed rokiem,
Valencia zdecydowała się na wypożyczenie swojego zawodnika. 31
występów i cztery gole to wkład napastnika Los Ches w awans Elche do
pierwszej ligi. Włodarze Nietoperzy
chcieli, aby pomocnik nabrał doświadczenia na najwyższym szczeblu
rozgrywkowym.
CZERWIEC | ¡OLÉ! MAGAZYN
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PODSUMOWANIE

Co działo się w minionym sezonie
Primera División?
Podsumowanie

Podsumowują:
Dominik Piechota, Marcin Serocki, Piotr Dyga i Piotr Laboga

NAJWAŻNIEJSZY MOMENT SEZONU

Według redakcji Magazynu „¡Olé!”
finał Pucharu Króla
Copa del Rey, z pozoru najmniej ważne trofeum, stało się narzędziem służącym do kształtowania rzeczywistości, bowiem całkowicie zmieniło postrzeganie sezonu przez Atlético
i Real Madryt. Dla Królewskich była to ostatnia szansa na ratowanie humorów (i ambicji)
kibiców oraz José Mourinho, ale ostatecznie skończyli rozgrywki z pustymi rękoma. Natomiast Rojiblancos przypieczętowali historyczną kampanię, górując nad największym
rywalem po czternastu latach posuchy.

Według komentatora nc+, Piotra Labogi
porażki Realu Madryt z Getafe, Betisem i Sevillą
Oto trzy spotkania, które zadecydowały o tym, jak wyglądał sezon w dalszej części rozgrywek. Trzy błędy, trzy potknięcia, trzy wpadki. To był początek dramatu Królewskich.
Wtedy było już wiadomo, że musi zdarzyć się cud, aby Real zdołał obronić mistrzowski
tytuł.

MŁODY ZAWODNIK SEZONU

Według redakcji Magazynu „¡Olé!”
Isco
21-latek bezpardonowo wszedł do panteonu gwiazd Primera División. Z każdym sezonem udowadnia, że może zagwarantować swojemu klubowi jeszcze
więcej. Już nawet nie idzie o 16 goli oraz 10 asyst, już nawet nie mówimy o
ćwierćfinale Ligi Mistrzów, już nawet nie wspominamy o reprezentacji Hiszpanii. Po prostu wymowny jest fakt, że krwiożerczą walkę toczą o niego
Manchester City z Realem Madryt. Jeżeli Isco zdobędzie kiedyś Złotą Piłkę, na pewno nie będzie to wielkie zdziwienie.

Według komentatora nc+, Piotra Labogi
Isco
Piłkarz Málagi przewyższa swoich rówieśników o kilka klas, więc wybór jest
chyba oczywisty. Zastanawiałbym się jeszcze nad Léo Baptistão, lecz on
mógłby walczyć raczej o miano odkrycia ligi. Bez wątpienia, Isco z wiadomych względów. To geniusz!
FOT. HTTP://WWW.FLICKR.COM/PHOTOS/STROLLERS/
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TRANSFER SEZONU

Według redakcji Magazynu „¡Olé!”
Patrick Ebert
Niemiec wniósł nową jakość do Realu Valladolid, stając się piłkarzem znacznie lepszym
od partnerów z drużyny. Bramkarze (rywali) drżeli na linii bramkowej, kiedy 26-latek szykował się do uderzenia, a niektórych jego dryblingów nie powstydziłby się sam Leo Messi.
Kto wie, może gdyby Patrick nie był taki kontuzjogenny, to już grałby w reprezentacji pod
okiem Joachima Löwa.

Według komentatora nc+, Piotra Labogi
Jordi Alba
Z każdym meczem dynamiczny boczny obrońca notuje progres. Katalończyk to czołówka obrońców na świecie, a Barcelona zapewne nie żałuje
ani jednego euro wydanego na 24-latka. Jordi potwierdza formę zarówno
w klubie, jak i reprezentacji, gdzie nie ma już żadnej konkurencji.

ODKRYCIE SEZONU

Według redakcji Magazynu „¡Olé!”
Carlos Martínez
Zawsze był tylko jednym z wielu, o ile nie tym, na którego (głównie) spadały słowa krytyki. Natomiast tegoroczna kampania zupełnie zmieniła postrzeganie 27-latka. Hiszpan wszedł na poziom
reprezentacyjny, wprowadzając jednocześnie swój klub do Ligi
Mistrzów. Na sukces wpłynęła nie tylko dojrzałość w defensywie,
lecz także umiejętności gry z przodu. W takiej dyspozycji Martínez
mógłby uczyć dośrodkowań samego Beckhama.

Według komentatora nc+, Piotra Labogi
Dorlan Pabón
Rewelacyjny facet, dawno nie widziałem zawodnika, który z taką łatwością wprowadziłby się do nowej drużyny. Wszedł do Betisu bardzo płynnie, demonstując ogromny potencjał i wielkie umiejętności.
Wprowadził Andaluzyjczyków na odpowiednie tory, pomógł w ukierunkowaniu. Nie mam wątpliwości co do tego wyboru. Co prawda, widzieliśmy go tylko na wiosnę, lecz to nie zmienia jego newralgicznej
roli, jaką pełnił w klubie.

FOT. HTTP://WWW.FLICKR.COM/PEOPLE/31044991@N04
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ROZCZAROWANIE SEZONU

Według redakcji Magazynu „¡Olé!”
Adrián
Porównajmy dwa ostatnie sezony 25-latka, niebo a ziemia. Po tym jak Hiszpan był ojcem
tryumfu w Lidze Europy oraz przywdział trykot La Roja, wszyscy spodziewali się wejścia
na jeszcze wyższy poziom. Natomiast sam Adrián rozegrał tylko dwa mecze w pełnym
wymiarze czasowym. Reszta to rola typowego rezerwowego, wchodził w końcówce lub
szybko opuszczał murawę. Mówiąc łopatologicznie, chłopak spokraczniał.

Według komentatora nc+, Piotra Labogi
Real Madryt oraz Sevilla
Kto rozczarował? Na pewno Gonzalo Higuaín i Karim Benzema. Zawiódł
również Pepe. W zasadzie, cała drużyna Królewskich to jedno wielkie rozczarowanie, bo mieli ruszyć do przodu, a utknęli w martwym punkcie,
wykańczając się samemu. Dorównać im może tylko Sevilla, która
też zawiodła pod każdym względem. Fatalnie grali piłkarze,
nietrafione były zatrudnienia trenerów. Mimo awansu
do europejskich pucharów, zupełnie nie zasłużyli na
tę Ligę Europy.

CABAJADA SEZONU, CZYLI NAJWIĘSZY KLOPS BRAMKARZA

Według redakcji Magazynu „¡Olé!”
Courtois kontra Valladolid
Młody, piękny, utalentowany i nad wyraz sympatyczny Belg, nowomianowany Zamora La Liga, nie jest pozbawiony słabości. Najwyraźniej największą
z nich jest bronienie uderzeń Alberto Bueno z dystansu. W meczu z Realem
Valladolid bramkarz Atléti wypuścił piłkę z rąk w sposób nie tylko żałosny,
ale też komiczny.

Według komentatora nc+, Piotra Labogi
Wilfredo Caballero kontra Espanyol
Argentyńczyk należy do bramkarskiej czołówki ligi, jednakże nie jest nieomylny. W pojedynku z Espanyolem wypuścił piłkę z rąk po dośrodkowaniu z rzutu rożnego, kiedy w
zasadzie nikt go nie atakował. Sytuację wykorzystał Diego Colotto, a klub z Andaluzji nie
podniósł już się w tym spotkaniu. Jak widać, nawet Willy’emu przytrafiają się błędy, choć
akurat ten był absurdalny.

FOT. МАЙОРОВ ВЛАДИМИР
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NAJBARDZIEJ TWÓRCZY ARBITER, CZYLI CZEGO NIE DOJRZY, TO ZAPEWNE WYMYŚLI

Według redakcji Magazynu „¡Olé!”
Muñiz Fernández za czerwoną kartkę dla Reyesa
Muñiz Fernández to sędzia, który ma w sobie coś z pięcioletniej dziewczynki — bardzo lubi
być w centrum uwagi. W meczu Sevilli z Espanyolem arbiter wyrzucił z boiska José Antonio Reyesa, bo ten źle zrozumiał sygnalizację gwizdkiem i za szybko wykonał rzut wolny.
Zbrodnia!

Według komentatora nc+, Piotra Labogi
Muñiz Fernández
Każdy kto ogląda Primera División, będzie zgodny w tym wyborze. Arbiter urodzony w
Belgii robi wręcz wszystko, żeby stać się bohaterem każdego meczu, w którym dane mu
jest trzymać w ręce gwizdek. Nie można wyróżnić żadnej sytuacji, bo całokształ jego pracy woła o pomstę do nieba.

NAJLEPSZY AKTOR, CZYLI KIEDY STEVE MARTIN PÓJDZIE NA EMERYTURĘ, ZASTĄPI GO...

Według redakcji Magazynu „¡Olé!”
Cesc Fàbregas
Katalończyk w meczu z Sevillą zachował się niegodnie. Podszedł do Gary’ego
Medela, zderzył się z nim, a następnie złapał się za twarz i udawał, że został
zmasakrowany. Podobno nagranie tego incydentu służy dziś za materiał instruktażowy studentom szkół aktorskich. Marnych szkół aktorskich.

Według komentatora nc+, Piotra Labogi
paczka z Barcelony
Trudno kogokolwiek wyróżnić, ale laureatów nagrody szukałbym w Katalonii. Co prawda, zdarzają się symulacje także innym piłkarzom, lecz to zawodnicy Dumy Katalonii najbardziej zapadają w pamięć swoimi abstrakcyjnymi padami na ziemię. Cesc Fàbregas, Jordi Alba, Alexis Sánchez — każdy
miał swoje pamiętne sceny. Przynajmniej Sergio Busquets robi wszystko, żeby
odkleić od siebie nieprzyjemną łatkę.

FOT. ДМИТРИЙ НЕЙМЫРОК
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ZŁOTOUSTY, CZYLI NAJBARDZIEJ BARWNA SYLWETKA LIGI

Według redakcji Magazynu „¡Olé!”
José Mourinho
Czy wybór mógł być inny? Niezliczone ataki, kontrowersje, jawne kpiny, niespodziewane
hołdy… Nam w pamięci najmocniej utkwiła jednak prosta wymiana zdań z asystentem
trenera Atlético, Mono Burgosem, który zapewnił Portugalczyka, że ma w planach urwanie mu łba. Mourinho z miną niewiniątka zapewniał później, że on z kolei nie ma zielonego
pojęcia, kim rzeczony Burgos jest.

Według komentatora nc+, Piotra Labogi
Míchel
Z pewością lepszy orator niż trener. Ten facet na wszystko miał
wytłumaczenie, do tego przekraczające granice absurdu. Nie było
sytuacji ani porażki, której Míchel nie zdołałby wytłumaczyć losowymi
lub nic nieznaczącymi wydarzeniami. Z Sevilli został wyrzucony, ale
w Grecji kontynuuje omamianie mediów swoją sztuką przemawiania.

STYLÓWKA SEZONU, CZYLI NAJWIĘKSZE PRZEMIANY

Według redakcji Magazynu „¡Olé!”
wąsy Zurutuzy
Wielu kibiców do dziś twierdzi, że widok Davida Zurutuzy z wąsami żywcem wyjętymi z
lat 70-tych był dla nich jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu. Bask z zarostem
w stylu retro wyglądał tak imponująco i egzotycznie, że komentatorzy mieli spory problem, by skupić się na meczu i nie rzucać co chwilę uwag na temat facjaty pomocnika.

Według komentatora nc+, Piotra Labogi
kucyk Sergio Garcíi
Niechlujny wygląd Katalończyka to była w lidze hiszpańskiej codzienność.
Niestarannie splątany kucyk przypominał uczesanie człowieka wyciągniętego prosto z ulicy. Metamorfoza 30-latka zmieniła go nie do poznania. Sergio
po ścięciu włosów nabrał trochę schludności. Być może teraz defensorów
będzie straszył strzelecką formą, a nie szalonym wizerunkiem.

FOT. MARCA.COM
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OBIEKT WESTCHNIEŃ, CZYLI OCZKO W GŁOWIE FANÓW

Według redakcji Magazynu „¡Olé!”
Óliver Torres
Óliver jest melodią przyszłości, ale jego występy budzą poruszenie już dziś. Wszyscy świadomi jego talentu dokumentują każde pojawienie się na boisku młodziaka. Ten odwdzięczył się swym
fanom w ostatniej kolejce, wiążąc nogi trzem obrońcom Saragossy i
lobując z niemal zerowego konta Leo Franco. Po tej akcji raczej nie
będzie o nim ciszej.

Według komentatora nc+, Piotra Labogi
Diego Costa
Wejście Brazylijczyka na boisko zawsze wywoływało multum emocji, bardzo skrajnych. Część fanów była w nim ślepo zakochana, a reszta zrobiłaby
wszystko, żeby nigdy więcej nie oglądać jego oblicza. Charakterny napastnik swoimi starciami gwarantował, że sympatycy Atlético nie mieli prawa
zasnąć. Diego Costa nie miał do czynienia ze zwrotem „niedostatek emocji”.

NAJLEPSZY ZABIEG PR-OWY, CZYLI MARKETINGIEM DO SERC KIBICÓW

Według redakcji Magazynu „¡Olé!”
Valencia CF
W Walencji krew się lała. Ale nie na darmo. Za oddanie bezcennych, życiodajnych płynów
ustrojowych można było zdobyć wejściówkę na mecz Los Ches z Málagą. Świetne połączenie przyjemnego z pożytecznym. Każdy obdarowany biletem fan może teraz z dumą
powiedzieć, że przelał krew za ukochaną drużynę.

Według komentatora nc+, Piotra Labogi
Valencia CF
Wiele było akcji, promocji czy projektów, jednak zabieg walenckiego klubu wybiegł nawet
przed zabawy koszulkowe Realu Sociedad oraz Sevilli. Nie dość, że włodarze Nietoperzy
przyciągnęli fanów na stadion, to jeszcze zrobili to w słusznej sprawie. Oddanie krwi za
bilet, takie proste, ale jakie szlachetne.

FOT. HTTP://WWW.FLICKR.COM/PEOPLE/76567879@N00
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NAJWIĘKSZY ZAPCHAJDZIURA, CZYLI ZAGRA TAM, GDZIE MU ROZKAŻESZ

Według redakcji Magazynu „¡Olé!”
Adriano
Adriano przybył do Dumy Katalonii jako pomocnik. Szybko został
przemianowany na defensora, okazjonalnie ustawianego na pozycji
skrzydłowego. W tym sezonie byliśmy jednak świadkami prawdziwego
hitu — z Brazylijczyka zrobiono obrońcę. Co będzie następne? Cóż, z
Barceloną żegna się powoli Víctor Valdés...

Według komentatora nc+, Piotra Labogi
Michael Essien
Ghańczyk był przyzwoitym wzmocnieniem, bowiem uzupełniał
skład, kiedy tylko była taka potrzeba. I co najważniejsze, uzupełniał
zazwyczaj w sposób pozytywny. Mourinho mógł zawsze na niego
liczyć, bo uniwersalny pomocnik nie czuł się gorszy nawet na boku
obrony. Żadna pozycja mu nie straszna, ponieważ w równie dobry
sposób może strzelać gole, jak i zatrzymywać szybkich skrzydłowych.

NAJWIĘKSZY KOLABORANT, CZYLI ZAGADKA: Z NAMI CZY PRZECIW NAM?

Według redakcji Magazynu „¡Olé!”
Wakaso Mubarak
Ghańczykowi zdarza się zagrać w błyskotliwy sposób. Czasami ktoś mu jednak złośliwie wyłącza pod kopułą światełko i dzieją się cuda. W derbowym
spotkaniu z Barceloną zawodnik Espanyolu oprotestowywał decyzję Fernándeza Borbalána tak długo, aż ten wlepił mu jedną, a potem drugą kartkę. Zupełnie jakby mu na tym zależało.

Według komentatora nc+, Piotra Labogi
Gary Medel
Czasem można się zastanawiać nad zdrowiem psychicznym Chilijczyka. Nie można przewidzieć momentu, kiedy u 25-latka załączy się agresor. Wtedy to już jego kolegom wypada tylko współczuć. Podobnie było w derbach Sewilli, kiedy to przy prowadzeniu 3:0 Medel otrzymał czerwoną kartkę. Końcowy rezultat, 3:3, mówi wszystko o nieprzemyślanym
zagraniu pomocnika.

FOT. HTTP://WWW.FLICKR.COM/PHOTOS/67896315@N03/
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NAJWIĘKSZY ŚCIEMNIACZ, CZYLI KŁAMSTEWKA I OSZUSTWA

Według redakcji Magazynu „¡Olé!”
Adil Rami i jego Gangnam Style
Kłamstwo ma krótkie nogi? W przypadku Adila Ramiego te nogi tańczą, po czym cierpią
w bólach. Francuski obrońca Valencii wymigał się od spotkania z Espanyolem kontuzją.
Miast leczyć uraz, udał się jednak do Lille, gdzie nagle odżył i na koncercie charytatywnym pląsał w rytm Gangnam Style. Boska sprawiedliwość pokarała niepokornego defensora w nagrodę pogłębieniem urazu. Ponadto, pech chciał, że jego radosne swawole
sekretariat techniczny mógł obejrzeć na YouTube.

Według komentatora nc+, Piotra Labogi
Damien Perquis i rozcięta ręka
Betis nie jest dobrym przykładem dla młodzieży, na którą tak owocnie zamierza stawiać.
Klubowy lekarz ogłosił, że reprezentant Polski na początku marca rozciął sobie rękę podczas treningu na siłowni. Jak się później okazało, Damien urazu doznał, przenosząc lustro
w domowym zaciszu. Klub szybko zorientował się, że kłamstwo ma krótkie nogi. Głupkowata kontuzja i jeszcze głupsze zatajenie jej przyczyny.

~

NAGRODA IM. MAGAZYNU „¡OLÉ!”

ANDRÉS INIESTA
BAJECZNA TECHNIKA UŻYTKOWA, WYSUBLIMOWANE ZWODY,
CZARODZIEJ Z PIŁKĄ PRZY NODZE. NA KAŻDYM KROKU INIESTA
OŚMIESZAŁ RYWALI, WIĘC PO JEGO ZAGRANIACH NA TRYBUNACH
NAJCZĘŚCIEJ KRZYCZANO „¡OLÉ!”.

~
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TEMAT NUMERU

WOJNA

TOTALNA
Odchodząc z Madrytu, José Mourinho
bardzo jasno wskazał główny powód
takiej, a nie innej decyzji. Portugalczyk
nie był w stanie znieść ciągłych
ataków prasy, czuł się źle w hiszpańskim
środowisku i potrzebował odpoczynku

iszpański rynek prasy sportowej
jest rynkiem na skalę europejską
bardzo specyficznym. Podwładni króla Juana Carlosa nie mają
do dyspozycji tabloidów, nie
mają „Faktu”, „The Sun” czy „Bilda”. W ich systemie medialnym miejsce goniących
za tanią sensacją i niezawracających sobie głowy
takimi szczegółami jak prawda tytułów zajmują
dzienniki sportowe. Madryckie „Marca” i „As”,
a także barcelońskie „Sport” i „Mundo Deportivo”
poza spełnianiem funkcji czysto informacyjnych,
muszą zawierać w sobie również trochę plotek,
krzykliwych nagłówków i wyssanych z palca szokujących wiadomości. Inaczej nikt by gazet nie kupował. W kontekście rozmów o Mourinho specyfika hiszpańskiego rynku jest niezwykle ważna, bo
pozwala całą sytuację osadzić w odpowiednim tle.
Mourinho, przychodząc do Madrytu, z całą
pewnością zdawał sobie sprawę z konieczności
zmierzenia się z mediami. Pracował już przecież w La Liga, znał specyfikę środowiska. Przez
ostatnią dekadę zapewne dziesiątki razy ścierał
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się z dziennikarzami, był przez nich obrażany,
sam ich obrażał, odmawiał rozmowy z niektórymi
mediami, do innych sam przychodził z informacjami... Taki już los trenera w globalnej wiosce
XXI wieku. Nie da się uciec przed mediami, więc
trzeba nauczyć się z nimi żyć. Mourinho w Madrycie nigdy nie zaakceptował tej konieczności.
Długo nie musiał się dziennikarzami przejmować, bo po swojej stronie miał wyniki, poparcie
prezesa i szatni. Gdy na początku drugiego roku
pracy Mourinho w Madrycie, Diego Torres, dziennikarz „El Paí�s” chełpiący się wybitnymi kontaktami w klubie z Santiago Bernabéu, poprosił
José na konferencji prasowej o potwierdzenie
informacji o tym, że Real zaniedbuje treningi
ofensywne, trener nawet się nie zdenerwował.
„Napisałeś, że masz dobre informacje o tym, że
nie trenujemy ataku. Myślę, że skoro tak zrobiłeś,
to musisz być pewny swoich źródeł. To twoje
pytanie nie ma sensu. Szkoda, że nie zadałeś go
przez publikację” — odpowiedział Portugalczyk.
Diego Torres nigdy nie przestał krytykować
Mourinho. Jego teksty raz były bardziej wyważone, raz zupełnie oderwane od rzeczywistości, ale Hiszpan nigdy nie przekroczył granicy
dobrego smaku. Z czasem jego komentarze
zupełnie straciły na znaczeniu, bo ileż można
czytać o tym samym? Mourinho kilka razy na
konferencji prasowej irytował się z powodu
dziwnych pytań redaktora „El Paí�s”, ale summa
summarum sprawa była w pełni pod kontrolą.
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The Special One grunt pod nogami tracić zaczął na
początku sezonu. Po passie beznadziejnych wyników
w lidze i nieprzekonujących meczach w Champions League

Tak samo, jak pod kontrolą były wybryki panów
z „Punto Pelota”, który raz na tydzień wymyślali
plotki, w które nikt nie wierzył. Szczytem absurdu była sytuacja z Siro Lópezem, któremu podczas
emisji programu zupełnie przypadkowo zadzwonił telefon. Zapamiętały fan Deportivo po krótkiej
rozmowie odłożył słuchawkę od ucha i grobowym
głosem stwierdził, że właśnie odbył konwersację
z wysoko postawionym działaczem Realu Madryt,
który zdradził mu, że Mourinho odejdzie latem.
Oczywiście nie odszedł.
The Special One grunt pod nogami tracić zaczął na początku sezonu 12/13. Po passie beznadziejnych wyników w lidze i nieprzekonujących
meczach w Champions League ataki w mediach
nasiliły się, a trener przestał na nie reagować ze
spokojem. Najpierw pozwał do sądu Roberto Palomara, gwiazdę hiszpańskiego dziennikarstwa
i redaktora „Marki”, za to, że ten porównał José do
człowieka, który ma w zwyczaju uciekać z miejsca wypadku. Redaktor, zapytany o to, czy boi się
przegranej, wybuchnął śmiechem. „Przecież ja to
na pewno przegram, nie mam wątpliwości. Pozwał mnie facet, który wygrał ligę w czterech różnych krajach!” — żartował, ale później zdobył się
również na komentarz w poważnym tonie. „Rozumiem, że to porównanie mogło zaboleć, rozumiem,
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że Mourinho mógł poczuć się obrażony, ale żyjemy
w wolnym kraju i dobrze, że on mnie pozwał. Sędzia rozsądzi sprawę. Jeśli to było zniesławienie,
to niech zatriumfuje sprawiedliwość”. Nikt nie ma
wątpliwości, że Palomar przekroczył granicę dobrego smaku, ale z drugiej strony przekroczył ją
nieznacznie. Dosadne porównania w tekstach publicystycznych nie są niczym nowym. Wtedy, we
wrześniu 2012 roku, wydawało się, że ów pozew
był raczej jednorazowym incydentem niż początkiem czegoś większego. Czas pokazał jednak, że
Mourinho zdecydował się wkroczyć na wojenną
ścieżkę.

Następnym aktem owej wojny był incydent
z Antónem Meaną, dziennikarzem „Radio Marca”.
Hiszpan, zapewne realizując nakreśloną przez redakcję politykę, na konferencjach prasowych zamiast pytać o sprawy bieżące, lubił drążyć tematy
konfliktów, kłótni, przecieków i tak dalej. W grudniu zeszłego roku miarka się przebrała. Po radiowej audycji, w której dziennikarze „Marki” poinformowali świat o tym, że Silvino Louro, trener
bramkarzy, podsłuchuje piłkarzy i donosi Mourinho o wszystkim, co dzieje się w szatni, José nie wytrzymał. Po konferencji prasowej zaprosił Meanę
na prywatną rozmowę, która bardzo szybko przybrała niemal formę samosądu. Louro krzyczał,
Mourinho od czasu do czasu dorzucał dwa grosze
od siebie, a dziennikarz słuchał. Dowiedział się, że
jest antymadridistą i antymourinhistą, usłyszał,
że ma wydać swoje źródło przecieków z szatni.
Dziennikarz się nie zgodził, a później całą sprawę
opisał na antenie swojego radia. Nie wiadomo, ile

w całej historii jest prawdy, ale do spotkania na
pewno doszło, na pewno było też sporo krzyków.
To był drugi akt wojny. Akt trzeci to już nie starcie
z jednostkami, tylko właściwie oblężenie.
PRYWATNA BATALIA Z MEDIAMI
Mourinho posadził na ławce Ikera Casillasa,
powiedział dziennikarzom, że zrobił tak, bo uważa Adána za gracza prezentującego lepszą formę,
a potem dostał to, czego miał prawo się spodziewać. Każde hiszpańskie medium krytykowało
trenera, niemal każdy komentator, niemal każdy
felietonista atakował Portugalczyka. Jawne obrażanie kapitania drużyny i symbolu hiszpańskiej
piłki to ryzykowna taktyka, ale Mourinho był
zdecydowany, by iść na całość. Dlatego gdy parę
tygodni później, już po sprowadzeniu Diego Lópeza, Fernando Burgos (prywatnie przyjaciel Ikera)
zapytał na konferencji szkoleniowca o sytuację
Casillasa, Jose wyciągnął kartkę i zaczął cytować
wypowiedzi redaktora sprzed paru lat mówiące
o tym, że żaden piłkarz nie ma prawa mieć zagwarantowanego miejsca w składzie Realu.
Dla wielu to wydarzenie było symbolicznym
poddaniem się Mourinho. Nie dlatego, że takie
wyrywanie wypowiedzi z kontekstu jest zachowaniem niegodnym człowieka tego formatu, ale
dlatego, ze trener to wszystko zaplanował. Przygotował się, by zaatakować konkretnego dziennikarza. Zadał sobie trud prześledzenia jego komentarzy, wyboru odpowiednich fragmentów. I po co
to wszystko? Ż� eby poczuć się lepszym? Ż� eby go
upokorzyć, a rykoszetem trafić też być może w Casillasa?

Były już trener Realu Madryt od dłuższego
czasu przykry dla niego obowiązek rozmawiania
z mediami cedował na Aitora Karankę. Czasami do
sali konferencyjnej wysyłał też piłkarzy (najszerszym echem odbiło się zastąpienie trenera przez
Sergio Ramosa przed rewanżem z Borussią). Sam
dziennikarzy starał się unikać, zwłaszcza w ostatnim sezonie, kiedy jego relacje z redaktorami zostały rozognione licznymi mniejszymi lub większymi konfliktami. Odchodząc ze stolicy Hiszpanii,
Portugalczyk stwierdził, że wśród uczestniczących
w spotkaniu z nim dziennikarzy jest wielu, którzy
go nienawidzą, a później dodał też, że w Anglii jest
zupełnie inaczej, że tam jest kochany. Łatwo poczuć sympatię do udręczonego José.

Łatwo wpisać się w chór krytykantów madryckich mediów. Łatwo też zapomnieć, że Portugalczyk nie jest żadnym wyjątkiem. Nie trzeba sięgać
pamięcią daleko wstecz. Manuelowi Pellegriniemu
„Marca” i „As” zgotowały takie medialne piekło, że
aż dziw bierze, że Chilijczyk wyszedł z tego zamieszania cało. Mourinho był krytykowany w znacznym stopniu za swoje zachowanie, za swoje błędy i za swoją arogancję. Inżynierowi dostało się
właściwie za nic. Ś� miało można założyć, że gdyby
Portugalczyk był na miejscu Pellegriniego, to całą
sytuację zniósłby o niebo gorzej.
W tym w końcowej fazie ogromnym konflikcie
żadna ze stron nie może z czystym sumieniem powiedzieć, że jest bardziej pokrzywdzona od rywala. Mourinho nie zasługiwał na słowa, które czytał o sobie w mediach, nie zasługiwał na to, żeby
dziennikarze śledzili jego rodzinę, umieszczali na
okładkach zdjęcie jego syna. Media nie zasługiwały z kolei na to, by praktycznie od początku być
traktowane jako narzędzie szatana. Trener nie starał się nawiązywać z redaktorami nici porozumienia, traktował ich jak środek do osiągnięcia celu.

Na koniec jeszcze jeden smaczek z dziejów
trzyletniej wojny na linii przytłoczony Mourinho
— znerwicowana prasa. 24 stycznia „Marca” opublikowała niesławny artykuł na temat rzekomego
ultimatum piłkarzy domagających się odejścia
Mourinho. Artykuł wzbudził medialną burzę i, jak
się powszechnie sądzi, był kroplą, która przelała
czarę goryczy i zmusiła José do podjęcia decyzji o odejściu. Współautorem tekstu jest Miguel
Serrano, czyli dziennikarz, który słynie z tego,
że pisze artykuły na zlecenie Realu Madryt. Ten
były ultras Los Blancos odpowiada za masę kontrolowanych przecieków z klubu do mediów. Jaki
interes mieli Los Merengues w podkopywaniu autorytetu trenera? To był test? Badanie nastrojów
wśród kibiców? Nigdy nie dowiemy się, jak było
naprawdę. Pewne jest tylko jedno: hiszpańska szara strefa na granicy futbolu i świata mediów jest
miejscem tak niebezpiecznym, że nawet doświadczonemu i pewnemu siebie wiarusowi nie udało
się jej ujarzmić.

Odchodząc ze stolicy Hiszpanii, Portugalczyk
stwierdził, że wśród uczestniczących
w spotkaniu z nim dziennikarzy jest
wielu, którzy go nienawidzą, a później
dodał też, że w Anglii jest zupełnie
inaczej, że tam jest kochany

CZERWIEC | ¡OLÉ! MAGAZYN

25

TEMAT NUMERU

A
D
A
N
W
O
E
R
A
I
G
M
E
Y
L
W
O
N
D
E
J
TR
ILUS

26 ¡OLÉ! MAGAZYN | CZERWIEC

A
ACJ

:

A
WSK
ORA
M
TA
MAR

[ DAWID SIEDZIK ]

„Real patrzy na Mourinho”. Nagłówki prasowe w kwietniu 2010 roku nie myliły się. Portugalczyk, po wielkim tryumfie prowadzonego przezeń Interu nad Barceloną w półfinale
Ligi Mistrzów, wyjeżdżał z Hiszpanii w glorii
trenera zdobywcy i sławą godną najlepszego
klubu XX wieku, który z utęsknieniem, po kolejnym sezonie upokorzeń, oczekiwał nadejścia zbawcy.

Osobista wojna

Heroiczne zwycięstwo Interu w dwumeczu
i szaleńcza radość na murawie Camp Nou, tuż
po końcowym gwizdku, miały mieć bowiem
symboliczne znaczenie. Mourinho ekspresyjnym rajdem, z rękoma wzniesionym w geście
tryumfu, udało się wzniecić ogień nienawiści
wśród stronników gospodarzy, czym rozkochał całe madridismo. Ale Portugalczykowi
nie wystarczała jedynie świadomość zwycięstwa i szansy na walkę o upragnione trofeum
w finałowej bitwie z Bayernem. Plastycznymi, pełnymi emocji gestami zdawał się komunikować zebranej na Camp Nou publice, że

rozpoczyna właśnie zuchwały marsz, którego oblicze to pasmo upokorzeń katalońskiej
drużyny. Pewny swego Mou, po tym jak udało się mu skarcić chełpliwych, nazywających
go „Tłumaczem” fanów Barçy, poczuł krew
i za wszelką cenę chciał to zademonstrować.
Bez zastanowienia rzucił wyzwanie najlepszej wówczas drużynie globu. Mógł sobie na
to pozwolić, bo już wtedy, jak wykrzykiwały
głodne spektakularnego spektaklu krajowe
dzienniki, ściskał w garści kontrakt życia.
Wiedział, że stanie na czele sił największego
wroga Katalończyków — Realu Madryt. Czuł,
że nie może się z obranej drogi wycofać, a Los
Merengues będą najlepszym narzędziem do
podjęcia osobistej krucjaty. Popełnił grzech
pychy po raz pierwszy.

Przeznaczony dla Madrytu

Mourinho nie czekał długo z przyjęciem zalotów Realu. Zaledwie sześć dni po tryumfie w Lidze Mistrzów, stawił się na Concha
Espina. Po drodze przyznał: „Madryt to moje
przeznaczenie. Będę go trenował wcześniej
czy później”, nie pozostawiając tym samym
złudzeń Massimo Morattiemu — prezesowi
Interu i dotychczasowemu szefowi. Był zdeterminowany, chciał natychmiastowej realizacji założonego na Camp Nou planu. Niebiesko-czarna część Mediolanu płakała, a Mou,
jakby na złagodzenie bólu kibiców, podkreślał, że czuje na sobie nienawiść całych Włoch
— zarówno prasy, jak i ligowych trenerów, co
zmusza go do opuszczenia Serie A (czas pokazał, że Portugalczyk nie lubi uczyć się na
błędach).
Ojciec sukcesów Porto, Chelsea i Interu,
od początku międzynarodowej kariery, miał
jedną ważną cechę — potrafił pisać historię.
Zrobił to w Portugalii, połowicznie w Anglii
i spektakularnie we Włoszech, gdzie przy-
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ajpierw z jego twarzy zszedł uśmiech,
z czasem zabrakło też
motywacji. Poświata
glorii gdzieś zanikła.
I choć wydawało sie,
ze jego ego nigdy nie podda sie zatraceniu, nie przypuszczał, ze w lipcu
2010 roku otwiera drzwi szatni, której
najważniejsi członkowie trzykrotnie,
z wysokości panteonu i na przełomie
zaledwie jednego cyklu, pozdrowią
piłkarski świat. A on przegra z własną pychą.
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wiózł do Mediolanu, po niemal pół wieku, kolejny Puchar
Mistrzów. Wyznawcy piłkarskiej religii w każdym zakątku
świata doceniali jego geniusz. Jego sława dotarła również
do Madrytu, jeszcze przed zwycięstwem nad Barçą. W wywiadzie dla „Sky Sports”, w połowie kwietnia 2010 roku,
Cristiano Ronaldo, ciągle grający pod batutą Manuela
Pellegriniego, z którym mógł zdobyć mistrzostwo kraju,
przyznał: „Bardzo mi się podoba jako trener. Jest typem
zwycięzcy”. Mou usłyszał tym samym pochwałę z ust największej gwiazdy, kluczowego zawodnika, nowego symbolu klubu, wreszcie rodaka. Ale to nie był jedyny sygnał
fascynacji zespołu jego warsztatem. Ronaldo wtórował
kilka dni później Jerzy Dudek, nazywając Portugalczyka
„doskonałym taktykiem”. To oddawało atmosferę i nastawienie szatni. Wydawało się, że pokazuje, iż jest gotowa
i w pełni zdecydowania na przyjście złotoustego trenera
Interu — z jego wadami i przywarami.
Gotowi byli też kibice, choć jeszcze na początku miesiąca, w sondzie przeprowadzonej przez „Marcę”, opowiadali się za kandydaturą Rafaela Bení�teza. Mourinho wygrał
ten wyścig, o kilka długości, po zwycięstwie w półfinale
Champions League. Wyeliminowaniem Katalończyków
zapobiegł przecież, hańbiącej z perspektywy kibica Realu,
grze Barcelony w finale rozgrywanym na Santiago Bernabéu. Głuchy na głos szatni i socios nie pozostawał też
prezes Realu Florentino Pérez. Magnat budowlany uwierzył, że dla sukcesu, który uosabiał w jego oczach Portugalczyk, może po raz pierwszy nagiąć swoje zasady i oddać trenerowi pełnię władzy.
The Special One mógł więc pisać historię także w stolicy
Hiszpanii. W jednej chwili miał za sobą cały Madryt. Zbudował swoją legendę, zanim się tam pojawił, przyjmując
ją za fakt niemal natychmiast. Nie przypuszczał, że zysk
szybko zdobyty, równie szybko można stracić, a za ekstatycznym powitaniem przyjdzie śmiertelnie poważne oczekiwanie sportowej chwały zespołu. Popełnił grzech pychy
po raz drugi.

Portugalski bożek
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Szybki transfer, tuż po zakończeniu sezonu, pozwalał na
szerokie roszady. Portugalczyk zaprezentował też swój
dekalog. Wśród nich — jedno z najważniejszych przykazań — władza. Tą nie chciał się dzielić z nikim. Choć publicznie tego nie przyznawał, zneutralizował rolę dyrektora sportowego Jorge Valdano. Nie obyło się bez aspektu
psychologicznego. Argentyńczyk krytykował trenera, jeszcze przed jego przyjściem, za metody pracy, podkreślając,
że nie uważa go za najlepszego trenera świata. Późniejsze
przeprosiny nie pomogły. Argentyńczyk nie rozumiał filozofii Mourinho, który w wywiadzie poprzedzającym
prezentację na Bernabéu podkreślał: „Tylko ja decyduję,
jak gra pierwszy zespół”. Permanentny konflikt zakończył
się kilka miesięcy później — oczywiście odejściem Valdano, który stał się demonstracyjną ofiarą nowego trenera, a który miał przestrzegać wszystkich zakładających
wyzwanie go do wojny. Portugalczyk zrazu wrósł więc
w strukturę, która wyżej sytuowała jedynie prezesa. Stał
się wszechwładnym bożkiem, który z racji wypracowanej
potęgi, odebrał sobie również margines dla przyszłych
błędów. Oprócz Péreza, wszyscy musieli znać jego pozycję — Real to Mourinho, miał wyznawać licznymi gestami.
Przyglądał się temu zaskoczony zespół — spodziewający

„Tylko ja decyduję, jak gra
pierwszy zespół”
się ojca i przyjaciela podopiecznych jednocześnie, jak miał
to Portugalczyk w zwyczaju robić w poprzednich miejscach pracy. Popełnił ten sam błąd po raz trzeci. Jego potęga miała runąć trzy lata później.

Zabójcza szatnia

Warsztat Mourinho, charakterystyczny m.in. z doskonałych relacji z zespołem, objawiał się silnymi związkami
ze starszyzną drużyny, bądź kluczowymi graczami szatni.
W Porto byli to: Ví�tor Baí�a, Carvalho, Maniche czy Costinha. W Chelsea Mou współrządził z: Lampardem i Terrym,
z kolei w Interze z: Materazzim (objęci po wygranym finale LM w płaczącej pozie), Zanettim czy Milito. Zawodnicy
ci byli przedłużeniem jego postawy na boisku, zapewniając mu świadomość wsparcia i silnego charakteru, co
było dla niego szalenie ważne. Nakarmiony chwałą dwóch
Pucharów Europy, pewny sławy rodzącej się w Madrycie
oraz bezgranicznego poparcia szatni, Mourinho zaniedbał
wprowadzenia świetnie działającej dotychczas taktyki
w nowym klubie.
A zadanie miał ułatwione, bo wraz z jego nadejściem,
w Realu miało dojść do pokoleniowej zmiany. W maju
2010 roku na wylocie byli dwaj pierwsi kapitanowie zespołu, zarazem jego legendy: Raúl oraz Guti. Portugalczyk
zrezygnował z walki o utrzymanie obu, choć wychowankowie, w podzięce za uznanie, mogli mu zapewnić ciągłość
i utrzymanie dotychczasowej hierarchii. Obaj znali szatnię
doskonale, obaj trzymali ją w ryzach, obaj wreszcie przeżyli całą epokę Péreza — z jej wzlotami i upadkami. Byli
kluczem do płynnego podbicia serc jej członków. Portugalczyk nie zatrzymał przede wszystkim symbolu i zarazem
najlepszego strzelca w historii klubu — Raúla, który jeszcze w maju deklarował przecież chęć współpracy z nowym trenerem, i który był gotów zaakceptować pomniejszą rolę sportową.
Wygrała niechęć do silnych osobowości. Szatnię mieli przejąć, po wprowadzanej przez Péreza hispanizacji
zespołu: Casillas, Alonso i Ramos. Mourinho postawił na
swój autorytet: podwójnego zdobywcy LM. Portugalczyk
był przekonany, że podobnie, jak w innych klubach, uda
mu się swoimi sukcesami oraz osobowością zdobyć najważniejszych graczy, uświadomić zespół, że obrana przez
niego droga oznacza pasmo sukcesów. Krach tej tezy, choć
Portugalczyk odczuł to z kilkunastomiesięcznym opóźnieniem (sezon trzeci), przyszedł bardzo szybko, bo 11 lipca
2010 roku. Hiszpanie wygrywają Puchar Ś� wiata, zaś dwaj
z trzech kapitanów, trafiają do „11” turnieju (Casillas, Ramos), dorzucając do wygranych dotychczas klubowego
Pucharu Europy (Casillas z Realem, Alonso z Liverpoolem) i mistrzostwa kontynentu z reprezentacją (2008)
— mistrzostwo globu (2010). Wracają do kraju jako bohaterowie. Ich piersi przyozdobiły kolejne medale, o których

Portugalczyk mógł tylko marzyć. Mou przestał być człowiekiem, którego sukcesy przysłaniają osiągnięcia członków wpatrzonego w niego zespołu (tak było i w Chelsea,
i w Interze).
Mourinho nie zmienia w porę frontu — ma liczyć się tylko drużyna. Zaś ster utrzymuje tylko jeden kapitan — on
sam. Sytuuje się tym samym niemal w całkowitej opozycji
do jowialnego i wyrozumiałego Vicente del Bosque — trenera reprezentacji, a od lipca 2010 nowego guru kapitanów Realu. Hiszpan to były trener Galácticos, pierwszej
ery Florentino Péreza, który zarządzał szatnią z Zidanem,
Figo, czy brazylijskim Ronaldo, a który potrafił docenić
i wyróżnić największe postaci zespołu. Człowieka, który zapewnił klubowi ósmy i dziewiąty Puchar Mistrzów.
Sfinks, mimo iż nie kreował wielkiego show podczas konferencji prasowych, m.in. wielką kulturą osobistą poprowadził Hiszpanów do największego sukcesu w historii ich
futbolu. Miał wielki autorytet, który znaczył więcej, niż ten
nowego trenera Madrytu. Mourinho zdawał się tego fenomenu nie dostrzegać, popełnił więc grzech pychy po raz
czwarty.

Budowanie napięcia

Pierwszy sezon, to kluczowe dla budowy zespołu — kreowanie napięcia. Z pomocą przyszła sromotna porażka
z Barceloną 0:5 w listopadzie 2010 roku. Mourinho otrzymał gorzki dar od losu, by móc wpoić swoim podopiecznym, czym jest lekceważenie Katalończyków — od tego
momentu śmiertelnego, osobistego wroga wszystkich
piłkarzy. Tym samym włączając ich do swojej osobistej
krucjaty, podkreślał tuż po meczu początek morderczej
drogi na szczyt: „Barça to gotowy produkt, a przed nami
wciąż jest długa droga”. Mourinho postanowił wykorzystać nadarzającą szansę i nauczył szatnię rywalizacji wykluczającej zgodę na dominację przeciwnika. Należało
walczyć niezależnie od środków. Real niemal natychmiast
przepoczwarzył się z zespołu grającego ofensywny futbol
(rekordy bramkowe za Pellegriniego), w zespół do którego przylgnęła łatka brutali (symbolem Pepe). Od tego
momentu, przed każdym spotkaniem na szczycie, przyjmowano zakłady na liczbę oraz minutę pierwszej czerwonej kartki dla „Królewskich”. Zespół uwierzył Mou, że to
jedyna droga w marszu na szczyt, choć w pierwszym za
ery Portugalczyka półfinale Ligi Mistrzów, poprzez niezasłużoną kartkę Pepe, zapłacił za to słoną karę. Klub zgubił
gdzieś swoją osobowość, ale piłkarze rozumieli potrzebę
ofiar, zaś sukcesy miały przyjść w kolejnych sezonach. Pycha Mourinho odezwała się po raz piąty.

Niespodziewany krach

Zespół, mimo wpadek i zmian, ufał Mou, bo Portugalczyk
swoje największe sukcesy odnosił w drugim sezonie opieCZERWIEC | ¡OLÉ! MAGAZYN
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ki nad drużyną. Bezkrytyczna wobec tego prawidła ekipa,
przystała na zmianę taktycznego usposobienia. Domeną
Realu stał się kontratak, który miał zapewnić powstrzymanie szalejącej na wszystkich frontach Barcelony, zawsze na wskroś ofensywnej. Real każdego dnia zmieniał
swoje historyczne oblicze, ale to skutkowało. Barcelona
przegrała mistrzostwo, Real parł, by odebrać też zasłużone i wyczekiwane przez wszystkich trofeum — La decimę.
Nabierająca rozpędu maszyna zacięła się niespodziewanie
25 kwietnia 2012 roku. Zawiedli ci, którzy mieli zapewnić historyczną chwałę i trzecią wygraną trenera, z trzema
różnymi klubami w Lidze Mistrzów. W konkursie karnych
z Bayernem spudłowali: Kaká, Ronaldo i Ramos. Okazało
się wówczas, że istnieją inni rywale mogący powstrzymać
Real, niż upiorna Barcelona, a Mourinho, swoim jestestwem, nie zapewnia monopolizacji sukcesów. Nie było
powtórki z meczu Porto z Manchesterem z 2004 roku,
gdzie prawdopodobnie błąd sędziego zapewnił mu awans
do ćwierćfinału, nie było też pyłu wulkanicznego nad Europą z 2010 roku. Ale José miał na swoje porażki kolejne,
niepodważalne usprawiedliwienia. To był jego szósty raz.
Mourinho przegrał wówczas to, co mógł przegrać. Legendę zwycięzcy, trenera zmieniającego oblicza drużyn,
medialnego bożka. Trzeci sezon okazał się jedynie konsekwencją wcześniejszych pomyłek. Zespół zrozumiał, że
został wciągnięty w osobistą wojnę, której cele nie zawsze
pokrywają się z celami kolektywu. Prasa w opinii Portugalczyka była jeszcze bardziej krwiożercza, zespół coraz
mniej zaangażowany. Winnych nie brakowało, wśród nich
nawet ci, których Madryt uważał za stronników trenera:
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Pepe i Ronaldo. Ośmieszył wreszcie i publicznie spoliczkował największą grającą legendę klubu — Casillasa. Na
nic się zdało ratowanie szatni transferami Modricia i Essiena, nie pomógł mu też zaciąg niemiecki. Mourinho zabił
w swoich piłkarzach głód wygrywania. Na nic się zdała także wszechwładza. Portugalczyk zachłysnął się swoim ego.

Mordercza presja

Gdy w 2010 roku Mourinho przejmował zespół, były
trener Realu Bernd Schuster publicznie przestrzegał go
przed niespotykaną nigdzie indziej skalą presji. Portugalczyk jako były trener lokalnego mistrza — Porto, nowobogackiego dorobkiewicza — Chelsea i wzdychającego
do zamierzchłych sukcesów Interu, nie rozumiał, że przychodzi do klubu z najbogatszą historią i największymi
sukcesami, gdzie kolejna zdobycz nie równa się zapisaniu
w annałach drużyny, i gdzie w gablotach muzeum stoi niemal dwukrotnie więcej pucharów, niż zdobyły wyżej wymienione ekipy. Zderzył się z legendą, od której musiał się
niechybnie odbić. Przegrał. A gdy przychodził, podkreślał:
„W moim wieku, z tak licznymi sukcesami na koncie, co ja,
nikt mnie już nie testuje. Czuję ogromną motywację i odpowiedzialność, ale przy tym żadnej presji. Jeśli wygram,
to dobrze, ponieważ wygrywając przyzwyczajasz się do
zwycięstwa. Jeśli przegram, no cóż, życie toczy się dalej
i przyjdzie czas na inny projekt. Taki, w którym będę mógł
znów zwyciężać”. Potknął się po raz siódmy.
Czas więc na nowy projekt, José. A szkoda, bo Madryt
w Ciebie wierzył.
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Jak radzili sobie Hiszpanie
w minionym sezonie Premier League?
Podsumowanie

Podsumowują:
Michał Zachodny, Andrzej Kotarski, Jacek Staszak i Oskar Szumer

NAJLEPSZE ZAGRANIE

1

Manuel Almunia (Watford) vs. Leicester City

2

Santi Cazorla (Arsenal) vs. Wigan

3

Juan Mata (Chelsea) vs. West Ham

Santi Ca

Pewnie większość kibiców już zapomniała o byłym bramkarzu Arsenalu, Manuleu Almunii, ale 12 maja Hiszpan w doskonałym stylu przypomniał o swoim istnieniu. Almunia, reprezentujący barwy zespołu Championship, Watford, w półfinale play-off obronił
w ostatniej minucie meczu z Leicester rzut karny i także dobitkę, a jego zespół przeprowadził następnie kontrę, po której padł gol zapewniający im awans do samego finału.
Historia szybko rozeszła się po całym świecie i choć Watford przegrał decydujące starcie o Premier League z Crystal Palace, to dzięki Almunii narodziły się wspaniałe wspomnienia, o których jeszcze przez wiele lat fani Szerszeni będą rozmawiać przy piwie.

Santi Cazorla przez cały sezon zachwycał swoją grą wszystkich obserwatorów Premier League, ale to co uczynił w meczu z Wigan w końcówce rozgrywek, zasługuje na szczególne
wyróżnienie. Były gracz Málagi asystował bowiem przy wszystkich czterech bramkach zdobytych przez Arsenal.

Kolejny król asyst, Juan Mata zaliczył kapitalną kampanię, a uwagę mogło przykuć wiele
zagrań pomocnika Chelsea. Jednym z tych było bez wątpienia odegranie do Edena Hazarda
w meczu z West Hamem na Stamford Bridge, po którym Belg zdobył bramkę.

F O T. WI G AN T O DAY. N E T, R O N N I E M AC D ON A L D

NAJWIĘKSZA WTOPA

1

Joel Robles (Wigan) vs. Tottenham

2

Carlos Cuéllar (Sunderland) vs. Tottenham

3

Mikel Arteta (Arsenal) vs. Fulham

22-letni Hiszpan został w zimie wypożyczony z Atlético Madryt by zastąpić słabo spisującego
się bramkarza Wigan, Aliego Al-Habsiego. Jednak Robles nie okazał się tak udanym transferem, na ile spodziewał się tego Roberto Martínez, a największą wtopę zaliczył w meczu
z Tottenhamem na DW Stadium. Hiszpan rozgrywał wówczas piłkę we własnym polu karnym
z obrońcą The Latics, Maynorem Figueroą, a gdy już w końcu chciał wykopać futbolówkę, to
pech chciał, że trafił idealnie w nogi Garetha Bale’a, który próbował jego wykop zablokować
i, niewiele o tym wiedząc, strzelił najłatwiejszego gola w swojej karierze.

Solidny, a nawet niedoceniany defensor Sunderlandu miewał również gorsze chwile. W spotkaniu przeciwko Tottenhamowi na Stadium of Light zapakował piłkę głową do własnej siatki
po dośrodkowaniu Walkera z rzutu rożnego. Trzeba przyznać, że samobój ten był wysokiej
jakości.

Doliczony czas gry, rzut karny dla Kanonierów, szansa by uciec rywalom w tabeli… Arteta
zwykł trafiać w sytuacjach pod nawet największą presją, lecz tym razem się pomylił. Arsenal
w derbach Londynu zdołał tylko zremisować.
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NAJBARDZIEJ NIEDOCENIANI HISZPAŃSCY PIŁKARZE

1

Mikel Arteta (Arsenal)

2

José Enrique (Liverpool)

3

Chico Flores (Swansea)

azorla

Robles

Były piłkarz Evertonu zadomowił się w tym sezonie na pozycji defensywnego pomocnika
w drużynie The Gunners i był jej kluczowym zawodnikiem w walce o pierwszą czwórkę tabeli. Wyśrubował największą w lidze średnią podań na mecz, a wszystko po to, by gra Arsenalu
miała odpowiednią płynność i balans. Rzadko kiedy zapędzał się do przodu, wolał szukać
sobie raczej miejsca między obrońcami. Zdaniem Artety, ten wysiłek był po to, by każdy
piłkarz Kanonierów był jeszcze lepszy, a przez to cały zespół na tym korzystał. Przyjaciele
z boiska docenili ten wkład w drużynę i Mikel mimo niepowalającego stażu w drużynie został
jej wicekapitanem.

To dzięki niemu udawało się rozciągać obronę rywala, gdy największe tuzy ofensywy uwiły
sobie gniazdko w środkowej strefie boiska. Potrafił rozegrać z partnerem klepkę i rzucić dobrą piłkę w pole karne. To taki cichy bohater Liverpoolu i jeden z fundamentów ekipy Brendana Rodgersa, która mierzy zdecydowanie wyżej niż szóste miejsce w tabeli.

Już nie tylko Michu, ale też kupiony z Genoi hiszpański obrońca był dla Swansea świetnym
biznesem. Hiszpan doskonale wkomponował się w angielską Premier League, w pierwszym
sezonie na wyspach sięgnął po Capital One Cup, a także walnie przyczynił się do dobrego
miejsca Walijczyków w tabeli.

NAJLEPIEJ NAŚLADUJĄCY HISZPANÓW

1

Dimityr Berbatow (Fulham)

2

Michael Carrick (Manchester United)

3

Brendan Rodgers (Liverpool)

Przez wielu uznawany na najlepszego piłkarza, jakiego noszą piękne murawy Premier League, w lecie zeszłego roku przeniósł się z wicemistrza Anglii Manchesteru United do londyńskiego Fulham. Wieczny brak presji w klubie z Craven Cottage nie podziałał jednak na
Bułgara demobilizująco i zdołał w tym dość przeciętnym zespole załadować aż piętnaście
bramek. Na pierwszy rzut oka Berbatow po boisku człapie, sprawia wrażenie piłkarza bez
życia i chęci do grania. Uaktywnia się dopiero wtedy, gdy w jego pobliżu znajdzie się futbolówka. A z tą może zrobić wszystko. Panowaniem nad piłką zawstydziłby pewnie nawet i
Andrésa Iniestę — szkoda, że nie urodził się Hiszpanem.

On może grać dla Barcelony, idealnie by tam pasował — tak o Michaelu Carricku wypowiada
się Arsène Wenger, szkoleniowiec Arsenalu. Można znaleźć podobieństwa w grze Carricka
do Sergio Busquetsa czy Xabiego Alonso i gdyby pomocnik United nie urodził się w Tyne and
Wear, tylko w Asturii, to właśnie między tą trójką toczyłaby się rywalizacja o dwa miejsca na
pozycji defensywnego pomocnika w reprezentacji Hiszpanii.

Nie tylko piłkarzami kibic żyje. Włodarzom Liverpoolu do gustu przypadła walijska (Rodgers
w poprzednim sezonie był trenerem Swansea City) interpretacja tiki-taki i postanowili ściągnąć do siebie jej autora. Rodgers zakasał rękawy i zabrał się do roboty, zmuszając swoich
piłkarzy do próby gry w ataku pozycyjnym.

CZERWIEC | ¡OLÉ! MAGAZYN

33

SPANGLISH

Jak radzili sobie Hiszpanie w minionym sezonie Premier League?

NAJLEPSZA HISTORIA

1

Àngel Rangel (Swansea)

2

César Azpilicueta (Chelsea)

3

Pablo Hernández (Swansea)

Rangel przeszedł ze Swansea City drogę od trzeciej
ligi angielskiej, przez dwa sezony w Premier League,
po wygranie Pucharu Ligi na Wembley. Do walijskiego klubu wszedł płacąc część sumy transferu z własnej
kieszeni. Ze Swansea zżył się na tyle, że postanowił
zabawić się w walijskiego świętego Mikołaja. Pewnego
pioruńsko zimnego wieczora wziął żonę Nikki, wpakował się w samochód i przez godzinę jeździł po mieście
szukając bezdomnych, którym mógłby wręczyć kanapki. Tak postanowił zutylizować jedzenie, które i tak
miała wyrzucić jedna z kawiarni. Rangel otrzymał falę
pochwał i ciepłych słów. Jednak on nie widział w tym
nic nadzwyczajnego. „To był mały gest” — mówił po
fakcie.

Jego awans do reprezentacji Hiszpanii sprawił, że niewierzący w niego dziennikarz Éric Di Meco musiał wywiązać się z zakładu... zjadając szczura. Smacznego?

Przed finałem Pucharu Ligi jego kolega ze Swansea
porównał jego fizjonomię do wyglądu kolumbijskiego
barona narkotykowego. My tego podobieństwa nie dostrzegamy, a Wy?

NAJWIĘKSZY PRZYJACIEL MEDIÓW

1

Rafael Benítez (Chelsea)

2

Juan Mata (Chelsea)

3

David de Gea (Manchester Utd)

Rzadko który menedżer zapewnia mediom takie używanie, jak miał to w zwyczaju robić Rafa Benítez. Wejście do szatni niegdyś największego rywala? Publiczne
rozważanie przyszłości dwóch największych legend
w składzie Chelsea? Zapraszanie dziennikarzy na kolacje przy okazji często dalekich podróż po świecie?
Żarty na konferencjach prasowych? Stanowcza krytyka klubu, kibiców i nawet samego Abramowicza? Przy
tym wszystkim Benítez nie zapomniał o prowadzeniu
własnej strony internetowej. Jego tymczasowy powrót
do angielskiego futbolu może wielce spektakularny
nie był, ale na pewno nikt się z Hiszpanem nie nudził.
Zwłaszcza media.

NAJWIĘKSZE ODRODZENIE:

1

David de Gea (Manchester Utd)

2

Fernando Torres (Chelsea)

3

José Enrique (Liverpool)
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Wciąż nazwisko Torres wiąże się z chichotem,
ale 22 gole w sezonie sprawiły, że śmiech jest
coraz cichszy. Zwłaszcza, że napastnikowi medali z każdym sezonem tylko przybywa.

Zagubiony w pierwszym sezonie na Anfield, teraz poprawił statystyki obrony i pokazał pazur w ofensywie
stając się jednym z filarów defensywy Liverpoolu.

NAJWIĘKSZY PECHOWIEC

1

Oriol Romeu (Chelsea)

2

Esteban Granero (QPR)

3

Pablo Ibáñez (Birmingham City)

Dosłownie — przyjaciel. Zawsze zatrzyma się i porozmawia, pokaże swoje ulubione miejsca w Londynie, wpuści z kamerą do domu, ciekawie opowie o swoim życiu.
Świetny talent i… temat.

Zbierał druzgocące recenzje w pierwszych miesiącach
na Wyspach, dziś według mediów jest wzorem do naśladowania. Anglicy takie historie uwielbiają, bo uważają, że to ich krytyka mu… pomogła.

Dwanaście miesięcy temu de Gea kończył sezon
z większą liczbą czystych kont w Premier League (trzynastu, przy jedenastu aktualnie), jednak jego postęp
na przełomie roku jest równie spektakularny jak wiele z jego parad. Młody Hiszpan wreszcie zmężniał i nie
daje się tak łatwo przepychać przy dośrodkowaniach.
Wpisał się w potrzeby Manchesteru United, stając się
bramkarzem zdolnym wygrywać mecze lub przynajmniej utrzymywać swój zespół przy życiu. Niezwykły
refleks wepchnął go w wiele jedenastek sezonu angielskiej ekstraklasy. Sposób, w jaki zatrzymywał Juana Matę w Pucharze Anglii lub Fábio Coentrão w Lidze
Mistrzów, najlepiej podziwiać tylko na zwolnionych powtórkach. Wysublimowana poezja zwinności i techniki
gry na linii.

Di Matteo otwarcie mówił, że odejście kilku doświadczonych zawodników jest dla młodego rozgrywającego
szansą na wejście do pierwszego składu, a zatrudnienie
Beniteza jeszcze szerzej otworzyło mu do niego dzwi.
Strzelił swojego pierwszego gola dla Chelsea, wydawało się, że jest wyżej w klasyfikacji defensywnych pomocników od Mikela i… doznał kontuzji kolana w meczu
z Sunderlandem. Później już nie zagrał, a Benítez musiał
łatać dziury na tej pozycji wystawiając tam obrońcę,
Davida Luiza. Jeszcze w poprzednim sezonie mówiło się
o powrocie do Barcelony, dziś o Romeu tylko nieśmiało
wspomina się w kontekście kolejnej kampanii Chelsea.

Miał pecha, bo trafił do zespołu z potencjałem, ale kompletnie bez organizacji, bez ambicji i bez planu. Wyróżniał
się rzadko, później niestety został sprowadzony do poziomu reszty. Może gdyby wybrał sobie lepszą ekipę, to tak
by się jego przygoda z Premier League nie skończyła?

Niegdyś świetny stoper na warunki La Liga, w minionym sezonie nie był w stanie rozegrać nawet dziesięciu
spotkań w Championship. Jego kariera w Anglii okazała
się krótka i bolesna — także przez wzgląd na wiele odniesionych kontuzji.

NAJLEPSZE PRZYWITANIE:

1

Michu (Swansea) vs. Queens Park Rangers

2

Javi García (Manchester City) vs. Stoke City

3

Suso (Liverpool) vs. Manchester United

O tym, jak świetnym transferem dla Swansea okazał się Michu, można by pisać książki. Swój wielki kunszt zaprezentował już w debiutanckim występie w rozgrywkach ligowych. Wtedy jeszcze nie wszyscy byli przekonani,
że ten długowłosy Hiszpan podbije brytyjskie boiska. Michu był głównym architektem wysokiego zwycięstwa
Łabędzi nad Queens Park Rangers, strzelając dwa piękne gole i notując asystę. Oczywiście byliśmy świadkami wielu debiutów, w których piłkarze zdobywali bramki i od razu kradli serca kibiców, ale trafiając do siatki
w ósmej minucie na Loftus Road, Michu został pierwszym strzelcem w sezonie 12/13 Premier League. Wyczyn
warty zapamiętania dla samego autora — w kolejnych spotkaniach bynajmniej wcale nie zwolnił tempa.

Udanym wejściem do drużyny popisał się również Javi García, który wykorzystał swoje dobre warunki fizyczne
na Britannia Stadium i trafił głową do siatki rywali. Manchester City zremisował 1:1 ze Stoke, a dla Hiszpana
były to miłe złego początki…

Suso

F O T. L IZ PH IL LI P S ( F LI C KR . C O M / P H O TO S/ R E D _S M U R F E TT E ), R O N NIE MACDO NA L D ( F LI CKR. COM/ P H OT OS / RONMACP H OT OS )

W prestiżowym meczu pod koniec września Liverpool przegrywa 1:2 z Manchesterem United na Anfield. Suso
debiutuje w drugiej połowie i już od swoich pierwszych kontaktów z piłką pokazuje, że czeka go wielka kariera
u Brendana Rodgersa.

Àngel Rangel
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FANTASTYCZNA

NAUCZKA
[ Michał Zachodny]
@mzachodny
@Polishscout

„Nie sądzę, bym specjalnie dla niego rozbijał
klubowy budżet” — stwierdził z kwaśną miną
Dougie Freedman, menedżer Bolton Wanderers.
Nie był do końca zadowolony z poniekąd
wymuszonej deklaracji, bo wiedział, że tym
samym traci pozycję lidera w wyścigu o podpis
Marcosa Alonso pod nowym kontraktem

S

tąd szkoleniowiec siódmego zespołu npower
Championship, który tylko dużo gorszym bilansem bramek przegrał szansę walki w fazie
play-off o ostatnie miejsce w Premier League,
ograniczał się do twierdzenia, że dla lewego obrońcy
z Hiszpanii Bolton to najlepsze miejsce do rozwoju.
„To kapitalny gość do współpracy, obecnie rozgląda
się za możliwymi ofertami, jednak jesteśmy w tym
wyścigu razem ze wszystkimi innymi” — dodawał
Freedman w połowie kwietnia.
PORAŻKI PIERWSZYCH LAT

Zapewne to ostatnie spotkanie sezonu zadecydowało o tym, że Alonso nie zostanie na Reebok Stadium.
Po kiepskim starcie i mocnym powrocie do walki
o miejsce w Premier League, Bolton musiał wygrać
z Blackpool. „Nasz comeback po tym strasznym początku był świetny, ale w drugiej połowie nie zaprezentowaliśmy się tak dobrze, by zdobyć trzy punkty”
— dodał po meczu Marcos Alonso. Wtedy już wiedział, że tym samym żegna się z kibicami Boltonu,
którzy w plebiscycie lokalnej gazety uznali go najlepszym zawodnikiem sezonu.
Nie da się ukryć, że miniony rok był kluczowym
w rozwoju młodego Hiszpana. Przecież gdy trafiał
w 2010 roku do Anglii, odrzucając możliwość walki
o skład w napakowanym gwiazdami Realu Madryt,
miał od razu nawiązać do bogatych piłkarskich tradycji rodzinnych. Jego ojciec i dziadek byli zawodnikami, którzy przez lata występowali w La Liga i to
w barwach Królewskich, Atlético i Barcelony. Jemu
z szans na Santiago Bernabéu dano tylko kilkadzie36 ¡OLÉ! MAGAZYN | CZERWIEC

siąt sekund w doliczonym czasie gry mało istotnego
spotkania ligowego — ambicja udowodnienia jakości
płynącej w jego krwi była oczywista, ale czy na pewno wybrał on dobre miejsce do jej realizacji?
TRUDNE CZASY

Kontrakt podpisał z nim Owen Coyle, jeden z bardziej
utalentowanych szkoleniowców młodego pokolenia.
Jego Bolton świetnie spisywał się w pierwszej części
sezonu, grając mogący się podobać, dynamiczny futbol, którego atutem było szybkie przejście do ataku.
Dla zawodnika, który dopiero miał przystosowywać
się do warunków angielskich nie było miejsca na boisku, zwłaszcza, gdy na przełomie roku The Trotters
tracili swoją przewagę nad strefą spadkową przegrywając z kim popadnie. Miejsca na eksperymenty wystarczyło tylko w czterech meczach, a Marcos Alonso
głównie błyszczał w rezerwach, gdzie wychowankowi Realu przyglądała się garstka kibiców.
Wobec takiego rozwoju sytuacji Hiszpan uciekał w stronę typowych dla zbyt bogatej młodzieży
uciech. Ledwo rozpoczął on wakacyjną przerwę,
a już trafił za kraty po spowodowaniu wypadku samochodowego w Madrycie, w którym zginęła rok
młodsza pasażerka jego auta. Marcos Alonso wbił
własne bmw w mur, a badania miały wykazać nadużycie alkoholu. Jego sytuacji nie poprawił fakt, że
kilka godzin przed zdarzeniem na twitterze napisał,
że idzie na drinka ze swoim kolegą z Realu Madryt,
Jaime Navarro. Ś� ledztwo wciąż trwa, a Alonso do Anglii mógł wyjechać tylko po wpłaceniu wysokiej kaucji zwalniającej go z aresztu.

FOT. FLICKR.COM/PHOTOS/SUMOFMARC/

Kibice Boltonu,
w plebiscycie
organizowanym
przez lokalną
gazetę, wybrali
go najlepszym
zawodnikiem
sezonu

Drugi sezon był jeszcze gorszy. Dwie kontuzje
praktycznie pozwoliły mu na udział jedynie w samej
końcówce sezonu. Drużyna Coyle’a grała tragicznie,
a ze stylu z poprzednich rozgrywek nie pozostało
zbyt wiele. Obrona była dziurawa jak sito, a lubujący się w grze krótkimi podaniami Hiszpan nie mógł
liczyć na zbyt wiele szans w drużynie, której jedynym i desperackim pomysłem było zagranie długiej
piłki na rozbijającego się łokciami Kevina Daviesa. Pod koniec marca Marcos Alonso wrócił jednak
do zespołu i w meczu z równie tragicznie grającym
Wolverhampton strzelił jednego z goli gwarantującego zwycięstwo. Cóż z tego, skoro następne spotkanie z Fulham jego Bolton przegrał w fatalnym stylu
i lewy obrońca już tylko z ławki obserwował jak
trzema remisami na koniec rozgrywek The Trotters
utrzymują QPR swoim kosztem. Po dwóch latach,
ciężkich kontuzjach, ledwie dziewięciu meczach
w Premier League i traumatycznym wypadku, Marcos Alonso musiał przeklinać swój los.
LOS SIĘ MUSI ODMIENIĆ

„Nie ma żadnych wymówek. Musimy wstać i otrzepać
się z kurzu, stworzyć wspólnie lepszy zespół i wrócić
do Premier League jak najszybciej” — mówił Alonso
na samym starcie przygotowań do długiej kampanii
w Championship. W klubie został głównie z dwóch
powodów — jego epizody nie mogły nikogo przekonać do wykupienia kontraktu z Boltonu, a i powrót
do ojczyzny byłby przyznaniem się do osobistej porażki. Lato 2012 roku przepracował najciężej z drużyny i choć w sparingach grywał często, to początek
sezonu znów spędził na ławce rezerwowych. Kiepskie wyniki i niepewna pozycja Coyle’a nie ułatwiała
mu zadania przebicia się do pierwszego składu i dopiero zmiana szkoleniowca na Dougiego Freedmana
miała odmienić losy jego całej kariery.
„Nie mogę się doczekać, kiedy przyjdzie moja szansa. Ciężko trenuję każdego dnia, daję z siebie wszystko i mam nadzieję, że wkrótce mój czas przyjdzie”
— dzielił się swoimi myślami Alonso. Faktycznie, na

przełomie roku przy bardzo trudnym terminarzu
wrócił on do łask i już nie dał się wypchnąć z pozycji
lewego obrońcy. W przegranym 1:2 meczu Pucharu
Anglii z Evertonem był najlepszy na boisku. „Kiedy
przszedłem do klubu, czułem że niektórzy z piłkarzy
potrzebują praktycznie nowego sezonu przygotowawczego”— twierdził później Freedman. „Marcos
potrzebował tej szansy. Dzisiaj zagrał fantastycznie,
nie mam słów, by opisać jego występ”.
Od początku stycznia z Alonso w składzie Bolton
przegrał ledwie pięć spotkań i znów zaczął liczyć
się w walce o Premier League. Mieszanina pecha
i zmęczenia drużyny Freedmana ostatecznie nie dała
im miejsca w czołowej szóstce, ale sytuacja lewego
obrońcy z Hiszpanii zmieniła się diametralnie. Z zawodnika, którego kontrakt był bardziej dla klubu obciążeniem, nagle wylądował on na liście priorytetów
do podpisania nowego kontraktu. Niech o jego jakości i wybuchu talentu świadczą nazwy drużyn, które
wyraziły zainteresowanie praktycznie darmowym
transferem Hiszpana. Fiorentina i Swansea to drużyny, które szukają piłkarzy o nienagannej technice,
dynamice i umiejętności gry zarówno w obronie, jak
i w ataku — Marcos Alonso właśnie z takiej strony
pokazał się w drugiej części sezonu.
„To były fantastyczne trzy lata, które pozwoliły mi
dorosnąć zarówno na murawie, jak i poza boiskiem”
— oświadczył na koniec rozgrywek Marcos Alonso.
On już wiedział, że nowej oferty Boltonu nie przyjmie, bo chęć przeniesienia się do Serie A zwyciężyła. Jego historia na pewno nie była bajką, a bardziej
nauczką dla wszystkich zagranicznych piłkarzy, których skusiła magia Premier League. Alonso długo
zajęło zrozumienie, ile poświęcenia i ciężkiej pracy wymaga się od zawodników nawet na zapleczu
jednej z najlepszych lig na świecie. Jako już dorosły
mężczyzna przenosi się do Włoch świadom nie tyle
swojej jakości, co celu, który zamierza osiągnąć — jeśli utrzyma dynamikę własnego rozwoju z pierwszej
połowy 2013 roku, na pewno nawiąże do najlepszych
tradycji rodzinnych.
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Z NUTKĄ NIEDOSYTU

SUKCESY
HISZPANIE NIE TYLKO DOBRZE SPISUJĄ SIĘ NA
BOISKACH PREMIER LEAGUE, ALE RÓWNIEŻ POTRAFIĄ
OSIĄGAĆ SUKCESY W ROLI MENEDŻERÓW

AUTOR: OSKAR SZUMER
@Oski_LFC

W zakończonym w minionym miesiącu
sezonie 12/13, Roberto Martínez
i Rafa Benítez zdołali sięgnąć kolejno
po Puchar Anglii z Wigan i Ligę Europy
z Chelsea. Nie zmienia to jednak
faktu, że mogą czuć spory niedosyt,
biorąc pod uwagę pozostałe wyniki.

C

zęsto mówi się, że puchary rządzą się swoimi prawami i przez to
mają miejsce większe lub mniejsze
niespodzianki. Kiedy ludzie zaczynają już wątpić, że pieniądze to nie
wszystko w futbolu i potentaci po raz kolejny zdominują wszystkie rozgrywki, pojawiają się właśnie
takie niesamowite postacie, jak Roberto Martí�nez,
który utarł nosa swojemu imiennikowi, Manciniemu w finale Pucharu Anglii na Wembley. Wigan
pokonało Manchester City 1:0 po bramce Bena
Watsona w doliczonym czasie gry, co sprawiło, że
najstarsze trofeum na świecie trafiło w ręce klubu,
który w swoim mieście cieszy się mniejszym zainteresowaniem niż drużyna rugby, a największymi
gwiazdami — jeśli w ogóle można użyć tego słowa
— są piłkarze mający już najlepsze lata za sobą.
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Rafa Bení�tez po nieco ponad dwuletniej przerwie powrócił na Wyspy Brytyjskie w listopadzie zeszłego roku, przyjmując propozycję pracy
w Chelsea od Romana Abramowicza. Pomimo
tego, że kibice mają mu wiele za złe, ponieważ
nie do końca stanął na wysokości zadania, to był
w stanie doprowadzić The Blues do finału Ligi
Europy, a tam w dramatycznych okolicznościach
pokonać Benficę. Tym samym, był to jego czwarty
finał europejskiego pucharu i już aż trzeci triumf.
Tylko piętnastu menedżerów w historii może pochwalić się podobnym osiągnięciem.
PUCHARY TO NIE WSZYSTKO
Chociaż w piłce nożnej chodzi o to, aby zdobywać trofea i dawać w ten sposób kibicom jak
najwięcej powodów do radości, to dla hiszpańskich szkoleniowców miniona kampania nie była
do końca udana. Roberto Martí�nez jak w każdym
roku, pragnął przede wszystkim utrzymać Wigan
w najwyższej klasie rozgrywkowej, a ta sztuka mu
się nie powiodła. Perspektywa występów w Lidze
Europy w przyszłym sezonie byłaby bardzo motywująca, gdyby nie fakt, że The Latics będą musieli
pogodzić te rozgrywki z prawdopodobnie najbardziej wymagającą ligą na świecie pod względem
wysiłku fizycznego, a mianowicie Championship.
46 meczów ligowych, rywalizacja o Tarczę Dobroczynności, Liga Europy oraz angielskie puchary
sprawiają, że nie będzie łatwo być zawodnikiem
Wigan w następnych miesiącach.

FOTOGRAFIA: WWW.FLICKR.COM/PHOTOS/757LIVE/

Wygrałem Ligę Mistrzów
i zdobyłem wiele innych trofeów,
a jednak kibice wciąż
przygotowywali materiały
wyrażające sprzeciw wobec mojej
osoby. To strata czasu

FOTOGRAFIA: WIKIMEDIA.ORG

RAFA BENÍTEZ

Słowa, które, być może pod
wpływem okoliczności, ale
ostatecznie wypowiedział
do właściciela Evertonu,
Billa Kenwrighta
w pierwszych chwilach po
dołączeniu do nowego klubu
— „Zaprowadzę cię do
Ligi Mistrzów”
ROBERTO MARTÍNEZ
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Martí�nez po przegranym meczu z Arsenalem, czyli tym, w którym jasne się stało, że Wigan spadnie
z ligi, przyznał, że degradacja jest rozczarowująca
i podkreślił również, iż ponowne odbicie się od dna
jest możliwe. „To ciężki dzień dla klubu. Musimy wyciągnąć pozytywy i skupić się na przyszłości. Będziemy mieli zamiar się odbić, tak jak to miało miejsce
zazwyczaj w Wigan” — powiedział.

NA ZUPEŁNIE ODWROTNYM BIEGUNIE
ZNAJDUJE SIĘ CHELSEA, KTÓRA PRZED
SEZONEM OCZEKIWAŁA POWROTU
NA MISTRZOWSKI TRON

Gdy na Stamford Bridge ogłoszono nowym menedżerem Rafę Bení�teza, cel ten był jeszcze teoretycznie w zasięgu, jednak trudne początki Hiszpana
w klubie spowodowały, że szybko skupiono się na
zajęciu miejsca w pierwszej czwórce, aby nie wypaść
z piłkarskiej elity, jaką jest Liga Mistrzów. Przegrany finał Klubowych Mistrzostw Ś� wiata, odpadnięcie w półfinałach Pucharu Ligi i Pucharu Anglii oraz
praktycznie do końca niepewna sytuacja w Premier
League sprawiły, że wszyscy fani Chelsea tylko czekali aż sezon się skończy, a 53-latek w końcu opuści
stanowisko menedżera.
Jednak Bení�tez wciąż miał jednego małego asa
w rękawie w postaci dobrej postawy w Lidze Euro-
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py. Co prawda The Blues nie grali porywająco, ale
konsekwentnie przechodzili do następnych etapów,
co zaowocowało ostatecznym triumfem. Mężczyznę
poznaje się po tym, jak kończy, a nie jak zaczyna, nieprawdaż?

KOMFORT PRACY I JEGO BRAK
Tak jak odmienne były wyznaczone cele Wigan
i Chelsea, tak jeszcze większy kontrast mogliśmy zauważyć w komforcie pracy obu panów. Dave Whelan,
właściciel The Latics już przed rozpoczęciem rozgrywek zapowiedział, że Martí�nez może być spokojny
o swoją posadę nawet w przypadku spadku. Bení�tez
zaś od początku był przedstawiany jako zaledwie
tymczasowy menedżer, a to nie dodawało mu pewności siebie.
Na fanów również nie mógł liczyć, ponieważ na
Stamford Bridge częstym widokiem były transparenty z napisem „Rafa OUT”. Wszystko przez niespecjalnie
przychylną dla kibiców The Blues przeszłość Bení�teza, w której wielokrotnie negatywnie wypowiadał się
o Chelsea, będąc trenerem Liverpoolu. W odróżnieniu
od Martí�neza w Wigan, Rafa nigdy nie był uważany za
człowieka, którego pragnie uściskać przeciętny kibic.
Brak komfortu pracy często jest równoznaczny ze
zwiększającą się presją wyników, zwłaszcza w tak
specyficznym klubie jak Chelsea. Bení�tez nie do końca
z tym sobie radził, przez co kumulacja jego złości nastąpiła po wygranym meczu z Middlesbrough w Pucharze Anglii. Skrytykował wówczas wcześniej wspo-

„NIE SPODZIEWAŁEM SIĘ, ŻE ZOSTANĘ
TRENEREM TYMCZASOWYM, ALE KTOŚ
NA STAMFORD BRIDGE ZDECYDOWAŁ,
ŻE TAK BĘDZIE WYGLĄDAŁA
NASZA WSPÓŁPRACA.
MOIM ZDANIEM BYŁ TO BŁĄD”
— RAFA BENÍTEZ

mnianych negatywnie nastawionych fanów i fakt, że
został mianowany szkoleniowcem „tymczasowym”.

„Wygrałem Ligę Mistrzów i zdobyłem wiele innych trofeów, a jednak kibice wciąż przygotowywali
materiały wyrażające sprzeciw wobec mojej osoby.
To strata czasu” — powiedział lekko rozwścieczony.
„Nie spodziewałem się, że zostanę trenerem tymczasowym, ale ktoś zdecydował, że tak będzie wyglądała
nasza współpraca. Moim zdaniem był to błąd”.
Spodziewano się, że Bení�tez nie dotrwa nawet do
końca sezonu, ale widocznie działacze Chelsea słusznie stwierdzili, że kolejna zmiana menedżera nie przyniesie większych efektów i pozostawienie na stanowisku, co by nie mówić, doświadczonego szkoleniowca,
jakim jest bez wątpienia Bení�tez, powinno przynieść
jakieś korzyści, nawet jeśli skończyło się to „zaledwie”
zwycięstwem w często lekceważonej przez większe
kluby Lidze Europy.

CZAS IŚĆ NAPRZÓD
Nutka niedosytu w sukcesach obu Hiszpanów w pucharach nie przeszkodziła jednak innym klubom zainteresować sie ich usługami. Benitez, jak wiadomo, juz
wcześniej zapowiedział, że po sezonie opuści niebieską
część Londynu. Zmiany miejsca pracy mogliśmy spodziewać się również u Martineza, choć ten nie dawał tego aż
tak bardzo do zrozumienia mediom. Tak czy inaczej, scenariusz mówiący o zastąpieniu przez niego Davida Moyesa na Goodison Park sprawdził się, co jest jasnym sygnałem dla Roberto, iż poczynił pierwszy krok naprzód.

Jego poprzednik, obecnie borykajacy sie z presją
sukcesu na Old Trafford, był ulubiencem nie tylko fanów Evertonu, ale nie przełożyło się to na żadne trofeum. Ba, Moyes był jedynym menedżerem w historii
Evertonu, który nie wygrał ani razu na Anfield w derbach Merseyside. Jednak przez cały okres swojej pracy zapewniał stabilność, której tak pragnie kazdy klub.
Martinez posiada ciekawą filozofię, opierajacą sie na
ładnym stylu gry, a jego ambicje siegają wysokich celów. Ś� wiadczą o tym słowa, które, być może pod wpływem okoliczności, ale ostatecznie wypowiedział do
właściciela Evertonu, Billa Kenwrighta w pierwszych
chwilach po dołączeniu do nowego klubu — „Zaprowadzę cię do Ligi Mistrzów”.

Ze względu na zdecydowanie bardziej uznane nazwisko i nie tylko, jeszcze ciekawszą propozycję otrzymał Rafa Benitez. Chodzi o Napoli, które w zeszłym
sezonie prawie do konca walczyło o mistrzowski
tytuł z Juventusem i zapewniło sobie miejsce w fazie
gupowej Ligi Mistrzów. Co ciekawe, Benitez może pochwalić się faktem, że został prawdopodobnie pierwszym szkoleniowcem na świecie ogłoszonym za pośrednictwem Twittera. Na taki niecodzienny pomysł
wpadł prezes włoskiego klubu, Aurelio De Laurentiis,
we wpisie powitalnym nazywając trenera „wielkim
człowiekiem z międzynarodowym doświadczeniem”.
Ciężko się z tym nie zgodzić i nie bądźmy zdziwieni,
jeśli w przyszłym sezonie czarnym koniem Ligi Mistrzów będzie właśnie Napoli.
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„Gruby Kelner”

F OT. T H E S P ORT RE VI E W. COM

Odzyskał blask

[ ANDRZEJ KOTARSKI ]

Jego związek z Chelsea od początku przypominał
koszmar. Jednak ten romans dla obu stron
zakończył się niespodziewanym happy endem.
Teraz Rafael Benítez obrał sobie za cel przełamanie
swojego włoskiego fatum

@andrzejkotarski

P

rzy eksplozji entuzjazmu, on stanął nieco na uboczu. Z delikatnym uśmiechem na twarzy trawił poczucie spełnionej misji. Bení�tez nie pchał się na czoło świętujących zdobycie pucharu
za triumf w Lidze Europy. Ale jego piłkarze o nim nie zapomnieli. Hiszpański trener mógł
potrząsnąć kolejnym trofeum w swojej karierze.
Jeden mecz w Amsterdamie ważył o ocenie dokonań Bení�teza na Stamford Bridge. Gdyby
przegrał, przepadłby bez pamięci. A był tego bliski. Benfica co rusz rozmontowywała Chelsea i nadawała ton wydarzeniom na boisku. Przez długie minuty spotkanie było tak jednostronne, że „The Sun”
pisał: „wyglądało to, jakby tonący chwytał się każdego fragmentu zatopionego statku przed ostatecznym utonięciem”. Jednak The Blues i Bení�tez nie poszli na dno. Głową Branisława Iwanowicia zapoczątkowali koszmar Benfiki, która w ciągu nieco ponad dwóch tygodni roztrwoniła szansę na trzy puchary.
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GRUBA SKÓRA

Hiszpański trener nie zrobił cudu na miarę wygrania Ligi Mistrzów przez Roberto di Matteo. Nie
przejdzie do historii Chelsea w gronie ukochanych
menedżerów. Mimo to nic nie wymaże go z kronik
klubowych, bo to za jego krótkiej kadencji The Blues
skompletowali trzeci sukces w rozgrywkach UEFA.
Czas Bení�teza w Londynie nie był czystym pasmem
wielkich sukcesów. Przed swoją chwilą chwały Hiszpan musiał zebrać gromy za odpadnięcie w półfinałach Pucharu Ligi i Pucharu Anglii. Nie udało mu się
także zabrać złotego krążka z Klubowych Mistrzostw
Ś� wiata. Te potknięcia tylko umacniały nienawiść kibiców, którzy z klubu wyrzucali go od pierwszego dnia.
„Gruby hiszpański kelner”, „Tymczasowy” — palety
szyderstw nie brakowało.
Właśnie te okoliczności sprawiły, że ostateczny bilans Bení�teza prosi się o przymiotnik „spektakularny”.
Hiszpan zapanował nad chaosem i utrzymał skład we
względnym ładzie. Niezrażony niechęcią trybun realizował swój plan. Pamiętajmy, że jedyny mecz przy
życzliwej sobie publice rozgrywał w… kwietniu, na
liverpoolskim Anfield. Nie zwątpił w swój trenerski
nos, choć wracał do pracy po dwóch latach przerwy
i trudnym doświadczeniu z Interem.
Bení�tez nie rozkochał ani kibiców Chelsea, ani jej
piłkarzy. „Niektórzy menedżerowie budują relacje
i zbliżają się do ciebie. On nie jest takim typem. Inni
trenerzy trzymają dystans i Rafa jest temu bliższy”—
przyznał Frank Lampard. Hiszpan był już taki w Liverpoolu, gdzie najlepsze zagrania nagradzał słowami
„dobra robota”.
Nawet najbardziej wylewnemu trenerowi trudno
byłoby tryskać entuzjazmem, gdyby wszedł w skórę
Bení�teza. Hiszpan szybko pojął, że Chelsea to tylko
krótki epizod. Miał wyznaczony termin egzekucji, dlatego swój czas wykorzystał jak tylko się dało. „Wszyscy wiemy, kto będzie tu następnym trenerem. Każdy
dowiedział się tego ze sportowych działów. To nie mój
problem, co zdarzy się za rok, mnie tu już nie będzie”
— przewidział trafnie 53-letni szkoleniowiec. Duch
José Mourinho uprzykrzał mu życie w Interze i wrócił
także podczas pracy w Chelsea.

ROTACJA, ROTACJA

Potrzeba dużej dozy niechęci do Hiszpana, aby
nie docenić jego dorobku z Londynu. Trzecie
miejsce w tabeli przygotowujące grunt pod
przyszłoroczną Ligę Mistrzów dla innego trenera (nie ma sprawy, José!). Europejski puchar i kolejny namacalny dowód sukcesu ery
Romana Abramowicza. A nie było łatwo. Nie
tylko z powodu nienawiści trybun. Sezon Chelsea rozciągnął się do 69 spotkań. Zawieszenia,
przepisy w regulaminie, kontuzje i zmęczenie

zawodników poważnie ograniczyły możliwości
kadrowe londyńczyków. - Jeśli przeanalizujemy
wszystko, wygraliśmy Ligę Europejską z jednym napastnikiem dostępnym na każdy mecz
- zauważył Benitez. Chelsea miała wąskie pole manewru, a mimo wszystko udało się sięgnąć wszystkich celów na końcówkę sezonu.
Jedynym wspominanym napastnikiem był Fernando Torres. Choć nie spłacił jeszcze kredytu zaufania wyrażonego w 50 mln funtów odstępnego,
w tym sezonie zaczął rozstrzygać mecze w niebieskiej koszulce. Zastoje strzeleckie w Premier League
równoważył gradem bramek w Europie. Odbudowanie pewności Torresa można spokojnie przypisać
Benitezowi. Napastnik w komfortowych warunkach
odzyskał zimną krew, co udowodnił w finale Ligi Europejskiej kładąc na ziemię bramkarza Benfiki i spokojnie wtaczając piłkę do siatki.
Zwycięstwo w Amsterdamie oraz finisz na podium Premier League wkupił Beniteza w łaski choć
części kibiców The Blues. Któż by się spodziewał, że
na Stamford Bridge gorzejącym niechęcią do hiszpańskiego trenera w końcówce listopada, w połowie maja można będzie ujrzeć plakaty z napisem:
„Dzięki Rafa, powodzenia”?

HODOWCA TROFEÓW

Podjęcie pracy tymczasowego trenera Chelsea wiązało się z ogromnym ryzykiem. Gdyby Bení�tez nie
rozliczył się z wyznaczonych celów, drugi raz z rzędu udowodniłby swoją nieporadność w zarządzaniu wielkim klubem. Zamiast tego Hiszpan wrócił
na wyznaczoną przed laty ścieżkę trofeów i upiększania CV. Liga Europy z Chelsea dała mu kolejny
sukces w międzynarodowych rozgrywkach po Pucharze UEFA z Valencią i Lidze Mistrzów z Liverpoolem. Triumf pozwolił mu przedłużyć passę rozpoczętą w 1997 roku, od kiedy zostawiał każdą swoją
drużynę ze znaczącym sukcesem: od awansu do La
Liga, przez złamanie duopolu Barcelony i Realu, angielskie wojaże z Liverpoolem, do dwóch pucharów
w Interze.
Benitez wiedział, że w maju kończy się jego czas
w Londynie. Wytrzymał presję i został nagrodzony kolejnym kredytem zaufania oraz posadą wartą
grzechu. Napoli przez cztery lata kadencji Waltera
Mazzariego przebiło się do ścisłej czołówki Serie
A i na listę uczestników Ligi Mistrzów. W Neapolu
Bení�teza czekają dwa podstawowe zadania: transferowy zawrót głowy wokół Edinsona Cavaniego
oraz przejście z ustawienia 3-4-1-2 preferowanego
przez Mazzariego do własnej formacji taktycznej.
Angielska ziemia była dla 53-letniego Hiszpana
dość płodna. We Włoszech dotąd napotkał głównie
ugór. Czas zasadzić pole pełne trofeów również na
Półwyspie Apenińskim.
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SYLWETKA
SYLWETKA

OD RABONY AŻ DO

BUŁGARII
Miał być legendą Racingu Santander
i godnym następcą Pedro Munitisa.
Zamiast tego, od roku szuka klubu, mając
w swoim CV m.in. występy w reprezentacji...
Gwinei Równikowej. Poznajcie
niesamowitą historię Ivana Bolado

M

ało który hiszpański
piłkarz w ostatnim czasie
w równie spektakularny
sposób zmarnował swój
talent i tak naprawdę nikt
nie wie, dlaczego tak się
stało. Problemy z kontuzjami? Seria niewłaściwych wyborów klubów?
A może po prostu kantabryjskie media wykreowały
na gwiazdę zawodnika, którego potencjał ewidentnie mijał się z wygórowanymi oczekiwaniami?

Historyczna „rabona”

Sezon 07/08 do dzisiaj pamiętany jest w Santander
jako najpiękniejszy okres w historii Verdiblancos.
Drużyna, która zwykle błąkała się po dolnych
rejonach tabeli niespodziewanie ukończyła sezon
07/08 na szóstym. miejscu, dającym pierwszy
w dziejach awans do europejskich pucharów. Doszła
również do półfinału Pucharu Króla, gdzie przeszkodą nie do pokonania okazało się dopiero Getafe.
A przecież przed rozpoczęciem rozgrywek nic nie
wskazywało na to, że będzie to historyczna kampania, zarówno dla Racingu, jak i dla Bolado. Księgowi
z El Sardinero długo nie mogli ustalić budżetu, jakim
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będą dysponowali w letnim okienku transferowym,
co sprawiło, że pierwszych wzmocnień klub dokonał dopiero pod koniec sierpnia, gdy zespół opuścił
najlepszy strzelec — Nikola Ž� igić. Gdy już jednak
udało się kogoś kupić — jacyż byli to zawodnicy!
Czołowy snajper eliminacji EURO 2008 — Euzebiusz Smolarek, jedna z gwiazd MŚ� U-20 — Danny
Szetela oraz gracz sezonu 06/07 w belgijskiej Juplier League — Mohammed Tchité. Do tego w ataku
wciąż występowała jego legenda, Pedro Munitis.

Zatem na jakiej podstawie osiemnastoletni
Bolado, wchodzący dopiero do pierwszej drużyny Racingu, miał prawo marzyć o tym, że będzie
dostawał szansę gry? Przede wszystkim to on,
a nie wyżej wymieniona czwórka zdobył najwięcej
bramek dla biało-zielonych w letnich sparingach. Od
samego początku przygotowań do nowej kampanii
cieszył się również zaufaniem trenera Marcelino
Garcí�i Torala, który nie bał się postawić na niego już w 1. kolejce La Liga w rywalizacji z samą
Barceloną. W dzień potyczki z Dumą Katalonii,
„El Diario Montañés” pisał: „Jego dobre występy
w ekipie U-19 nie mogły ujść uwadze trenerów
dorosłego zespołu. Patrząc na technikę, skuteczność, a przede wszystkim pewność siebie, śmiało
możemy powiedzieć, że nie musimy martwić się
odejściem Ž� igicia, skoro mamy Ivana Bolado”.

Sam młodzian z kolei przed pierwszym spotkaniem w Primera Division stwierdził, wyraźnie podekscytowany: „Starcie w debiucie
z samą Blaugraną to dla mnie coś fantastycznego. Oczywiście wiem, jaka ciążyć będzie
na mnie presja, ale postaram się nie zawieść
oczekiwań kibiców i sztabu szkoleniowego”.

Jak powiedział, tak też zrobił. Nie przestraszył się
rywali i w debiucie spisał się nieźle. Racinguistas
z kolei sensacyjnie zremisowali z drużyną Franka
Rijkaarda 0:0, mimo że w ostatnich 30 minutach
musieli radzić sobie w osłabieniu [czerwoną kartkę
otrzymał bowiem Smolarek — przy. red.]. Nic
dziwnego zatem, że „Marca” w pomeczowej relacji napisała: „Na razie większym wzmocnieniem
Racingu wydają się być piłkarze ściągnięci z ekip
młodzieżowych, aniżeli ci kupieni latem”. Łącznie Bolado w swoim premierowym sezonie w Liga BBVA
rozegrał czternaście meczów i strzelił trzy gole. Bilans, jak na pierwszoroczniaka, dobry — zwłaszcza,
że naprawdę trudno przypomnieć sobie spotkania, w których zawiódł, czego niestety nie można
powiedzieć o postawie naszego Ebiego Smolarka.
Z premierowych bramek, które osiemnastolatek
zdobył w seniorskim futbolu, o dwóch trzeba napomknąć koniecznie, a to ze względu na ich ogromny
ciężar gatunkowy. Pierwsza z nich to ta zdobyta
w ostatniej kolejce sezonu 07/08 przeciwko Osasunie (1:0), dzięki której Kantabryjczycy pokonali
zespół z Nawarry, pieczętując pierwszy w historii
klubu start w europejskich pucharach. Z kolei dzięki
drugiej, uzyskanej w 30. kolejce z Espanyolem (3:0),
sam zawodnik wpisał się do annałów Primera. Co
też takiego uczynił, że mówił o tym cały Półwysep
Iberyjski? Otóż jako pierwszy gracz na hiszpańskich
boiskach strzelił gola tzw. krzyżakiem [po hiszpańsku „rabona” — przyp. red.]. Zagranie polega na tym,
że piłkę kopie się jedną nogą zza drugiej. Aż dziw
bierze, że choć w Hiszpanii grało tylu wybitnych
techników, to jednak wpisać na listę strzelców w taki
sposób udało się dopiero Bolado. Gdy żółtodziób
z Santander dowiedział się po meczu od dziennikarzy, że właśnie przeszedł do historii hiszpańskiej
ekstraklasy, wprost nie posiadał się ze szczęścia.
„To naprawdę cudowne uczucie! Przecież nawet
gdy już zakończę karierę, ludzie będą pamiętali, że
jako pierwszy «krzyżakiem» pokonałem bramkarza
rywali” — wyznał podniecony. Jakże znamiennie
brzmią dziś te słowa w kontekście tego, jak potoczyła się dalsza przygoda Bolado z Liga BBVA.

fakt, że Ivan był przecież pupilkiem Marcelino? To
bardzo proste do wytłumaczenia — szkoleniowiec
z Villaviciosy po zakończeniu rozgrywek objął posadę trenera Realu Saragossa, zaś jego następca, Juan
Ramón López Muñiz uznał, że Bolado musi jeszcze
nabrać doświadczenia, by odgrywać w jego zespole
pierwszoplanową rolę. Stąd też młody napastnik
musiał udać się na roczne wypożyczenie do Elche CF.

Bolado w swoim premierowym sezonie
w Liga BBVA rozegrał czternaście
meczów i strzelił trzy gole
Racing zabezpieczył się na wypadek, gdyby jego
zawodnik nagle zaczął robić furorę na zapleczu
Primera, dlatego też w umowie znalazł się specjalny punkt. Mówił on o tym, że w razie dobrych
występów w pierwszej rundzie, już zimą Bolado
może powrócić do Kantabrii. Do spektakularnego powrotu jednak nie doszło, gdyż młodzieniec
zawiódł na całej linii — zaledwie dwukrotnie wpisał
się na listę strzelców. „To był zdecydowanie najgorszy sezon w mojej krótkiej karierze” — ostro
podsumował dwanaście miesięcy spędzonych
w Elche. „Niemniej w trakcie tego roku wiele się
nauczyłem, stąd też wracam do Santander jako
piłkarz zdecydowanie bardziej doświadczony”.
Po powrocie do domu los znów zgotował mu jednak przykrą niespodziankę.
Ledwie Racing rozpoczął przygotowania do sezonu 09/10, Bolado już zerwał
więzadła krzyżowe w kolanie podczas
sparingu z Oberhausen, więc całą jesień
miał z głowy. Wrócił co prawda do gry
w marcu 2010 roku, ale problemy
zdrowotne pozbawiły go dawnej
szybkości i przebojowości.
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Czas pokazał bowiem, że udany sezon 07/08 to
były jedynie miłe złego początki. Co prawda jeszcze
w czerwcu w nagrodę za dobrą postawę parafował
pierwszy w życiu zawodowy kontrakt, wiążący go
z Racingiem do 2012 roku, ale szybko okazało się, że
na Sardinero nie wszyscy wiążą z nim długofalowe
plany. Jak to możliwe, jeśli weźmie się pod uwagę

.ES

Zesłanie w Elche
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Bardziej przeszkadzał zespołowi niż pomagał,
będąc hamulcowym ofensywnych poczynań Verdiblancos. Za argumenty na poparcie tej tezy niech
posłużą statystyki: sezon 09/10 (dwanaście meczów
i dwa gole), sezon 10/11 (dziewiętnaście meczów
i jeden gol). Nic dziwnego zatem, że po zakończeniu rozgrywek 10/11 włodarze klubu uznali, że
Bolado raczej nie ma większych szans na zostanie
następcą słynnego Munitisa, skoro w 45 meczach
dla Racingu uzbierał zaledwie sześć trafień.

Wielka ucieczka

Po opuszczeniu Santander miejscem, gdzie Bolado miał narodzić się na nowo, była grająca w Liga
Adelante FC Cartagena. „Jest młody i ma już doświadczenie, zarówno w Primera, jak i w młodzieżowej
reprezentacji Hiszpanii. Właśnie taki zawodnik był
nam potrzebny w obliczu walki o awans do Liga BBVA”
— cieszył się z nowego nabytku dyrektor sportowy
Efese, Á� ngel Quirantes. Również sam Bolado był pełen
optymizmu: „Cartagena to ciekawy zespół. Jego celem
jest awans do najwyższej klasy rozgrywkowej, a ja
mam być jednym z piłkarzy, który ma pomóc w realizacji tych ambitnych planów. Szykuje się więc przed
nami interesujący sezon” — stwierdził na prezentacji.I faktycznie, sezon 11/12 był dla Bolado pełen
wrażeń, ale w żadnym wypadku nie były to wrażenia
pozytywne. Udany w jego przypadku był tylko debiut,
kiedy zdobył dwie bramki w rywalizacji z Sabadell —
to były jednocześnie jedyne trafienia dla tej drużyny.
Łącznie dla Cartageny rozegrał dziesięć meczów i gdy
wszyscy w Murcji czekali, aż Bolado wiosną w końcu
się przebudzi [sztab szkoleniowy Cartageny skontaktował się nawet z Rubénem Urí�ą, który był asystentem
Marcelino w Racingu w sezonie 07/08, by wspólnie
zastanowić się, jak przywrócić skuteczność napastnikowi z Kantabrii — przyp. red.], ten wyjechał na
turniej Pucharu Narodów Afryki 2012, gdzie reprezentował barwy Gwinei Równikowej. I nie byłoby by
w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że nikt z federacji
współgospodarzy turnieju nie zadał sobie trudu by...
poinformować klub z Cartageny, że Bolado przez
miesiąc nie będzie do dyspozycji trenera Paco Gómeza.
O tym, że Gwinea Równikowa interesuje się Bolado,
wiadomo było od listopada 2011 roku, kiedy piłkarz
spotkał się z przedstawicielami związku tego kraju. Za rezygnację z gry dla ojczyzny zaproponowali
mu 113 tysięcy euro. Zawodnik doskonale zdawał
sobie sprawę, że mimo kilku epizodów w młodzieżowych reprezentacjach Hiszpanii nie ma większych
szans na grę w dorosłej drużynie. Z kolei występy
w szeregach Nzalang Nacional ułatwiał mu fakt, że
w tym kraju urodził się jego ojciec, stąd też kwestia
wyrobienia obywatelstwa była tylko formalnością.
Ostatecznie Bolado 6 stycznia 2012 roku zadebiutował w nowej reprezentacji, w której spotkał
kilku innych graczy hiszpańskiego pochodzenia.
A wszystko przez to, że do 1968 roku Gwinea Równikowa była hiszpańską kolonią [w tym okresie
nazywana była Gwineą Hiszpańską — przyp. red.].
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Po dekolonizacji, wielu Hiszpanów, którzy urodzili się w tym państwie, wróciło do ojczyzny. Po
latach piłkarski związek Gwinei Równikowej zaczął budować swoją drużynę narodową w oparciu
o zawodników, których rodzice przyszli na świat
jeszcze w Gwinei Hiszpańskiej. W sumie, oprócz
Bolado, selekcjoner Gwinejczyków Gí�lson Paulo
miał do dyspozycji jeszcze innych hiszpańskich
graczy, takich jak Iban Ayanga, Javier Balboa, Rodolfo
Bodipo, Sipo Bohale, Juvenal Edjogo, Raúl Fabiani,
Rui Fernando de Garcia czy Daniel Á� lvarez Kily.

Syn marnotrawny wrócił do domu dopiero sześć
dni po odpadnięciu Gwinei Równikowej z afrykańskiego turnieju. Po szczerej rozmowie z Reverte obie strony doszły do porozumienia i w końcówce lutego ogłoszono, że Bolado przestał być zawodnikiem Cartageny.

„Klub zaoszczędzi trochę pieniędzy,
a kibice nerwów, patrząc na grę
tego przereklamowanego grajka”
KOMENTARZ Z KLUBOWEGO FORUM

Bułgarska klapa
Ta smutna historia ma swoje zakończenie w stolicy
Bułgarii — Sofii, gdzie Hiszpan trafił w marcu 2012
roku, podpisując kontrakt z CSKA Sofia. W ojczyźnie
Christo Stoiczkowa jego transfer cieszył się ogromnym
zainteresowaniem, wszak przenosiny piłkarzy z tak
niezłym CV do ligi bułgarskiej nie należą przecież do
codzienności. Bolado otrzymał koszulkę z numerem
„9” i już na prezentacji wygłosił płomienne przemówienie, stwierdzając: „Zapoznałem się z historią CSKA
i mogę powiedzieć z pełnym przekonaniem, że to
wielki klub. Chce udowodnić, że jeszcze potrafię grać
na wysokim poziomie i cieszę się, że mogę to zrobić
właśnie w Sofii. Możecie więc śmiało na mnie liczyć”.
Wspomniana „gra na wysokim poziomie” trwała zaledwie 37 minut, bo Bolado już w debiucie
przeciwko Czernomorec Burgas zerwał więzadła
krzyżowe i uszkodził łąkotkę w prawym kolanie, co
sprawiło, że na przynajmniej sześć miesięcy musiał sobie dać spokój z grą w piłkę. W związku z tak
długą pauzą nikogo nie zdziwił fakt, że działacze
31-krotnego mistrza Bułgarii nie zdecydowali się na
przedłużenie wygasającego w czerwcu kontraktu.

Obecnie Bolado przepadł jak kamień w wodę.
Nie ma klubu od roku i nikt tak naprawdę nie wie,
jak długo taki stan rzeczy jeszcze potrwa. A przecież
pięć lat temu, gdy Racing Santander awansował do
półfinału Copa del Rey, „Marca” w wielkim tekście
pod tytułem „Kto jest kim w historycznej drużynie
Racingu?” pisała o Bolado: „Ma wszelkie predyspozycje ku temu, by zostać gwiazdą Verdiblancos na lata”.
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MODA NA INTENSYWNE ROZWIJANIE AKADEMII
PIŁKARSKICH ZATACZA W HISZPANII CORAZ SZERSZE
KRĘGI. DO TRADYCYJNYCH MISTRZÓW SZKOLENIA
MŁODZIEŻY Z LA MASÍI, LEZAMY, ZUBIETY I TAJONARU
CHCE DOSZLUSOWAĆ BETIS, KTÓRY PARĘ MIESIĘCY TEMU
POCHWALIŁ SIĘ ŚWIATU SWOIM NOWYM PROJEKTEM

P

rojekt „Heliópolis” to
projekt bardzo ambitny.
Działacze Betisu, zdając sobie sprawę z tego,
że problemy finansowe
Hiszpanii,
a zwłaszcza
Andaluzji, nie znikną w ciągu roku
czy dwóch, zdecydowali się na pewne
ryzyko. Klubowa kasa świeci w tym
momencie takimi pustkami, że kupienie piłkarza za cztery czy pięć milionów euro jest
zupełnie niemożliwe. Różne źródła podają różne
wartości długu klubu z Benito Villamarí�n, ale zachowując należytą ostrożność można stwierdzić, że Betis jest na minusie około 60 milionów euro. „Jeśli nie
przydarzy się kataklizm, to jakoś sobie poradzimy”
— powiedział niedawno José Antonio Bosch Valero,
większościowy udziałowiec klubu. „Sytuacja jest pod
kontrolą, jesteśmy w stanie domknąć budżet. Właściwie to nasza sytuacja jest lepsza niż większości
klubów. Teraz wszyscy koncentrujemy się na projekcie Heliópolis, który naszym zdaniem może być podstawą do budowania wielkiego Betisu” — zapewnił.

Prace pełną parą

Piękne słowa, wielki Betis, wielkie cele, nieposkromione ambicje i tak dalej. Ale czym właściwie jest ten
projekt? W telegraficznym skrócie zakłada on doprowadzenie do takiego stanu, że w pierwszej drużynie
klubu z Andaluzji będzie 70-75% wychowanków.
Ż� eby to się udało, konieczne są zmiany zakrojone na
bardzo szeroką skalę i obejmujące nie tylko działanie akademii, ale właściwie całego klubu. Pierwszym
krokiem Andaluzyjczyków było dopilnowanie, by
ich projekt spełniał absolutnie wszystkie wymogi UEFA i LFP, każdy aspekt działania szkółki został
poddany dokładnej analizie. Gdy już uporządkowano formalności, zajęto się personaliami. Joaquí�n
Corriente został zatrudniony jako zarządca cantery
do spraw administracyjnych, natomiast sprawnym
funkcjonowanie pionów sportowych od marca zaj48 ¡OLÉ! MAGAZYN | CZERWIEC

muje się Luis Fradua, człowiek cieszący się w Hiszpanii opinią wybitnego
specjalisty od szeroko pojętego futbolu juniorskiego mający za sobą między innymi dwuletni okres pracy na
stanowisku dyrektora słynnej Lezamy.
To właśnie zatrudnienie 48-letniego Baska jest być
może najwyraźniejszym sygnałem, że Proyecto Heliópolis to poważna sprawa, a nie tylko zagrywka
marketingowa mająca na celu odwrócić uwagę od
wydarzeń poważniejszych. Fradua po zapoznaniu
się ze stanem prac w miasteczku sportowym był
względnie zadowolony, chociaż w jego wypowiedziach dało się wyłapać również sporą dawkę zdenerwowania. „Absurdem jest oczekiwanie, że ocenię
to, co zrobiono przed moim przybyciem. To, co się
stało, już się nie odstanie. Z szacunku dla poprzedników zaakceptujemy wszystko. Usuwanie pracy innej
osoby byłoby niepoważne. W sumie wszyscy idziemy w tym samym kierunku” — zapewnił Fradua.

Indywidualizacja

Chociaż ludzie związani z Betisem na każdym
kroku podkreślają, że andaluzyjski klub zawsze słynął z wychowywania znakomitych piłkarzy, to tak
naprawdę poza nielicznymi wyjątkami (Joaquí�n,
Juanito) trudno znaleźć w ostatnich latach naprawdę wybitnych zawodników, którzy przeszliby przez
szkółkę klubu z Benito Villamarí�n. To ma się zmienić.
Teraz, gdy unormowano warunki i system pracy we
wszystkich piętnastu aktywnych ekipach juniorskich
(męskich i żeńskich), trenerom ma być łatwiej uniknąć sytuacji, gdy przeoczony zostanie talent któregoś
z adeptów. Andaluzyjczycy przyjęli system podobny
do tego znanego z juniorskich drużyn Realu Madryt.
Pod koniec każdego sezonu każdy zawodnik zostanie gruntowanie oceniony nie tylko przez swojego
trenera, ale też przez opiekunów wyższych kategorii
wiekowych. Następnie jeden ze szkoleniowców odbędzie rozmowę z rodzicami gracza, przedstawi im
wnioski i zasugeruje działania. O awansie do wyższej

kategorii wiekowej będą decydowali nie tylko ludzie gracze, którzy przez następne 10 lat mogą stanowić
od futbolu młodzieżowego, ale też sztab szkolenio- o sile drużyny. Mogą, ale nie muszą. Bo piłkarzy, któwy pierwszej drużyny, który na początku każdego rzy w wieku nastu lat prezentowali taki poziom jak
sezonu będzie otrzymywał listę 40 zawodników, któ- Vadillo było w Andaluzji wielu. Dobrym przykładem
rzy według oceny trenerów są na tyle utalentowani z ostatnich lat jest Ezequiel Calvente. Hiszpan był
i rozwinięci, że można pozwolić im na treningi z pił- namaszczany na gwiazdę ligi, a teraz nie wygląda na
karzami na co dzień grającymi w La Liga. Podobnie zawodnika z przyszłością w Primera División. Ostatjak w Athleticu, na pracę ze swoimi idolami będą mo- nie miesiące skrzydłowy spędził na wypożyczeniu
gli liczyć nie
we Freiburgu.
tylko gracze
Zagrał tam dwa
Różne źródła podają różne wartości długu
osiemnasto
mecze,
łączklubu z Benito Villamarín, ale zachowując
czy dziewiętnie 25 minut.
nastoletni,
W kolejce po
należytą ostrożność można stwierdzić, że
ale też znaczswoją szansę
n i e m ł o d - Betis jest na minusie około 60 milionów euro w wielkiej piłsi — często
ce stoją inni
nawet piętnastoletni. Betis, żeby nie podzielić losu młodzicy wychowani w Sewilli. Bardzo obiecująco
wychowującej głównie środkowych pomocników prezentują się Paco Valera, boczny obrońca hiszpańBarcelony, zdecydował się wprowadzić w życie roz- skiej kadry U-19, i Nono, skrzydłowy reprezentacji
budowany system treningów dla zawodników na U-20. A inni? Inni muszą poczekać, aż spektakularne
różnych pozycjach. Utalentowani bramkarze będą wizje snute podczas prezentacji Proyecto Heliópolis
mogli liczyć na inne traktowanie niż zdolni napast- staną się rzeczywistością.
nicy albo obrońcy. Treningi najwybitniejszych wyMocarstwowe wizje Betisu mają też swoją czarną
chowanków mają być mocno zindywidualizowane. stronę. Adrian Wójcik, polski rodzynek w akademii
w związku z restrukturyzacją akaOczekiwanie na nowego Joaquína Andaluzyjczyków,
demii parę tygodni temu został zwolniony z kontrakW założeniu na realizację projektu i osiągnię- tu. Nie potrafił wywalczyć miejsca w składzie drucie magicznej granicy 70% wychowanków klub dał żyny rezerw, w kolejce czekali już inni, młodsi i być
sobie dekadę, ale pierwsze efekty spodziewane są może zdolniejsi, trzeba było podjąć trudną decyzję.
już po kilku latach. Obecnie w 24-osobowej kadrze Przebudowę całej struktury klubu można porówBetisu jest siedmiu adeptów akademii. Adrián San nać do wojny. A wojna niestety z zasady jest okrutna
Miguel, Á� lex Martí�nez i zwłaszcza Á� lvaro Vadillo to i niesie za sobą ofiary.
CZERWIEC | ¡OLÉ! MAGAZYN
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PRZECIWKO KRÓLEWSKIM
W piątek, 17 maja roku bieżącego, wielu sympatykom z Madrytu
kamień spadł z serca. Po siedemnastu latach przerwy Atlético Madryt
zdobyło krajowe trofeum, dziesiąty w swojej historii Puchar Króla.
Z tej okazji warto przybliżyć historię pierwszych kroków
tegorocznych zwycięzców

J

ako miłośnicy hiszpańskiej piłki spotkaliście się zapewne niejednokrotnie
z sytuacją, w której wasz rozmówca czy
też rozmówczyni mylił(-a) madrycki
klub z Athletikiem z Bilbao. Przyznam,
jest to dość irytujące, ale spieszę z usprawiedliwieniem, gdyż oprócz podobieństw w nazwie, między klubami istniała specyficzna więź.

MICHAŁ ŚWIERŻYŃSKI

Atlético de Madrid zostało założone 26
kwietnia 1903 roku przez grupkę baskijskich
piłkarzy i studentów przebywających wtedy
w stolicy jako madrycka filia niewiele wcześniej
powstałego Athletiku. Spekuluje się, co może być
dosyć prawdopodobne, że motywem do tego
działania było… spotkanie Madrid FC (znany
dziś jako Real) — Athletic Club, podczas którego
kibice gospodarzy, w liczbie około pięciu tysięcy,

Tydzień później klub rozegrał swoje pierwsze spotkanie. Właściwie był to mecz pomiędzy
członkami klubu kibica (w liczbie 24), prowadzonym przez skarbnika klubu, wynik tego spotkania
pozostaje tajemnicą. Na miejsce meczu wybrano
boisko znajdujące się tuż za parkiem Retiro, dalekie
od doskonałości. Było nierówne i po bokach boiska
zbierała się woda, co zostało zniwelowane przez
wykopanie dołów jako zbiorników na kałuże.

Początkowo boisko Athletic zlokalizowane
było w polu za murami Retiro. Pierwszy
mecz między członkami klubu
rozegrano na nim 2 maja 1903 roku
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obrażali piłkarzy z Kraju Basków, odwołując się do
ich separatystycznej ideologii (bardziej chodziło im
o samych Basków-kibiców, gdyż w tamtym okresie
w składzie Athleticu figurowali również obcokrajowcy — głównie Anglicy). Wyżej wspomniana
grupa założycieli oburzona zachowaniem madryckiej publiki zgłosiła się do włodarzy w Bilbao
z propozycją utworzenia baskijskiego przyczółku
w centrum kraju, na którą ci z chęcią przystali.

Od samego początku istnienia Atlético
kopiowało barwy Athletic Bilbao,
co jest kolejnym czynnikiem, który może
powodować u laików trudności
z rozróżnieniem klubów

CZERWIEC | ¡OLÉ! MAGAZYN
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23 stycznia 1921 roku odnotowano
pierwsze oficjalny tryumf — w Campeonato
Centro w starciu z Realem. Sukces stał się
odskocznią do udziału w mistrzostwach krajowych
Boisko nie miało trawy, a bramki musieli sobie
przynieść i zamontować sami gracze, tak samo
jak było w przypadku malowania linii. W domku
obok wynajmowano pokój służący jako szatnia
dla wszystkich zawodników i sędziów, a z czasem
rozkręcono mały biznes polegający na sprzedaży
lemoniady po dziesięć centymów za szklankę. Mimo
braku luksusów było to jedno z najlepszych boisk,
jakim w tamtym okresie dysponowała stolica.

Sam przypadek partnerstwa klubów był dość
innowacyjny, jak na początek XX wieku w Hiszpanii, gdzie futbol stawiał dopiero pierwsze kroki.
Zespół z Madrytu używał zmodyfikowanej wersji
statutu klubu matki, gdzie pierwszym punktem było
zdanie „Stowarzyszenie jest filią klubu Athletic Club
de Bilbao”, a kolejnymi postanowieniami było między innymi porozumienie w sprawie wypożyczania
piłkarzy z Kraju Basków do stolicy czy też zakaz
rozgrywania meczów oficjalnych przeciwko sobie.

Estadio Vicente Calderon nosi swoją
nazwę na cześć słynnego prezydenta
madryckiego klubu. Do 14 lipca 1971
znany był jako Estadio Manzanares
od rzeki Manzanares, nad którą stoi
W początkowych latach istnienia Atlético było
skazane na rozgrywanie sparingów, później zespół
mógł uczestniczyć w oficjalnych turniejach regionu
Madryt, z zastrzeżeniem że jeśli wygra, nie będzie
mógł występować w rozgrywkach ogólnokrajowych (dzisiejszym Pucharze Króla, który był wtedy
jedynym krajowym trofeum), co było nagrodą za
zwycięstwo w każdym turnieju regionalnym.
Był to efekt zapisu w statucie, który wykluczał sytuację spotkania się klubu patronackiego
i filialnego na tym samym poziomie rozgrywek.
W pierwszym oficjalnym spotkaniu w regionalnym turnieju Atlético zwyciężyło 5:0 Madrid FC,
który dzięki królowi Alfonsowi XIII w 1920 roku
zmieni nazwę na Real Madrid Club de Fútbol.

52
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Od samego początku istnienia Atlético kopiowało barwy swojego klubu patronackiego, co jest
kolejnym czynnikiem, który może powodować
u laików trudności z rozróżnieniem klubu. Do
roku 1911 włącznie oba kluby grały w koszulkach
biało niebieskich, co najprawdopodobniej było
kopią barw Blackburn Rovers. Na początku drugiej
dekady XX wieku baskijscy działacze Athleticu
wrócili z wizyty na Wyspach Brytyjskich oczarowani kolorystyką koszulek Southamptonu, co
przełożyło się na zmianę barw na czerwono-białe
— tak Athletiku, jak i Atlético. W takiej kolorystyce kluby grają do dziś, a jedyną różnicą są barwy
spodenek (Madryt — niebieskie, Bilbao — czarne).

Drogi obu klubów rozchodzą się dosyć szybko, bo
już w 20 lutego 1907 roku. Ó� wczesny prezes madrytczyków, Eduardo de Acha, postanowił usamodzielnić instytucję na drodze prawnej, co równało się
z zerwaniem statutu porozumiewawczego z Baskami. Decyzja ta była tylko kwestią czasu, gdyż rosnące w siłę Atlético nie mogło dalej rozwijać się, znajdując się niejako na drugim planie, w cieniu swojego
klubu matki. Do dzisiaj oprócz prawie identycznych
nazw i barw przysparzających problemy niezorientowanym w hiszpańskim futbolu, obu zespołom pozostaje coś jeszcze — wspólny wróg: Real Madryt.
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ZŁUDNE

NADZIEJE
[ Barbara Bardadyn ]

É�

ric Abidal stał się wielkim symbolem
zwycięskiej walki z rakiem, symbolem
przezwyciężania przeciwności, wytrwałości w dążeniu do celu. Jego celem był
nie tylko powrót do zdrowia i normalnego życia, ale również powrót do gry
w piłkę. Operujący go lekarze mówią
o cudzie, o medycznym fenomenie. Dziś
nie ma absolutnie żadnych przeciwwskazań do tego, by
34-letni francuski obrońca nie mógł uprawiać futbolu.
Mało tego. Gdy na początku kwietnia wrócił na boisko,
za każdym razem, kiedy dostawał szansę gry, w ogóle nie
odstawał poziomem od swoich kolegów, walczył jak inni.
Bezsprzecznie to on był największym bohaterem Barcelony w tym sezonie — wygrał wszak najważniejszy mecz
w swoim życiu. Triumfował, lecz szybko spotkał go bolesny zawód.
Abidal wrócił do formy, toteż wydawało się, że Barςa —
w końcu „więcej niż klub” — promująca wartości, których
ucieleśnieniem jest właśnie Francuz, zechce zatrzymać piłkarza w składzie drużyny, nagradzając go za włożony trud
i wysiłek, ale też stawiając go za wzór dla innych. Nic takiego
nie nastąpiło. Decyzja władz FCB spadła na zawodnika jak
grom z jasnego nieba. „Chciałem nadal występować w Barcelonie, ale klub widzi to inaczej” — mówił łamiącym się głosem. Abidal chce grać w piłkę, jednak nie włoży już więcej
koszulki blaugrany. Szefowie katalońskiego klubu zupełnie
niespodziewanie pozbawili go tej szansy, zasłaniając się mętnymi argumentami. „Nie będę dokonywał analizy aspektów
piłkarskich, jest to profesjonalna decyzja, która łączy wiele elementów. Proces był długi, a decyzja bardzo trudna do
podjęcia” — tłumaczył Andoni Zubizarreta. Nagabywany raz
i drugi Sandro Rosell też nie podał klarownych powodów.
„Kiedy szczególną sympatią darzysz osobę, której musisz powiedzieć, że nie, to sprawia, że jest to podwójnie albo nawet
potrójnie trudne. Bo najłatwiej jest powiedzieć, że tak” —
w ten sposób od odpowiedzi uciekał prezydent Barςy.
Klub zaproponował Abidalowi stanowisko dyrektora
wszystkich szkółek Barcelony na świecie. Piłkarz grzecznie podziękował i zapowiedział, że nie ma zamiaru wieszać
butów na kołku. „Spokojnie mogę grać do 36. roku życia,
tak więc zostało mi jeszcze sześć lat” — zdobył się na żart

FOT. FLICKR.COM/PHOTOS/IBLISKOV/

— dziennikarka Przeglądu Sportowego

„CHCIAŁEM NADAL WYSTĘPOWAĆ
W BARCELONIE, ALE KLUB WIDZI
TO INACZEJ” — MÓWI ABIDAL
i uśmiechnął się jedyny raz podczas godzinnego spotkania
z mediami. Raz za razem podkreślał, że czuje się doskonale
i powtarzał, że nie spodziewał się takiej decyzji. W jego głosie ewidentnie słychać było rozgoryczenie i rozczarowanie.
I nic dziwnego, bo przecież nie dalej jak pół roku temu, kiedy
był już bardzo blisko powrotu na boisko, jeden z wiceprezydentów klubu, Josep Maria Bartomeu, zapewniał w stacji
„Rac1”, że „nowy kontrakt zawodnika jest już przygotowany i zostanie podpisany, gdy tylko zagra pierwszy mecz po
powrocie”. Zagrał pierwszy, drugi, trzeci… a klub nawet nie
zająknął się o przedłużeniu umowy. Karmiony złudnymi nadziejami Francuz przeczuwał, co się święci. „Skoro jeszcze do
mnie nie zadzwonili, to znaczy, że nie chcą, bym dalej grał” —
mówił zrezygnowany na początku maja. Po co w takim razie
te szumne zapowiedzi o przedłużeniu kontraktu? Co zmieniło się przez kilka miesięcy? Co spowodowało taką, a nie inną
decyzję klubu? Prawdę zna tylko Abidal.
CZERWIEC | ¡OLÉ! MAGAZYN
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P

iętnaście minut przed końcem spotkania Sergio Busquets
szybkim truchtem opuszczał
boisko przy świszczącym
akompaniamencie gwizdów. Przybił
piątkę ze swoim zmiennikiem i klepnął go po plecach, a na murawę Santiago Bernabéu
wybiegł Alex Song.

W ciągu dwudziestu kolejnych sekund Kameruńczyk rozeznał się w boiskowej rzeczywistości i wymienił się piłką z Jordim Albą i Gerardem Piqué.
Do końca meczu były pomocnik Arsenalu wykonał
jeszcze szesnaście podań i wszystkie były celne.

54
54

Wśród nich znalazło się znakomite zagranie
do Leo Messiego w samej końcówce doliczonego
czasu. Gdyby Argentyńczyk trafił do siatki, doprowadziłby do remisu, który z kolei zapewniłby
Barcelonie kolejne zwycięstwo w Superpucharze Hiszpanii, będące zarazem pierwszym od
ładnych paru lat trofeum Alexa Songa. Niestety,
Katalończycy przegrali tamto spotkanie 1:2,
a z pucharu cieszyli się zawodnicy Realu Madryt.
„To nie był zadowalający nas wynik, ale ja
na pewno zagrałem dobry mecz” — podsu¡OLÉ! MAGAZYN | CZERWIEC
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mował swój występ były Kanonier. Z pewnością, nienaganna celność podań i penetrujące
zagranie z pierwszej piłki to chleb powszedni
każdego zawodnika Barcelony. Z podziwu nie
wychodził również nowy trener drużyny.
„Da Barçie wiele radości, bo jest dobrym
zawodnikiem i zagrał dziś wspaniałe
zawody” — skwitował Tito Vilanova.
Jednak atutem numer jeden, któremu
Song mógł zawdzięczać zainteresowanie scoutów katalońskiego klubu,
była siła fizyczna. Po latach spędzonych w Premier League, Kameruńczyk wydawał się idealnym
uzupełnieniem oskarżanej
często o zbytnią delikatność
drugiej linii Barcelony.
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Tym bardziej, że krótko przed jego transferem
Camp Nou opuścił Seydou Keita, a więc gracz
o walorach przede wszystkim (a przynajmniej
na tle Iniesty i Xaviego) fizycznych. Szeroki
wachlarz podań i wizja gry — w sezonie 11/12
Song był w końcu najlepiej asystującym zawodnikiem Arsenalu — stanowiły ważny, aczkolwiek mimo wszystko drugorzędny, dodatek.
Innym istotnym elementem była potencjalna
możliwość ustawienia Songa na środku obrony.
W końcu pod wodzą Pepa Guardioli grał tam choćby Sergio Busquets, a Javier Mascherano, który
przychodził do klubu jako defensywny pomocnik,
został na stałe przesunięty do ostatniej linii.

NA ŚRODKU OBRONY SONG ROZEGRAŁ ŁĄCZNIE 360
MINUT, W CZASIE KTÓRYCH BARCA STRACIŁA AŻ OSIEM
GOLI. INNYMI SŁOWY — CZTERY MECZE, TYLKO JEDNO
CZYSTE KONTO I TO W DODATKU Z GRANADĄ, CZYLI,
Z CAŁYM SZACUNKIEM, MAŁO WYMAGAJĄCYM RYWALEM
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Tito Vilanova postanowił sprawdzić Kameruńczyka w tej roli i kilkakrotnie wypróbował
Songa na pozycji stopera. Były Kanonier był
jednak mało przekonujący jako obrońca. Ź� le
się ustawiał, czym stwarzał chaos w defensywnych szykach Blaugrany, a do tego przegrywał
pojedynki i niefortunnie interweniował.

Na środku obrony Song rozegrał łącznie
360 minut, w czasie których Barca straciła aż
osiem goli. Innymi słowy — cztery mecze, tylko
jedno czyste konto i to w dodatku z Granadą,
czyli, z całym szacunkiem, mało wymagającym
rywalem. Tito Vilanova szybko zauważył problem — ostatni mecz z Songiem w roli stopera
Katalończycy rozegrali pod koniec października.

Statystyki Songa i Bousquetsa
odbiegają od siebie nieznacznie, jednak
nie wskazują wszystkiego, co dla
porównania obu zawodników jest istotne
Od tego czasu Song występuje tylko w pomocy.
Ogółem, w drugiej linii Song rozegrał ponad 2000
minut, co potwierdza, że, przynajmniej na razie,
eksperyment w postaci Kameruńczyka w roli
stopera nie powiódł się. Nie bardziej obiecująco
prezentuje się Song w trzyosobowej pomocy, na
pozycji defensywnego pomocnika w barcelońskiej
formacji 4-3-3, gdzie pierwszym wyborem cały czas
pozostaje Sergio Busquets. Statystyki obu piłkarzy
odbiegają od siebie nieznacznie — obaj osiągają
średnią celność podań na poziomie powyżej 90%,
są równie skuteczni w odbiorze czy walce w powietrzu, potrafią sprawnie przerzuć grę długim podaniem. Statystyki nie wskazują jednak wszystkiego,
co dla porównania obu zawodników jest istotne.

Flagową umiejętnością Sergio Busquetsa są podania między liniami. Wychowanek Barcelony szuka
środkowych pomocników, którzy operują między
środkowymi a bocznymi pomocnikami rywala
i próbuje posłać do nich piłkę. Dzięki umiejętno-

ściom jego i kolegów podania wymieniane są na
dużej szybkości i na jeden kontakt, co wymusza
u przeciwników szybkie podjęcie decyzji — czy
opuścić swoją pozycję i podejść do pressingu, czy
może trzymać pozycję i nie stwarzać luk w formacji.

SCHEMAT NR 1: Busquets na środku trójkątnej pomocy.
Szuka środkowych pomocników próbując przeciąć
linię pomocy przeciwników na odcinku pomiędzy
środkowym a bocznym pomocnikiem (skrzydłowym)

Koncept ten dobrze oddaje schemat nr 1 —
z lewej strony Busquetsa środkowy pomocnik
ma niewiele miejsca między ciasno ustawionymi
zawodnikami drużyny przeciwnej. W przypadku
podania, środkowy pomocnik jest zmuszony oddać
piłkę Busquetsowi. Natomiast z prawej strony,
środkowy pomocnik jest wsparty ruchem bocznego obrońcy, który wyciąga z pozycji skrajnego
pomocnika przeciwników, oraz ruchem Messiego,
który, pełniąc rolę fałszywej dziewiątki, schodzi
w głąb pola. Ś� rodkowy pomocnik przeciwników (nr
5) ma nagle za dużo miejsca do pokrycia samemu.
Piłka wędruje do środkowego pomocnika Barcy,
który może w pełni wykorzystać powstałe miejsce. Przekładając powyższe na grunt praktyczny,
na zdjęciu nr 1 widać i Messiego (zaznaczony na
żółto) i środkowego pomocnika (Xavi — czerwony), i Busquetsa, którego podanie przetnie całą
linię pomocy Milanu między skrajnym zawodnikiem a środkowym pomocnikiem. Messi wykona
zagranie 1-2 z Xavim i zdobędzie bramkę na 1:0.

ZDJĘCIE NR 1: Busquets ustawiony głębiej niż pozostali
pomocnicy ma miejsce i okamgnieniu dostrzega lukę
w ustawieniu rywala. Przecina całą linię przeciwnika
jednym podaniem, a Messim z Xavim wykorzystują
miejsce między liniami przeciwnika. Pada bramka
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ZDJĘCIE NR 2: Song drybluje przez środek pola i ściąga
na siebie rywali. Nie ma miejsca i jest zmuszony do
podjęcia pospiesznej decyzji. Wciska prostopadłe podanie
w wąską lukę i zostaje ono łatwo przechwycone

Song nie potrafi znaleźć sobie wystarczającej ilości miejsca w środku pola i ma problemy
z utworzeniem trójkąta czy to ze stoperami, czy ze
środkowymi pomocnikami. Kameruńczyk często
holuje piłkę zbyt wysoko, czym ściąga na siebie
przeciwników. Nie ma przez to czasu na dokładne
zagranie, dlatego albo podaje piłkę krótko do
boku albo próbuje wcisnąć prostopadłą piłkę
w zbyt wąską lukę, co przeważnie kończy się
stratą. Na zdjęciu nr 2 Song dostrzega ruch
partnera (zaznaczonego na czerwono), lecz jego
podanie (niebieski) zostanie przechwycone.
Za często Song nie dostrzega lepiej ustawionych partnerów i szuka zbyt ambitnych zagrać,
których Busquets nie wykonałby. „Cholera, myślę,
obrońca jest tu, więc zagram tam. Dostrzegam
miejsce i [tam] podaję” — to wypowiedź Xaviego
ze słynnego wywiadu dla „The Guardian”, w którym wyjaśnia on sposób swojej gry. Słowa te
równie dobrze można odnieść do każdego innego
zawodnika Barcelony, z Busquetsem na czele.

ZDJĘCIE NR 5: Busquets jest znacznie wyżej i dzięki
niemu ustawienie Barcelony jest kompaktowe.
Hiszpan doskakuje do rywala, nie pozwalając mu obrócić
się z piłką, a drużyna odzyskuje futbolówkę wysoko
na połowie przeciwnika

Song natomiast z dostrzeganiem miejsca ma
problemy, co uwidacznia zdjęcie nr 3. Mimo że na
prawym skrzydle jest ogromna ilość wolnej przestrzeni i pędzący Dani Alves (zaznaczony na żółto),
Song spróbuje przerzucić linię obrony, lecz podanie
z łatwością zostanie przechwycone przez stopera rywali (czerwony). Zagranie i tak nie miałoby
sensu, bowiem podnoszący rękę kolega Songa był
w sytuacji 1 vs. 2, tylko w wyniku błędu obrońców
sytuacja miałaby szansę zakończyć się golem.

ZDJĘCIE NR 3: Song nie dostrzega wolnej strefy na
skrzydle i podejmuje złą decyzję. Jego podanie zostaje
przechwycone, a prawe skrzydło jest narażone na
kontratak, ponieważ Dani Alves opuścił swoją pozycję

W defensywie Song nie zawsze zajmuje odpowiednią pozycję. Jako defensywny pomocnik często
bywa za daleko od środkowych pomocników i nie
ma tak dobrej umiejętności przewidywania jak
Busquets. Na zdjęciu nr 4 na czerwono zaznaczono pozycję, którą prawdopodobnie zajmowałby
Busquets oraz — linią przerywaną — ewentualny
ruch Hiszpana w kierunku rywala. Song znajduje
się poza kadrem i chociaż w dalszej części akcji
podejdzie wyżej i spróbuje nacisnąć na przeciwnika, do tego czasu ten zdoła opanować piłkę
i obrócić się z nią, ostatecznie mijając Songa.

ZDJĘCIE NR 4: Song znajduje
się poza kadrem. Zawodnik
Celticu przejmie piłkę
i popędzi z nią na bramkę

CZERWIEC | ¡OLÉ! MAGAZYN

57
57

FOT. FLICKR.COM/PHOTOS/VAVEL/

Za często Song nie dostrzega
lepiej ustawionych partnerów i szuka
zbyt ambitnych zagrać,
których Busquets nie wykonałby
Dla porównania warto rzucić okiem na zdjęcie
nr 5 — Busquets (zaznaczony na biało) zajmuje
odpowiednią pozycję i przewiduje możliwości
zawodnika Betisu. Nim ten zdoła odwrócić się
z piłką, pressing Hiszpana wystarczająco spowolni
akcję przeciwników i Barcelona odzyska piłkę.

Song w pressingu jest niezdecydowany. Nie
zawsze dostatecznie odważnie (w porównaniu
do Busquetsa) rusza do przodu, a innym razem
biegnie z kolei do strefy, w której już znajduje
się jeden z piłkarzy Blaugrany, zostawiając tym
samym miejsce za sobą. Czasem jest zbyt delikatny — choćby bramki utracone przez Barcelonę
w rundzie jesiennej z Sevillą, czy na wiosnę z Atlético — a czasem ratuje swoje złe ustawienie faulem.
Kameruńczyk notuje trzeci najwyższy wskaźnik
fauli na mecz (1,2) w drużynie Vilanovy i popełnił tylko sześć fauli mniej niż Busquets, mimo że
Hiszpan zagrał o jedenaście spotkań więcej.
Zamieszczone wyżej dane minutowe są wyliczeniem „Marki”, którego hiszpański dziennik dokonał krótko po połowie sezonu.
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Od 30 marca łącznie Song rozegrał jedenaście meczów, w tym aż dziesięć w pierwszym
składzie. Tylko dwukrotnie był zmieniany.

Z jednej strony pokazuje to pewne zaufanie do
Songa, a z drugiej jest to raczej zwykłe wykorzystanie dostępnych zasobów ludzkich. Busquets
nie zagrał w kwietniu ani jednego meczu ligowego
i był wystawiany tylko w potyczkach w Champions
League, z powodu problemów zdrowotnych lub
słabej formy. Tak czy inaczej, Song zaliczył więcej
startów tylko od piłkarzy kontuzjowanych (Villa,
Puyol, Abidal) albo od młodzików (Montoya, Tello,
Thiago), aczkolwiek i Tello, i Alcântara zaliczyli
w sumie więcej występów niż Kameruńczyk.
Jednak końcówka sezonu w wykonaniu Songa
napawa pewnym optymizmem, zwłaszcza
mecze z Mallorką, Zaragozą czy Espanyolem.
Spokojnie przepracowany okres przygotowawczy i głębsze zrozumienie katalońskiej
filozofii mogą tylko pomóc Kameruńczykowi.
Vicente Del Bosque powiedział niegdyś: „Gdy
on gra, nasza piłka jest płynniejsza. Z Busquetsem w drużynie nasza gra jest lepsza”.
Chociaż selekcjonerowi reprezentacji
Hiszpanii chodziło o grę drużyny narodowej, póki co słowa te są równie prawdziwe w stosunku do gry Barcelony.

SYLWETKA

ALTERNATYWA DLA ALEXISA
[ RADEK MIKUŚ ]
@RadekMikus

F O T. M I R EA L SO CI E DA D. CO M
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Fanów hiszpańskiego futbolu z pewnością zaskoczyła znacząca
poprawa formy skrzydłowego Barcelony, Alexisa Sáncheza —
a zaczęło się w lutym, w meczu z Getafe. Od tamtej pory zanotował
osiem goli i sześć decydujących podań. Jak na drużynę mistrza
Hiszpanii to jednak zbyt mało. Alternatywą wydaje się piłkarz
rewelacji zakończonego sezonu, Antoine Griezmann. Francuz
przejdzie przez pięć prób, a ostateczną decyzję podejmiecie sami

a początek próba wieku, przez którą Antoine przechodzi z prędkością, z jaką Barcelona uciekała Realowi w zakończonym
już sezonie. Rocznik 1991, co oznacza, że
ma 22 lata i jest młodszy od Alexisa. Zapowiada się całkiem obiecująco.
Spójrzmy teraz na cyferki, które wyraźnie mówią, że
trzeba by wydać na niego około dwanaście milionów euro.
Na wygaśnięcie umowy nie ma co liczyć, bo ta obowiązuje
do czerwca roku 2016. W takim razie przejdźmy do budżetu transferowego Barcelony. Toni Freixa, rzecznik zarządu tego klubu, w wywiadzie dla „Mundo Deportivo”
wspominał o 50 milionach euro. Jak wiemy, pieniądze te
zostały już wykorzystane, gdyż oficjalna kwota transferu
Neymara była o siedem milionów większa! Wydano więcej niż ustawa przewidziała, więc ewentualne przenosiny
Griezmanna na Camp Nou trzeba byłoby przełożyć przynajmniej o pół roku — chyba, że budżet zostanie zasilony
wpływami z tytułu sprzedaży graczy.
Kolejna próba to porównanie umiejętności Antoine’a i Alexisa. Różnica między nimi jest bardzo duża.
Nie mówię tutaj o liczbie zdobytych bramek, pozycji czy
zasługach dla drużyny, ale o sposobie, w jaki prezentują
się na boisku. Mimo niskiej skuteczności Alexisa w trakcie
sezonu należy zauważyć, że Chilijczyk gra bardzo widowiskowo. Fakt, może momentami nieudolnie, ale widowiskowo. W Katalonii, i nie tylko zresztą, jest to bardzo
mile widziane. Taki przecież urok tego hiszpańskiego,
technicznego futbolu. Jeżeli władze Dumy Katalonii zdecydują się na zakup Griezmanna, to muszą pogodzić się
z utratą efektowności na rzecz efektywności. Antoine to
zawodnik, który działa jak bardzo prosta maszyna. Można
odnieść wrażenie, że kieruje się trzema zasadami: pobiec,
podać i wybić. Faktem jest, że jego zaangażowanie w walkę w defensywie jest bardzo ważne, jednakże w Katalonii miałby
inne zadania. Tutaj mógłby skupić się na
kreowaniu akcji w ofensywie, a te rozwiązywane są przez niego dwojako: albo bezpiecznie podaje do najbliższego partnera,
albo ścina do środka i oddaje strzał. Warto też podkreślić, że Griezmann sprawia
rywalom dużo problemów w walce przy
stałych fragmentach. Mimo tylko 176 cm

wzrostu (pamiętamy o 178 cm Falcao), w powietrzu radzi sobie całkiem nieźle. Gra głową to na pewno jego atut,
który w kontekście Barcelony warto podkreślać. Odchodzi
Abidal, plotkuje się o odejściu Villi, więc ktoś fruwający
wysoko z pewnością by się przydał.
Rzućmy teraz okiem na charakter Antoine’a i zastanówmy się, co byłby w stanie wnieść do drużyny ze strony
pozasportowej. Francuz jest piłkarzem, którego trudno
nie lubić. Trener i koledzy z szatni wypowiadają się o nim
bardzo pochlebnie, a sam zawodnik potrafi się zrewanżować, podnosząc morale drużyny. Jedną z jego celebracji
było… wskoczenie z trzema zawodnikami Realu do samochodu stojącego za bandą ustawioną obok boiska. W jego
życiorysie jest jednak pewien zgrzyt. Pod koniec 2012
roku wraz z kilkoma innymi młodzieżowymi reprezentantami Francji, dwa dni przed meczem eliminacyjnym
do mistrzostw Europy z Norwegią, wyruszył na wyprawę
do jednego z paryskich klubów nocnych. Sytuację oczywiście bardzo szybko podłapała prasa i od rana było słychać
o oburzeniu ze strony działaczy i kibiców. Oprócz Griezmanna, do końca roku 2013 zakaz gry w kadrze mają:
M’Baye Niang, Wissam Ben Yedder i Chris Mavinga. Jeżeli
brakuje wam M’Vili to bardzo słusznie. On, jako sprawca
całego zamieszania, dostał rok więcej.
Ostatnia, a być może najważniejsza rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, to zainteresowanie piłkarzem ze strony
innych drużyn i opinia zawodnika na temat odejścia z San
Sebastián. Głośno mówi się o sygnałach ze strony Milanu
i Arsenalu. Sam zawodnik jednak szybko ucina te sygnały
i zapowiada, że zamierza zostać na Estadio Anoeta przynajmniej do końca kontraktu. Jak będzie w istocie, dowiemy się już niedługo. Jak wiemy, powiedzieć to jedno, a zrobić to drugie.
DATA I MIEJSCE UR.: 21.03.91, Mâcon (Francja)
NARODOWOŚĆ: Francja
POZYCJA: napastnik/lewy napastnik
WZROST: 180 cm
KLUBY: EC Mâcon, UF Mâconnais, Real Sociedad
WARTOŚĆ RYNKOWA: 15 000 000 €
SEZON 2012/13: Mecze: 34 | Gole: 12 | Asysty: 6
Na boisku: 3078 minut
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FELIETON

[RAFAŁ LEBIEDZIŃSKI]
ZAPROPONOWAŁEM, Ż� EBY MÓ� J PIERWSZY FELIETON NA ŁAMACH
MAGAZYNU „¡OLÉ� !” BYŁ PODSUMOWANIEM SEZONU 12/13 W PRIMERA DIVISIÓ� N.
MIAŁEM DO TEGO I PRAWO I, JAK TO SIĘ DO NIEDAWNA ZWYKŁO
MÓ� WIĆ� W PZPN, WYSTARCZAJĄCY MATERIAŁ POGLĄDOWY.

M

inione rozgrywki La Liga były pierwszymi, które mogłem obserwować
w całości, od kiedy w październiku
2011 zdecydowałem się zamienić
Warszawę na Madryt. Z wielu względów, na stałe.
Podsumować ostatni sezon w Hiszpanii? Zdaniem wielu ekspertów tutejszego futbolu — temat
co najwyżej na marny dowcip. Krótko i trywialnie.
Tak krótko, jak Real Madryt wytrzymał rywalizację
z Barceloną o mistrzostwo. Cztery kolejki — tyle
czasu wystarczyło, żeby po porażce z Sevillą, José
Mourinho oznajmił światu, że „nie ma drużyny”.
Miał rację. W połowie września skończył się futbol, przez następne osiem miesięcy mówiło się już
tylko o Mou, Casillasie, Mou, Villanowie, jeszcze
raz o Mou i gdzieś w międzyczasie o Messim i Ronaldo. A piłka turlała się wzdłuż linii autowej, aż
w ostatniej kolejce wpadła na boisko, i nas olśniło. Barça wyśrubowała najlepszy sezon ligowy
w swojej 114-letniej historii — 100 punktów plus
115 goli. Rekord, za który jeszcze rok temu Guardiola otrzymałby pomnik na Canaletas. 2 czerwca
w głównym wydaniu „Telediario” mówiło się wyłącznie o Abidalu, o rekordzie i piętnastopunktowej przewadze nad drugim Realem, wspominać
nie wypadało. Przez te ostatnie osiem miesięcy
skutecznie wmówiono nam, że to była najsłabsza
Barça od 2008 roku.

Uwierzyliście? Uwierzyliśmy? Oto jak zapamiętałem ostatni piłkarski rok w Hiszpanii (kolejność
przypadkowa, przymrużenie oka — celowe).

Javi Martí�nez, jeden z liderów Bayernu w majowym finale z Borussią Dortmund i dwóch półfinałach Ligi Mistrzów z Barceloną, najprawdopodobniej trzeci po Yaya Touré i Busquetsie najlepszy na
świecie wysoki defensywny pomocnik, drugi po
Davidzie Silvie transferowy strzał w stopę Realu
Madryt za kadencji Florentino Péreza (Neymar Junior będzie trzecim?). Pamiętacie jak Javi w ciemnościach wrześniowej nocy wykonał skok Wałęsy
przez płot w ośrodku treningowym Lezama? Nie
chciał rozgłosu, blasku flaszy mediów, nie chciał
też wyzwisk, zgniłych jaj i przebitych opon w odwecie kibiców Athletic Bilbao. Chciał tylko zabrać
swoje rzeczy z klubowej szafki. Fernando Llorente tak sprytny nie był, nikomu tez nie przyszło do
głowy, żeby za Fernando zapłacić 40 milionów
euro. Odszedł za darmo do Juve.
Odchodzą tez inni, Palop, Valerón, pierwszoligowe „dinozaury” kończą wydawałoby się niekończące kariery na hiszpańskich boiskach, żegnają
sie strzelby — Higuaí�n i Falcao. Pierwszy, bo choć
uznawany za najwierniejszego obok Casillasa i Ramosa „madridistę”, to wciąż ze statystykami w Lidze Mistrzów na poziomie Callejóna.
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Drugi, przez ostatnie pół roku, po każdym treningu dzielnie uczęszczał na lekcje angielskiego, ale jak przyszło wybrać coś między Chelsea
a Manchesterm City, to Kolumbijczyk wybrał
„pastę” [z hiszp.: szmal — przyp. red.] oligarchy
z Monte Carlo. Wyższa prowizja dla Jorge Mendesa, menedżera numer jeden nie tylko w Hiszpanii,
przeważyła nad ambicjami (czytaj: celami czysto
sportowymi). Do Anglii zamiast Falcao wybierają
sie trenerzy — Pellegrini, twórca Cudu z Málagi
(szejkowi Al Thaniemu niestety nie udało się i już
się nie uda stworzyć z Costa Brava taniej repliki
Abu Dhabi) i Mou, autor swoistego paramilitarnego nurtu religijno-futbolowego wśród fanów
Realu — dżihadu mourinhistów.

Mourinho w dwóch pierwszych sezonach w Madrycie wytoczył świętą wojnę Barcelonie i odłamkowymi dobijał arbitrów, w trzecim zupełnie
stracił głowę. Skierował działa przeciwko swoim.
Popełnił jedno morderstwo z premedytacją, wysyłając Casillasa, relikwię Realu, na ławkę w pamiętnym meczu w Máladze, i kilka mniej lub bardziej
świadomych przestępstw. Ö� zila skarcił za nieprofesjonalizm, Ramosa za niesubordynację, Cristiano zbeształ za zbyt szybko wykonany rzut z autu
w meczu pucharowym z Valencią. Każdy, kto wysunął głowę z okopu Mou, po tej głowie dostawał,
lądując przy okazji na „ławie”. Portugalczyk znalazł
wroga w samych socios Realu, nazywanych przez
niego „przebierańcami” i „piknikami” [a raczej,
„piperos”, bo tak przyjęło się w Madrycie określać
kibiców Realu, którzy na Bernabéu zamiast dopingować, opychają się pestkami z solą — przyp. red.].
Wyzywał ich na westernowy pojedynek w samo
południe, a dokładnie 40 minut przed grudnio62 ¡OLÉ! MAGAZYN | CZERWIEC

wymi derbami z Atlético, kiedy na trybunach zdążyło zasiąść 10 z 80 tysięcy kibiców. Wtedy jeszcze były oklaski, klaszczący marzyli o dziesiątym
w historii Pucharze Europy. Mou z premedytacją
uderzył w świętości Los Blancos, słynne „señorí�o”
[z hiszp.: seniorat, szlachetność — przyp. red.] Realu, uderzył też w lutym „z płaskiego” natrętnego
fana, który wyzwał Mou i mamę Mou od najgorszych w popularnej madryckiej sieciówce 100 Kanapeczek. Portugalczyk nie miał ochoty na zdjęcia
i autografy, wołał pouczać publicznie na kolejnych
pikantnych konferencjach prasowych. Przede
wszystkim jednak zajął sie węszeniem spisków
w drużynie.

UWZIĄŁ SIĘ ZWŁASZCZA NA CASILLASIE,
W IKERZE ZNALAZŁ KONFIDENTA, ZŁODZIEJA
TAJEMNIC SZATNI, KTÓRY O KONFLIKTACH
NA LINII TRENER-PIŁKARZE REGULARNIE
ŚPIEWAŁ SWOJEJ NARZECZONEJ,
DZIENNIKARCE KANAŁU „TELECINCO”

Casillasgate podzieliła naród, Ruch Poparcia Mourinho długo namawiał do wyrzucenia konfidenta.
Idol mas, cudowne dziecko z podmadryckiego Móstoles z nieskazitelnej ikony Królewskich w oczach
wielu stał się ahntymourinhistą numer jeden, nieprzykładającym się do treningów zblazowanym
bramkarzykiem. Podział trwał, dopóki każdy mecz
Diego Lópeza był jego meczem życia. Domek z kart
Mou rozsypał sie po dwumeczu z Borussią. Nawet
Pepe odwrócił sie od José plecami.

Już do końca sezonu nikt poza czwórką: Xabi
Alonso, Arbeloa, Essien i wspomnianym Lópezie
nie zamienił słowa z The SemiSpecial One. Na pożegnanie pozostały mu brawa ultrasów z Fondo
Sur i, jak sam przyznał, najgorszy sezon w karierze, zakończony żałosnym scenariuszem, w którym piłkarze zamiast skoczyć za swoim trenerem
w ogień, pozwolili mu spłonąć na stosie. Adiós,
bez palca wskazującego ścieżkę i palca w oku,
bez kartek papieru z cytatami hiszpańskich
dziennikarzy, bez polowania na czarownice, bez
uścisków à la Materazzi na parkingu Bernabéu po
finale LM 2010. Bez słów i deklaracji: „Volveré”
[z hiszp.: „wrócę” — przy. red.] odszedł Mou
z Hiszpanii. Nędznie, zważywszy że od stycznia
miał podpisaną umowę z Chelsea (mógł się lepiej przygotować), nudno po trzech latach permanentnego medialnego teatrzyku. Dżihadziści
twierdzą jednak, że już zawsze będą czcić Mou.

Z poprzedniego sezonu zapamiętam przecięte kable elektryczne przed meczem Rayo z Realem Madryt. Akt desperacji dwóch zwolnionych
z pracy techników ze stadionu w Vallecas, którzy
dołączyli do sześciu milionów hiszpańskich bezrobotnych. Zapamiętam Real Sociedad, klub z tradycjami, z jedną z najżyźniejszych szkółek piłkarskich w Europie, klub który w ostatnich dziesięciu
latach przeszedł drogę od wicemistrza Hiszpanii,
czarnego konia Ligi Mistrzów, po drugoligowca
i bankruta oskarżanego o podawanie piłkarzom
eliksirów doktora Eufemiano. Dziś Baskowie z San
Sebastián mają wyprostowane księgi rachunkowe, płacą na czas, a media nieśmiało zaczęły doszukiwać się w nich hiszpańskiej wersji Borussii
Dortmund. Jedyne, co w Realu Sociedad nigdy nie
przestało mnie razić, to ten ich okropny stadion
Anoeta, z bieżnią pamiętającą czasy mityngów
lekkoatletycznych z Arturem Partyką w roli głównej. Zapamiętam Lewandowskiego na okładce
„Marki” i tekst na głównej rozkładówce, w którym
rzekomo Florentino Pérez po końcowym gwizdku
rewanżu w Madrycie wyciągnął z szatni polskiego
napastnika, żeby przekonać go do transferu do
Realu. Kilka tygodni po tej „bombie” prezydent
Los Blancos przyznał, że Roberta owszem widział,
nawet podał mu rękę, tyle że w Dortmundzie. Pamiętam tę i inne sensacyjne okładki hiszpańskich
dzienników sportowych, zdjęcie Ramosa z koszulką Ö� zila pod swoim trykotem, rekonstrukcję czatu Whatsapp, w której „głębokie gardło” „Marki”
potwierdzało wersję ultimatum Casillasa i Ramosa postawionego Perezowi: „Albo odchodzi Mou,
albo odchodzimy my”.

Pamiętam okładkę „Asa” ze zdjęciem Mourinho obserwującym postępy piłkarskiego swojego
syna w młodzieżowym klubie Canillas, podczas
gdy Messi odbierał w Szwajcarii czwartą z rzędu
Złotą Piłkę.

Wreszcie zapamiętam heroiczną walkę Tito
i Abidala najpierw o życie, później o odzyskanie
miejsca w wielkiej piłce. „Valors”, katalońskie
wartości ponad wszystko, ale nigdy ponad katalońskie sknerstwo. Zapamiętam Jordi Rourę
w szeleszczącym dresie i przemowach w stylu
Jana Ż� urka. Zapamiętam José Javiera Barkero
oskarżającego kolegów z Levante o sprzedanie
meczu z Depor, i tego samego Barkero kajającego się w mediach przez następny miesiąc według
starej hiszpańskiej tradycji zamiatania śmieci
pod domowy dywan. Zapamiętam, że najbogatszy człowiek świata Carlos Slim wysłał swojego
zięcia, żeby ratował trzecioligowy Real Oviedo.
Nie zapamiętam goli, asyst, czegokolwiek w wykonaniu Dudki i Perquisa.
Aaa, byłbym zapomniał: 91 goli Leo w 2012 roku,
ale przecież o statystykach nie trzeba pamiętać,
to one pamiętają o nas.
PS Podziękowania dla redakcji „¡Olé!” za umożliwienie powrotu na łamy po prawie trzech latach
przerwy. ¡Muchas gracias amigos!

Rafał Lebiedziński to były dziennikarz „Sport.pl”, „Dziennika”, „Przeglądu Sportowego”,
„Futbol News” i „Magazynu Futbol”, ekspert od futbolu zagranicznego na antenie
kanałów tematycznych „nSport” i „Orange Sport”, obecnie na stałe mieszkający i pracujący
w konsultingu procesów ubezpieczeniowych w Madrycie.
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PRZEPYTUJEMY

KIBU VICUÑA
ciąg dalszy

FOTOGRAFIE: LEGIA.COM , ROZMAWIALI:

[ Maciej Prusiński ]
Ostatnio rozmawialiśmy o kryzysie w Hiszpanii, który
wpływa na tamtejszy futbol. Kluby muszą brać zawodników ze szkółek, co jest zaletą tej złej sytuacji, która
ma miejsce. Nie istnieje tam również żaden system
pomocy dla klubów opuszczających najwyższą klasę
rozgrywkową, jaki istnieje choćby w Anglii. Jaki będzie los spadkowiczów?
Bardzo niepewny. Z ligi najprawdopodobniej spadną…
I może być tak, że te kluby… znikną. Przychody w drugiej
lidze są rzędu dwudziestu procent przychodów w pierwszej, przez co staje się niemożliwe utrzymanie zawodników na wysokich, pierwszoligowych kontraktach. Mówimy również o klubach, które są zadłużone i po spadku
musiałyby zrobić wiele zmian w budżecie, składzie… Wiele drużyn w Primera División gra nie tylko żeby w niej pozostać, ale również żeby istnieć.

Ale kiedy spadł Villarreal nie skończyło się to końcem
klubu.
Villarreal to był wyjątkowy przypadek, ich prezes ma
prężnie działające w Lewancie firmy w dziale porcelany
i glazury. Ta drużyna zawsze była dobrze prowadzona
finansowo, więc ten przypadek ich nie dotyczy. Mówimy
o klubach typu Logroñes, Alavés czy też Xerez, które spadło nie tak dawno z Primera, a teraz z Segunda.
Skoro już mówimy o Segunda División, co sądzisz
o przypadku rezerw Realu i Barcelony na zapleczu
ekstraklasy? Mają tak silne szkółki, czy to efekt odrzucania zawodników, którzy nie łapią się do pierwszego składu, a którym zostaje Segunda?
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[ Michał Świerżyński ]
@MiguelSergio27

Oczywiście, że mają silne szkółki, w których grają nie tylko zawodnicy z regionu, ale z całego świata.

Tacy jak młodzi zawodnicy z barcelońskiej Escola Varsovia?
Na przykład, Real też ma wiele filii na całym świecie. Ci
zawodnicy, chociaż grają w drugiej lidze, są powoływani
do młodzieżowych reprezentacji swoich kategorii wiekowych. Co więcej, wielu z nich zdążyło już zadebiutować
w pierwszych zespołach Realu czy Barcelony i czekają na
swoją szansę. Chcę wam powiedzieć, że nie tylko są blisko
gry w Primera División, ale są blisko gry w najlepszych
klubach. Są to przeważnie młodzi zawodnicy, a radzą sobie świetnie w wymagającej drugiej lidze, która też trzyma wysoki poziom. Idąc dalej tym tropem, spójrzcie ilu
wychowanków Realu nie zmieściło się do pierwszej drużyny i grają w innych ekipach.

Kiedy z Janem byliście w Legii za pierwszym razem
wypłynęli tacy zawodnicy jak Rybus, Jędrzejczyk, Borysiuk, Paluchowski…
Jędrzejczyk zdążył wcześniej zadebiutować w pierwszej
drużynie.
Tak, ale u was grał więcej.
No tak, grał więcej. Wyszli więc: Paluchowski, Borysiuk,
Rybus, Trochim, Lisowski, Frączczak — teraz w Pogoni
Szczecin, Rawa, który nie wiem gdzie jest, Zbozień... Postawiliśmy na tych zawodników i niektórzy wykorzystali
szansę. Puchar Polski, który wygraliśmy z Wisłą. W tamtym meczu finałowym zagrali Rybus, Majkowski czy też

szesnastoletni Borysiuk. Stawiasz na zawodnika i są dwie
możliwości: albo się nadaje, albo nie.

Przyszedł Skorża i w zasadzie żaden nowy młody zawodnik się nie przebił, grali ci sami, a on stawiał na
weteranów. Legia ma tę cechę, że liczą się młodzi.
Skorża tego nie czuł.
Nie wiem, nie mam zamiaru komentować tego, co on robił. Może klub obrał inną drogę? Postawił na tytuły, a nie
na szkolenie? Nie udało się zdobyć mistrzostwa, ale wygrali dwa puchary. Tak jak mówiłem, jak decydujesz się
na określoną politykę rozwoju klubu, to musisz być konsekwentny. Być może Florentino Péreza nie interesuje
szkółka, tylko tytuły.
Wraz z Janem stawiacie konsekwentnie na młodych
i to wam się opłaca.
Oczywiście, teraz też mamy wielu zawodników na wypożyczeniu. Jak wrócą, to zobaczymy na co ich stać. Jędrzejczyk też był wypożyczany dwa czy trzy razy, zanim zadomowił się w pierwszym zespole na stałe. Każdy zawodnik
potrzebuje pewnego czasu, aby dojrzeć piłkarsko. Wolski
na przykład był pierwszym z rocznika 92., któremu daliśmy szansę, ale też był pierwszym, który odszedł. Każdy
idzie własnym rytmem. Na to wszystko składa się wiele
rzeczy, szczęście też. Tak jak w życiu.
Co mają w sobie zawodnicy hiszpańscy, a czego nie
mają Polacy?

Hiszpański piłkarz jest lepszy technicznie. Ale z tym się
nie rodzisz, trzeba to wypracować na treningach. Możesz
urodzić się z talentem do piłki, ale to nie wszystko.
Talent to zaledwie pięć czy dziesięć procent wszystkiego.
Dlatego o tym mówię. To bardziej zależy od tego, jak
z młodzieżą pracuje się tam, a jak tutaj. Nie sądzę, że to
zależy od narodowości, że Hiszpanie są lepsi niż Polacy.
Fakt, teraz jesteśmy lepsi niż Polacy, ale nie ma to nic
wspólnego z „rasą” piłkarza. Mamy lepsze metody pracy
z zawodnikami, lepszą bazę treningową, lepszych szkoleniowców… To wszystko razem tworzy mieszankę, która
z zawodnika hiszpańskiego robi lepszym technicznie od
polskiego. W Polsce widzę, że te sprawy też idą ku lepszemu. W pięć lat zrobiliście ogromny postęp. Kiedy tu przyjechałem i zobaczyłem, jak wyglądają boiska treningowe,
byłem w lekkim szoku. Boisko wyglądało jak kartoflisko,
a jak widziałem młodych chłopaków po dziesięć, jedenaście lat, którzy w zimę o ósmej rano przyjeżdżali tam
grać w błocie, pomyślałem, że muszą bardzo kochać piłkę
nożną. Infrastruktura to ważna rzecz, jeśli chodzi o szkolenie. To jest tak, jak w szkole. W pierwszej klasie uczysz
się pewnych rzeczy, do których w kolejnej dokładasz inne,
trudniejsze. Tutaj wygląda to tak samo, krok po kroku,
schodek po schodku do góry.
W porządku, skoro Hiszpanie są lepsi taktycznie
i technicznie, dlaczego Tito, Nacho Novo, ArruabarreCZERWIEC | ¡OLÉ! MAGAZYN
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na i Descarga nie podbili ligi?
Aklimatyzacja w Polsce jest trudna. Klimat zupełnie inny,
język niepodobny do hiszpańskiego czy angielskiego, całkowicie inna kultura… Są ludzie, którzy szybko się adoptują, bo są bardziej optymistyczni, zaradni i waleczni. Inni
nie. Iñaki Astiz szybko się wkomponował.

Co do Astiza, masz rację, jak przyjechał to grał świetnie. Za Skorży prawie nie istniał, nie stawiali na niego, wróciliście z Janem i znów gra bezbłędnie.
Piłkarze to też normalni ludzie, mają swoje problemy.
Tak, jak w życiu; czujesz się dobrze, gdy wychodzi ci na
studiach, w pracy czy z dziewczyną. Jeśli jedna z tych rzeczy zawodzi, nie jesteś w stanie się od tego odciąć. Nie
możesz zrobić tak, że w pracy jesteś tylko pracownikiem,
a w szkole tylko uczniem. Cały czas jesteś osobą, która boryka się z ilomaś problemami. Trener na niego nie stawiał
i to była jego decyzja. Michał Ż� ewłakow powiedział mi, że
w zeszłym sezonie najlepiej trenowali Astiz i Rzeźniczak.
I nie grali. Jak wróciliśmy na początku Astiz też nie był
w dobrej formie, bo brakowało mu pewności przez to, że
nie grał. Trzeba to zrozumieć, że wszyscy jesteśmy ludźmi. Przypadek Arruabarreny. Według mnie to był dobry
piłkarz. Zagrał na początku kilka nienajlepszych meczów
i się zablokował. Taki Marko Š� uler: na treningach jest jednym z najlepszych, najszybszy, świetnie gra głową i dobrze wyprowadza piłkę z obrony. Ale podczas meczów
brakuje mu koncentracji i popełnia kosztowne błędy ze
względu na pozycję, na jakiej gra. Kiedy napastnik popełnia błąd, to po prostu nie strzela gola, ale kiedy robi to
stoper, to drużyna traci bramki, a zawodnik nie gra.
Skoro ściąga się piłkarzy z zagranicy, to muszą prezentować poziom wyższy od tego, który prezentują
rodacy.
Jasne, widać to na przykładach Kuciaka, Vrdoljaka czy Radovićia. Dalej, Descarga. Zagrał mnóstwo spotkań w Primera División, ale też miał rodzinę w Hiszpanii, był tu bez
żony, dzieci…

Wyszła też afera korupcyjna, w którą miał być zamieszany…
Tak, miał swoje zmartwienia. Inną kwestią jest rola, którą spełniał w Levante. Tam częściej bronił, jak cała drużyna, tutaj gramy atakiem pozycyjnym, co mogłoby być
problemem, może lepszy byłby obrońca z ofensywnym
nastawieniem. Nacho Novo prawie nie grał w Hiszpanii
i szybko wyjechał. Spójrzcie, potem wychodzi tak, że Nacho Novo nie pasuje do polskiej ligi, chociaż gdzie indziej
grał dobrze, a Quintana z Jagiellonii z Segunda B [trzecia
liga — przyp. red.] pasuje idealnie i jest najlepszy z całej
Jagiellonii.
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Żeby móc dać z siebie wszystko na boisku, trzeba
mieś uporządkowane sprawy mentalne. Przykładowo, Arruabarena narzekał na wschód słońca o trzeciej, czwartej nad ranem i brak sklepów z hiszpańskim jedzeniem…
Dla mnie to jakaś głupota. Jak jesteś w Polsce, to żywisz
się kuchnią polską, która jest wyśmienita…
Ale jest przecież wiele hiszpańskich restauracji…
W niektórych przypadkach to młodzi ludzie, którzy nigdy
wcześniej nie opuszczali domu, jeszcze nieukształtowani.
To też jest istotne.
Przejdźmy do EURO. W czasie turnieju prowadziłeś
blog na łamach „Marki”, opisując to, co dzieje się w Polsce. Jaki obraz naszego kraju dotarł do Hiszpanii?
Wyśmienity. Ludzie byli zachwyceni Polską, stadionami,
Polakami i tym, jak byli przez nich traktowani.

No i wynikami. W końcu gdy wygrywa Hiszpania, to
i wszystko dookoła wydaje się lepsze.
Nie, nie, nie. Jeszcze przed zakończeniem turnieju ludzie,
którzy przyjeżdżali na mecze, byli zauroczeni tym, jak
pięknym państwem jest Polska. W Hiszpanii docenia się
ten kraj, chociaż niewielu widziało go na własne oczy. Po
wielu spędzonych tu latach, z własnego doświadczenia
wiem, że ci, którzy mnie odwiedzali, byli bardzo pozytywnie zaskoczeni. Tym, jak piękny to kraj, jak mili są ludzie,
jak jest spokojnie i bezpiecznie. Naprawdę byli zachwyceni. No i pięknymi dziewczynami [śmiech]. À� propos,
mała anegdota. Wielu moich przyjaciół przyjeżdżających
do Polski mówiło, że przyjeżdżają do mnie. Ale w rzeczywistości tylko u mnie mieszkali, a przyjeżdżali odwiedzić
kogoś innego.

Powiedziałeś, że jest bezpiecznie, więc zajmijmy się
kibicami. Który typ dopingu podoba Ci się bardziej?
Ten znany z Hiszpanii i meczów reprezentacyjnych
czy bardziej fanatyczny, jak choćby na Legii?
Przede wszystkim jestem zachwyconym tym, gdy w czasie meczu reprezentacji polska publiczność oklaskuje
hymn rywala. Coś wspaniałego! To świadczy o Waszej
kulturze. W Hiszpanii jest zupełnie na odwrót i wydaje
mi się to okropne. Nawiasem mówiąc, uwielbiam również
Wasz hymn. Kiedy idziesz na mecz i cały stadion go śpiewa… niesamowite. Tego Wam zazdroszczę. Nasz nie ma
słów, nie mamy też tego poczucia narodowego.
No i przykład finału Pucharu Króla, gdy kibice Barçy
i Athleticu gwizdali w czasie hymnu Hiszpanii.
Tak. Opłakany obraz kraju.

Powiedziałeś, że w Hiszpanii najlepszą atmosferę
tworzą kibice Athleticu. Kto po nich?
[po dłuższej chwili] Trudno powiedzieć… Ich doping jest
chyba najbardziej specyficzny.

Zbliżony do Legii — nie zależy od wyniku, przez cały
czas wspierający zawodników. W pozostałych hiszpańskich drużynach mamy do czynienia z angielskim
typem dopingu? Mourinho nieraz podkreślał, że liczy
na wsparcie kibiców i ma nadzieję, że nie przyjdą tylko po to, aby pojeść popcornu…
Kibice Realu czy Barcelony zachowują się trochę jak w teatrze. Nie jest to doping zbyt żywy, nie ma tylu okrzyków.
Na stadionie są też ludzie, którzy bilety kupili cztery miesiące wcześniej i nie są żadnymi kibicami. Japońscy turyści, którzy przyjechali do Madrytu czy po prostu obcokrajowcy. Półfinały Ligi Mistrzów, mecze z Barceloną — to
powinno być wyjątkowe, a czegoś jednak brakuje.
Z tego co mówisz, wnioskujemy, że w mniejszych klubach publiczność jest bardziej zaangażowana.
Tak. Na przykład Osasuna ma bardzo dobrych kibiców,
bardzo wiernych swojemu klubowi, świetnie dopingujących.

Zostańmy przy Osasunie. Nasz znajomy Bask powiedział kiedyś, że jego klub to Athletic, a w drugiej kolejności Osasuna. Ty w pierwszej części wywiadu zrobiłeś to samo: przede wszystkim Real Sociedad, dopiero
potem Osasuna. O co chodzi?
To ekipa z Nawarry, która jest lubiana przez wszystkich.
Sympatyczna drużyna [śmiech]. Mały klub, który już od
wielu lat występuje w Primera División, bardzo wartościowy. Niski budżet, zawodnicy z cantery i dlatego jest
lubiany. W moim przypadku to logiczne. Jestem Baskiem,
przez wiele lat pracowałem i mieszkałem w Pampelunie.
Od zawsze kibicowałem Realowi, ale jestem socio obu
tych drużyn. No i akcjonariuszem Sociedad. To normalne,
będąc kibicem Athleticu czy Realu wspierać także Osasunę. Aczkolwiek jest niemożliwym, aby zaprzyjaźniły się
ze sobą te dwie pierwsze ekipy. To tak, jakby być za Legią
i Polonią jednocześnie. Powiedzmy, że Osasuna jest drużyną neutralną, choć lepiej współżyje chyba z Athletikiem,
który podbiera jej wielu zawodników.
Zmieniamy temat, ale pozostajemy przy teatrze. Co
sądzisz o symulkach?
Zdecydowanie jestem na nie. Futbol to jeden ze sportów,
w którym jest najmniej fair play. Oszukuje się bardzo
dużo, ja tego nie znoszę. Moim zdaniem jest to problem
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Uwielbiam również Wasz hymn.
Kiedy idziesz na mecz i cały
stadion go śpiewa… niesamowite.
Tego Wam zazdroszczę

między trenerami i zawodnikami, ja tego nie pochwalam.
W Anglii do tego nie dochodzi, choć czasem jest to też
sposób na wygranie meczu, aczkolwiek dość bezczelny.

W niektórych momentach to chyba nawet potrzebne,
ale nie ciągle. Ludzie są tym już zmęczeni.
Najlepszymi aktorami są Argentyńczycy czy Włosi. Jasne,
to część gry. W Hiszpanii mówimy na to „inny futbol”. Nie
jesteśmy w tym dobrzy, nie umiemy oszukiwać i wykorzystywać niektórych okazji.

Sędziowie powinni móc oglądać powtórki w trakcie
spotkania?
Bardzo zmieniłoby to piłkę nożną. Dla mnie futbol to
futbol. Jest w nim miejsce na ludzki błąd, błąd sędziego.
Tak samo jak napastnik pudłuje i nie trafia do bramki czy
bramkarz przepuszcza piłkę, tak samo może pomylić się
sędzia. Jeśli chodzi o to, czy piłka przekroczyła linię czy
nie — powtórki są jak najbardziej na miejscu. Ale w pozostałych sytuacjach możemy oglądać mecz w telewizji i dla
Ciebie karny będzie, a dla mnie nie. Pięć powtórek też nie
gwarantuje, że w końcu się ze sobą zgodzimy. Tak jak mówię: w konkretnych sprawach, takich jak przekroczenie
linii, które można stwierdzić z całą pewnością, jestem za.
W innym przypadku, futbol dużo by na tym stracił.
Mamy przed sobą listę Hiszpanów występujących
w Premier League. 27 zawodników grających na
najwyższym poziomie i wielu niemających szans na
występy w kadrze. Zajmijmy się każdym z osobna.
Pepe Reina — wysoki poziom; trzeci bramkarz, ale
jednak powoływany. José Enrique — lewy obrońca,
który z powodzeniem poradziłby sobie w wielu europejskich reprezentacjach. Nie ma miejsca w kadrze
Hiszpanii, choć jest to jedna z najgorzej obsadzonych
pozycji. Na liście jest też Monreal, ta sama pozycja…
Nie ruszajcie mi Monreala! To bardzo dobrze wytrenowany piłkarz [śmiech] [Kibu pracował z nim w Osasunie —
przyp. red.]. Dla mnie to zawsze był zawodnik na pozycję
numer siedem. Przejście do obrony wyszło mu jednak na
dobre. Jest bardzo zrównoważony, rozsądny i ciężko pracuje. Radzi sobie w Arsenalu, wywalczył powołanie do
kadry. Jako środkowy pomocnik byłby zwykłym średnia68 ¡OLÉ! MAGAZYN | CZERWIEC

kiem. Na lewej obronie, gdzie nie ma wielu zawodników,
prezentuje się bardzo dobrze. Na niektórych pozycjach
jest o wiele łatwiej. Mata — to być może najlepszy zawodnik Chelsea i jeden z najlepszych w całej lidze angielskiej,
który nie gra pierwszych skrzypiec w kadrze. Ś� wietny
piłkarz, ciągle się rozwijający! Oriol Romeu — zawodnik
bardzo dobry, może trochę wolny, ale ostatnio dość często
kontuzjowany. César Azpilicueta — codziennie uśmiechnięty, tak jak i na zdjęciu. Mikel Arteta — to dobry przykład. Wiele lat gry na wysokim poziomie, Everton, Arsenal. W kadrze nie gra, bo na tej pozycji są po prostu lepsi
od niego. Piscu — to zwyczajny zawodnik. Jordi Gómez —
to samo. Crusat — pamiętam go jeszcze z Almerí�i, bardzo
szybki skrzydłowy, ale ledwo co grywa. Ramis — dobry
stoper, ten przynajmniej gra. Golobart — szczerze, nawet
go nie znam. Javi Garcí�a — może grać jako defensywny
pomocnik oraz stoper. Ś� wietnie radził sobie w Benfice,
przez jeden sezon był też w Osasunie. Należy do grupy zawodników, którzy do kadry wpadają tak samo szybko, jak
i z niej wypadają. Cuéllar — także gracz Osasuny w najlepszych jej czasach. Rangel — chłopak, który przeszedł
drogę z trzeciej do pierwszej ligi. Większość to przeciętni
zawodnicy. No i Granero, po którym wszyscy obiecywali
sobie bardzo wiele, ale zboczył z właściwej drogi.
Niekończąca się dyskusja. Premier League czy Primera División — która z nich jest lepsza?
Obecnie, pod względem ekonomicznym zdecydowanie
Premier League…

Ekonomicznym. Jeśli zaś popatrzymy na europejskie
puchary, od kilku lat ekipy angielskie nie radzą sobie
najlepiej…
Wydaje mi się, że to idzie falami. Ostatnio mieliśmy okres,
w którym dominowały drużyny z Hiszpanii, teraz w siłę
rośnie Bundesliga. Przewaga ligi angielskiej nad hiszpańską polega na tym, że mają pięć, sześć drużyn na najwyższym, światowym poziomie. W Primera Divisón są dwie,
duża przerwa i dopiero potem Atlético, Valencia, Málaga.
Z kolei drużyny środka tabeli, wydaje mi się, są lepsze
w Hiszpanii. Gdybyśmy porównali ekipy z miejsc dziesiątych w obu tych ligach, dla mnie wygrywa Hiszpania.

PRZEPYTUJEMY

ADRIAN WÓJCIK
KOSEŁA:
Kocham Betis, ale wybrałem Sevillę!
ROZMAWIAŁ:

[ Daniel Kawczyński ]
@dkawczynski

Rodzice są Polakami, ale urodził się w Hiszpanii. I choć
spędził tam całe dzieciństwo, czuje się Polakiem. Językiem
ojczystym włada całkiem przyzwoicie, czego mogliby się
nauczyć niektórzy reprezentanci Polski. Zarażony przez
ojczyma miłością do futbolu, ruszył jak z procy do budowy
wielkiej kariery. Trzy ostatnie lata spędził w Betisie. Ostatnio
rozglądał się za nowym pracodawcą, w grę wchodziła
Hiszpania lub Polska. Poznajcie Adriana Wójcika Kosełę!
FOTOGRAFIE: ARCHIWUM PRYWATNE

Nie tak dawno, w rozmowie z portalem VCF.pl, mówiłeś: „Nie myślę o zainteresowaniu innych klubów ani
o przenosinach. W tym mieście i w tym klubie czuję
się świetnie, więc myślę tylko o rozwoju w Betisie.
Inne kluby mnie na razie nie interesują”. Jasno więc
dawałeś do zrozumienia, że nie myślisz o zmianie
barw klubowych. Co wpłynęło na nagłą zmianę twojej decyzji?
Prawdę mówiąc, nad przeprowadzką zastanawiałem się
już od dłuższego czasu. W zakończonym sezonie rezerwy Betisu grały w Segunda B, czyli na trzecim poziomie
rozgrywkowym. Graliśmy słabo, często przegrywaliśmy,
aż spadliśmy do Tercera. Gdy się na to zanosiło, powiedziałem, że mam już dosyć, bo przecież w czwartej lidze
trudno się rozwinąć. Musiałem się zastanowić co dalej.
Całego życia także nie mogłem spędzić w Betisie.
A personalnie, jak oceniasz miniony sezon?
Nie był zły w moim wykonaniu, choć nie był też nie wiadomo jak dobry. Z młodzieżowym zespołem zaliczyłem
dwa turnieje. W Chorwacji graliśmy z Hajdukiem Split,
Valencią, Dynamem Kijów, Bursasporem, Dynamem
Moskwa, Dynamem Zagrzeb czy Espanyolem. Niestety,
nasz występ to była katastrofa! Zajęliśmy czwarte miejsce, choć ja na pocieszenie strzeliłem trzy gole. Jedną
mniej zdobyłem w San Sebastián, gdzie mierzyliśmy się
z Villarrealem, Espanyolem, Realem Sociedad, Osasuną
oraz zespołami z Japonii i Czech. Skończyliśmy lepiej niż

w Chorwacji, bo na trzeciej lokacie. Niestety, dużo straciłem w czasie dwóch miesięcy przerwy, kiedy dolegał mi
ból rwy kulszowej. To było coś okropnego! Na szczęście
jest już po wszystkim, wróciłem do treningów i pomyślałem o przyszłości.
Jak będziesz wspominał swoją przygodę z Betisem?
To był naprawdę świetny czas, trzy niezapomniane lata
pełne pozytywnych przeżyć. Wiele osiągnąłem, rozwinąłem się jako piłkarz. Byłem nawet królem strzelców
w rozgrywkach młodzieżowych, zrobiłem krok do przodu, co zaowocowało powołaniem do reprezentacji Polski
U-19. Jestem dumny z tego, że mogłem grać w tak wielkim klubie jak Betis. Nie mogę powiedzieć ani jednego
złego słowa. Nie mam do tego prawa ani żadnych powodów.
Mimo przywiązania do Betisu, zdecydowałeś się na
przejście do największego lokalnego rywala...
Cóż, taka jest piłka. Oferta Sevilli była zdecydowanie
najlepsza i przebiła wszystkie inne. Przede wszystkim,
chciałem być blisko domu, blisko Malagi, gdzie mieszkają moi rodzice. Stamtąd mam tylko dwie godziny jazdy.
To w głównej mierze zaważyło na mojej decyzji. Zyskam
też wiele pod względem sportowym. Okres przygotowawczy spędzę wspólnie z pierwszą drużyną Sevilli,
a następnie dostanę szansę występów w trzeciej lidze,
w rezerwach. Gdybym został w Betisie, musiałbym grać
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w czwartej lidze, co na pewno nie wpłynęłoby dobrze na
mój rozwój. Chcę przecież regularnie grać na wysokim
poziomie, by zostać docenionym i otrzymać powołanie
do reprezentacji. To dla mnie bardzo ważne.

Pochwal się, od kogo te oferty. W Polsce mówiło się
o Śląsku i Legii. Byłeś też naprawdę blisko Wisły.
[śmiech] Nie mogę nic powiedzieć, bo tak naprawdę
wszystko leżało w rękach mojego menadżera. Na pewno były propozycje z Primera División, Segunda División
i angielskiej Championship. Z klubów Ekstraklasy także.
Myślałem nawet, by zdecydować się na polską pierwszą

Mam nadzieję, że zrozumieją powody mojej decyzji. Naturalnie, przeglądałem inne propozycje, ale wolałem pozostać w Hiszpanii i w mieście, które dobrze znam. Poza
tym, coś musiałem zrobić, skoro Betis nie wiązał ze mną
przyszłości...

ligę, o ile organizacja drużyny i możliwości rozwoju byłyby zadowalające. Byłem otwarty wręcz na wszystko.

FOT. LEGIA.COM

Kibice Betisu nie są zachwyceni twoją przeprowadzką. Pewnie długo będą ją rozpamiętywać.

Działacze i trenerzy nie chcieli cię zatrzymać?
W tym roku wygasał mi kontrakt z Betisem i po prostu postanowiłem go nie przedłużać. Całą sprawę załatwiał mój menadżer. W klubie trochę się pozmieniało,
jeśli chodzi o grupy młodzieżowe, przykładowo mojego
trenera Juanmiego Puentenuevę zastąpił Gustavo. Nowi
szkoleniowcy nie znali piłkarzy tak jak poprzednicy. Nikt
nie robił żadnych problemów, nie miał pretensji, tym
bardziej też nie chciał zatrzymać kogokolwiek na siłę.
Powiedzieli: „Skoro chcesz, to możesz odejść”. Pozwolili
mi też dalej trenować, abym nie zatracił formy i utrzymał
rytm, póki nie znajdę nowego klubu. Zostałem wolnym
zawodnikiem i czekałem na oferty, a tych ciekawych naprawdę nie brakowało.
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Rozważałeś Polskę jako możliwy kierunek piłkarskiej emigracji?
Oczywiście, bo w końcu jestem Polakiem. W rodzinnym
Ś� widwinie miałem dziadków, a zazwyczaj bywałem tam
co wakacje. Są też wujkowie, kuzyni i ciocie. Gdy tylko
miałem okazję, odwiedzałem Polskę, bo mam tu wielu
znajomych oraz bliskich. Bardzo chciałbym lepiej poznać kraj moich rodziców i rodzime rozgrywki. Gdy tylko
mam czas oglądam Ekstraklasę.

Poziom Ekstraklasy i reprezentacji Polski nie jest
najwyższy. Dani Quintana stwierdził kiedyś, że poziom zbliżony jest do Segunda B.
To nieprawda! Macie o wiele lepsze stadiony. Może rzeczywiście na tle innych lig Polska nie wypada najlepiej,
ale to w końcu Ekstraklasa, najwyższy poziom rozgrywkowy. Znacznie łatwiej wybić się gdzieś wyżej do Europy,

"

Mama uczyła mnie polskiego, odkąd
skończyłem dwa lata. Nie mam
problemów z porozumiewaniem
się, na kadrze zawsze rozumiałem
polecenia trenera

skauci często bywają na meczach z notesami w ręku i obserwują młodych piłkarzy, którzy potem trafiają gdzieś
do Niemiec czy Włoch, a więc do krajów, gdzie futbol stoi
na wysokim poziomie. W Segunda B trudniej się wypromować.
Hiszpanie to w Polsce to wielka zagadka. Niektórzy,
jak Rubén Jurado, Iñaki Astiz czy Dani Quintana, potrafili się wybić i stanowią podporę swoich klubów.
Ale są też tacy, którym się nie udało i wrócili z podkulonym ogonem. Z czego to wynika?
Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, bo nigdy nie grałem w Polsce. Jednak oba kraje różnią się pod paroma
względami. W Polsce piłka jest bardziej siłowa, w Hiszpanii stawia się na szybkość i technikę. Może właśnie
w tym jest jakieś wytłumaczenie… Z drugiej strony,
przypadek każdego gracza trzeba rozpatrywać indywidualnie.

W marcu zostałeś zaproszony przez selekcjonera
Marcina Sasala na konsultację do reprezentacji Polski U-19. Niedawno twoi koledzy walczyli w Polsce
o awans na mistrzostwa Europy, m.in. z Hiszpanią.
Bez ciebie, bo nie otrzymałeś powołania.
Trochę się zdenerwowałem. Ostatnio przecież pojechałem na kadrę, a teraz się nie udało, choć wtedy nie wypadłem przecież źle, zdobyłem nawet bramkę, a trener
był zadowolony. O wszystkim miał mnie informować,
a tymczasem na eliminacje nie pojechałem. Nie rozmawiałem z nim jeszcze o tym. Wiem, że ostatnio musiałem
trochę odpocząć z powodu kontuzji, więc po prostu muszę dalej ostro trenować, żeby podobna sytuacja już się
nie powtórzyła.
Może gdybyś zagrał, koledzy — przy wykorzystaniu
twojego hiszpańskiego doświadczenia i znajomości
reprezentantów — zagraliby lepiej z Hiszpanią.
[śmiech] Samego meczu nie oglądałem, ale czytałem relacje i przeglądałem opinie specjalistów. Przegrali tylko
0:1 i choć nie grali zbyt dobrze, to Hiszpanie musieli się
namęczyć, by wywalczyć zwycięstwo.

Ostatecznie występ Polaków w turnieju kwalifikacyjnym okazał się wielką kompromitacją.
Nie mam pojęcia, dlaczego tak się stało, bo nie byłem

wtedy z drużyną ani też z nikim nie rozmawiałem. Nie
mogę jednak uwierzyć, że mając tak świetnych zawodników, Polska przegrała wszystko, co można było przegrać.
Mówi się, że twoim kolegom z kadry po prostu nie
chcę się walczyć za Polskę. Bardziej natomiast przykładają się do gry w klubach.
To zbyt pochopne stwierdzenie. Jestem pewien, że problem leży gdzie indziej. Gdzie? Nie wiem, bo nie było
mnie wtedy w kadrze. Piłkarz zawsze walczy na boisku.
Nie ważne, czy gra w klubie czy w reprezentacji. Kadra
to przecież świetna promocja. Są obecni skauci i można
zwrócić czyjąś uwagę, aby potem postarać się o transfer.
Choćby dlatego należy się starać.
W kadrze byłeś tylko na jednym zgrupowaniu. Zdążyłeś się już zaznajomić z kolegami z szatni?
Dużo czasu nie miałem, ale bardzo polubiłem się z Sewerynem Michalskim. Zawsze dużo rozmawiamy, na
wszystkie możliwe tematy. Gdy czegoś nie wiem bądź
nie rozumiem, on często mi pomaga. To dobry chłopak,
rozmawiamy nawet teraz przez Facebooka. Z nim mam
najlepszy kontakt, z resztą jeszcze muszę się poznać.
Ważnym elementem integracji jest znajomość języka
polskiego. Ty radzisz sobie z tym całkiem nieźle.
Pewnie! Mama uczyła mnie polskiego, odkąd skończyłem dwa lata. Nie mam problemów z porozumiewaniem
się, na kadrze zawsze rozumiałem polecenia trenera.
Gorzej jest z pisaniem, bo popełniam dużo błędów ortograficznych. Jednak nie ma się co dziwić, ponieważ nie
urodziłem się w Polsce i w szkole nigdy nie uczono mnie
ojczystego języka.

Znajomości polskiego mogliby ci pozazdrościć niektórzy reprezentanci kraju. Do niedawna kadrowicz,
Ludovic Obraniak, nie nauczył się języka, mimo że
grał dla Polski przez dobre kilka lat. Nasza mową
nie posługuje się też twój kolega z Betisu — Damien
Perquis. Utrzymujecie kontakt?
Jasne i muszę ci powiedzieć, że z jakieś pięć miesięcy
temu rozpoczął naukę polskiego. Wprawdzie gadaliśmy
zarówno po polsku, jak i po angielsku, ale po naszemu
też już coś mówi. Poza tym, to świetny facet. Spotkałem
go, gdy po raz pierwszy przyjechał do Sewilli. Dał mi nawet swoje korki!
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Dla Perquisa poprzedni sezon był bardzo nieudany.
Grał mało, stracił miejsce w reprezentacji, często łapał
kontuzje, nie znajdował się też w wysokiej formie…
Ale on jeszcze pokaże, co potrafi! Według mnie to świetny
piłkarz, dużo walczy i z pewnością pokaże w przyszłości, na
co go stać.
Jak w Hiszpanii odbierana jest polska piłka?
Raczej pozytywnie. Niestety, polska reprezentacja i kluby często przegrywają i koledzy z Betisu niekiedy mi
z tego powodu dokuczali, oczywiście jak najbardziej
sympatycznie. Ogólnie jednak o Polsce jako kraju mają
dobre zdanie. To trochę moja zasługa, bo często zachwalam nasz kraj. Mówię o ciekawych miejscach, pięknych
dziewczynach, dobrym jedzeniu. [śmiech]
Jednak polskich piłkarzy chyba nie mają prawa nie
znać, zwłaszcza po niedawnych porażkach Málagi
i Realu.
[śmiech] No jasne, że znają. Najbardziej zachwycają
się Lewandowskim. Mówią, że to jeden z najlepszych
napastników Europy, koniecznie chcą, by wzmocnił
Real. Docenili go po porażkach Málagi i Realu. Znają też
Piszczka i Błaszczykowskiego, choć mają problem z wymówieniem ich nazwisk. Pamiętają również Euzebiusza
Smolarka z Racingu Santander i oczywiście Wojtka Kowalczyka. Pamiętam, że kiedy przychodziłem do Betisu,
od razu mówili, że mogę być drugi „El Polaco”. Jednak
koledzy z boiska częściej wołali na mnie „Lewandowski”.

72 ¡OLÉ! MAGAZYN | CZERWIEC

”

Gdybym został w Betisie, musiałbym
grać w czwartej lidze, co na pewno nie
wpłynęłoby dobrze na mój rozwój

Wnioskuję, że w szatni Betisu atmosfera jest przednia.
Jak najbardziej! To nie tylko świetni piłkarze, ale też
świetni ludzie. Gdy przychodziłem do klubu, nie miałem
żadnych problemów z adaptacją. Byłem szczęśliwy, czułem się bardzo dobrze i szybko znalazłem nowych kolegów. I tak z Francisco Varelą, Á� lvaro Vadillo, Pablo Ganetem czy Adriánem Rodrí�guezem stworzyliśmy świetnie
zgraną paczkę.

Trzy lata temu wcale nie musiałeś skończyć w Betisie.
Gdy po sześciu latach treningów w Benamiel trafiłem
na rok do Fuengiroly, często wypytywały o mnie Inter,
Liverpool, Espanyol czy Juventus. Zainteresowanych
było wiele, naprawdę. Ja jednak wolałem pozostać bliżej
domu i wybrałem Sewillę, położoną blisko Malagi. Przeprowadzka dużo mnie nauczyła. Od trzech lat mieszkam
w Sewilli sam, bez rodziców. I jak teraz na to spojrzeć,
była to bardzo dobra decyzja.
Przeprowadzka w wieku szesnastu lat to odważny
krok. Mama się nie martwiła?
Martwiła i to bardzo! Wieczorem stale dzwonił telefon.
Mama i tata zawsze byli przy mnie, pytali się, co słychać

"

Jestem dumny z tego, że mogłem
grać w tak wielkim klubie jak
Betis. Nie mogę o nim powiedzieć
ani jednego złego słowa

i gdy tylko mogli, to zaglądali na mecze. Wspierali mnie
w każdej chwili. Naprawdę dużo im zawdzięczam. Gdyby nie mój prawdziwy tata, David, nie wiem, czy byłbym
piłkarzem!
To on cię w to wszystko wciągnął?
Kiedy miałem dziewięć lat, wrócił z pracy i… kupił mi
korki. Powiedział: „Od dzisiaj zaczynasz grać w piłkę,
musisz coś w życiu robić!”. Pomógł mi niesamowicie.
Zawsze wytykał błędy i mówił, co mogłem zrobić lepiej.
Za dobre rzeczy nigdy nie
chwalił. To dzięki niemu jestem tu, gdzie jestem.

Porozmawiajmy jeszcze
o Betisie. Ten sezon jest
niesamowicie zaskakujący i udany. Siódme miejsce w La Liga, awans do
europejskich pucharów
W czym tkwi recepta na
sukces?
Jest wiele przyczyn. Wielu
zawodników wywodzi się
z projektu Heliópolis, który
wprowadza młodych piłkarzy do pierwszego składu,
czego najlepszym przykładem jest Á� lvaro Vadillo.
Wszystko w całość scalił
Pepe Mel. Jest z Betisem
od trzech lat, zna ten klub
jak własną kieszeń, potrafi
zmotywować, zawsze każe
dawać z siebie wszystko. Ma posłuch i szacunek. To
prawdziwy autorytet. Gdy przemawia, potem wszyscy
angażują się w mecz. Oczywiście mamy też fantastycznych piłkarzy. Osobiście najbardziej podziwiam Beñata
i Rubéna Castro. Ten pierwszy potrafi świetnie asystować, a drugi to wybitny snajper. Na nich staram się wzorować.
Miałeś okazję trenować z pierwszym zespołem. Jak
przeżycia?
To było niesamowite uczucie móc grać z kimś, na kogo

zwracam szczególną uwagę. Zawsze marzyłem, by z nimi
trenować i moje pragnienie się spełniło. Rozmawiałem
trochę z Rubénem Castro, José Cañasem i Irineyem. Było
świetnie. Mieli ubaw z mojego nazwiska, nie potrafili go
wymówić. [śmiech]
Ocierałeś się o pierwszy skład. Nie było szansy na
debiut?
Była dwukrotnie. Przed meczami Málagą i Espanyolem
załapałem się na treningi
przedmeczowe i istniała
duża szansa na powołanie. Niestety, trener Pepe
Mel oddelegował mnie
później na mecze juniorów…

Cała Hiszpanie żyje
derbami Sewilli. Co jest
ważniejsze dla Betisu?
Derby Sewilli czy zakwalifikowanie się do
europejskich pucharów?
To zależy. Dla Betisu
każdy mecz jest ważny,
w każdym chce odnosić
zwycięstwo. Derby są
szczególne dla wychowanków, oni to rozumieją, czują najbardziej
i chcą wygrywać. Jednak
moim zdaniem europejskie puchary są chyba ważniejsze i lepiej smakują, tym
bardziej, że Betis po raz pierwszy od dawna wyprzedził
Sevillę w tabeli.

Jak wspominasz swoje Derbi Sevillano?
Pamiętam bardzo dobrze, a w sumie zaliczyłem aż sześć
spotkań derbowych. Pamiętam, że w pierwszych wygraliśmy 2:0, a ja strzeliłem gola. Bardzo ciekawe były też
trzecie, kiedy zremisowaliśmy 3:3, a ja ustrzeliłem hat-tricka. To był chyba najlepszy mecz, w jakim miałem
okazję zagrać. Wszyscy bili mi brawa, gratulowali, dzwonili. Niesamowite uczucie i wspomnienia na całe życie!
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PRZEPYTUJEMY

Sergio Escudero:
„Rakitić to prawdziwy zwierzak”
rozmawiali:

[ Dominik Piechota ]

[ Maciej Marcinkiewicz ]

@dominikpiechota

@mkmarcinkiewicz

Piłkarskim światem wstrząsnęła tegoroczna dominacja niemieckich klubów.
Anglicy musieli grzecznie znosić świętowanie rywali na własnym podwórku,
a Hiszpanie zmierzyli się z podważeniem autorytetu Barcelony i Realu. Niemcy
wzięły górę nad piłkarską Europą, a my postanowiliśmy porozmawiać z piłkarzem,
którzy doświadczył kopania futbolówki w obu krainach. Hiszpania czy Niemcy?
O TYM OPOWIE SERGIO ESCUDERO, PIŁKARZ SCHALKE GELSENKIRCHEN
Zacznijmy od twojej przyszłości. Planujesz powrót do Schalke czy chciałbyś znaleźć klub
w Hiszpanii?
Wciąż mam ważny kontrakt z Schalke i chciałbym
go dokończyć. Byłem bardzo szczęśliwy grając
w Gelsenkirchen, a ponadto mam bardzo dobre relacje z ludźmi stamtąd. Powrót to lepsza opcja. Wyjeżdżając z kraju poznajesz nowe perspektywy, niekiedy korzystniejsze.

Gdzie mają lepszą infrastrukturę?
Zdecydowanie lepiej to wygląda w Niemczech.
Zresztą… tego, w jaki sposób pracują tam kluby
oraz jak dobrze zorganizowana jest liga, nie można porównywać. Instytucje kontrolujące rozgrywki są bardziej funkcjonalne, ewentualne nieprawidłowości w klubach wykrywają dużo wcześniej.
Jeśli sytuacja finansowa drużyny budzi wątpliwości, to automatycznie jest degradowana do niższych
klas rozgrywkowych. Ostatnio w Hiszpanii zaczęto
przywiązywać do tego większą wagę i mam nadzieję, że to rozwiąże pewne problemy. Kibice to też
inna bajka.
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Zatem czym różnią się kibice hiszpańscy i niemieccy?
Fani w obu krajach są specyficzni, ale gdyby ich
porównać, to można odnieść wrażenie, że zajmują się innymi dyscyplinami. Tam [w Niemczech] ludzie bardziej żyją piłką nożna, wszyscy są kibicami,
mecz to święto narodowe.

Jakie są twoje najlepsze wspomnienia z gry na
niemieckich murawach?
Poza osiągnięciami sportowymi, takimi jak zdobycie mistrzostwa kraju czy Superpucharu Niemiec,
to właśnie fani na stadionach zostaną na zawsze
w mojej pamięci. Coś niesamowitego!

Popatrzmy na aspekty piłkarskie. Jaka jest różnica pomiędzy kulturą gry w Hiszpanii a Niemczech?
Najbardziej widoczna różnica objawia się na treningach. W Niemczech szkolenia skupiają się przede
wszystkim na przygotowaniu fizycznym, a w Hiszpanii skupiamy się głównie na technice. Więcej
trenujemy z piłką, zdecydowanie mniej harujemy.
Obecnie możemy obserwować, jak rośnie potęga

Najlepszy piłkarz, z jakim dzieliłeś szatnię? Podobno twoim wzorem jest Rakitić.
Myślę, że on nie ma sobie równych. To jest gracz
znany i szanowany na arenie międzynarodowej. Pokazał to już w reprezentacji i pokazuje to też teraz,
grając w Sevilli. Pod względem fizycznym to prawdziwy zwierzak, a jego technika… pozazdrościć! Od
razu uprzedzam, że nie dam wam jego numeru, bo
mnie zabije. [śmiech]

Mówi się, że większość zdolnych piłkarzy grających w średnich hiszpańskich klubach musi wyjechać za granicę, żeby zaistnieć. Przykładem
jest Michu. Zgodzisz się?
Wydaje mi się, że po dobrym sezonie można oczekiwać transferu za granicę i to pomaga w zaistnieniu w świadomości futbolowych kibiców. Taki jest
cel naszej pracy i wszyscy piłkarze lubią, kiedy ich
nazwisko jest znane w całej Europie. Nie oszukujmy się, że w Hiszpanii każdy spogląda na Barcelonę
oraz Real, ale zaistnienie tam wymaga najwyższych
umiejętności. Jeśli nie udaje się wybić na arenie narodowej, warto spróbować wyjazdu. To naturalna
kolej rzeczy. W innych krajach mamy więcej przetasowań w czołówce, u nas to utarty schemat.
Kibice śmieją się, że Getafe to klub bez ambicji,
będący od zawsze w cieniu Realu i Atlético. Czy
tego klubu nie stać na nic więcej?
Głupoty! Getafe to klub, który od dziewięciu lat

gra w Primera División i krok po kroku się rozwija.
Trudno porównywać się do Realu. To przecież klub
najlepszy na świecie… [dłuższa chwila zawahania]
No, przynajmniej jeden z najlepszych na świecie.
Zatem jakiekolwiek porównania do nich byłyby
zwyczajnie niestosowane. Przed Getafe dziesiąty
rok w La Liga i to dla wszystkich bardzo ważne, że
mając taką konkurencję, wciąż może grać na tym
poziomie rozgrywek. Jeszcze przyjdzie czas tego
klubu. Zaskoczyło Rayo, czemu Getafe nareszcie
miałoby nie zaskoczyć? W drużynie panowała dobra atmosfera, byliśmy skupieni, mieliśmy nadzieję
na puchary. Chłopaki pewnie spróbują za rok.

Czego nauczył cię wyjazd do Gelsenkirchen?
Różnica światów była powalająca?
Przede wszystkim oba kraje znacząco się od siebie
różnią, zwłaszcza pod względem futbolu. Co nowego mnie spotkało? Grałem w zespole walczącym
o najwyższe cele, takie jak Liga Mistrzów czy Liga
Europy. To było wspaniałe, doświadczyłem czegoś
nowego i jednocześnie lepszego. Poznałem nową
kulturę, obyczaje, język… nawet śnieg [śmiech].
Szczerze? Jednak trudno byłoby mi wybierać.
Niemcy pozwoliły mi spojrzeć na wszystko z nowej,
alternatywnej perspektywy. Z kolei w ojczystym
kraju znam świetnie kulturę i język, dlatego lepiej
odnajduję się w klubie i środowisku. Przebywanie
w każdym z tych krajów ma zarówno swoje wady,
jak i zalety. Prawdę mówiąc, jestem tak samo szczęśliwy będąc tutaj, jak wtedy kiedy byłem w Schalke
i odnosiłem sukcesy. Piłkarz to także człowiek. Czasem rodzina jest ważniejsza niż osiągi zawodowe.
Nawet jeśli robią ci takie niespodzianki [śmiech]
[Bliscy z Valladolid odwiedzili Sergio bez zapowiedzi, przez co nasza rozmowa opóźniła się o kilka
dni — przyp. red.].
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futbolu niemieckiego. Oni grają coraz lepiej w piłkę
i widać to było w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów,
w której do finału awansowały Bayern i Borussia.
Co wyróżniało ich na tle rywali? Przygotowanie fizyczne. Biegali jak roboty. Natomiast w Hiszpanii
przychodząc na trening, nastawiasz się na kontakt
z piłką, podania, technikę użytkową, nawet zabawę.
Dwa różne światy. Tam preferują dyscyplinę.

"

Dotychczas traktowałem Polskę jak
jakichś kelnerów, a ten turniej udowodnił
mi, że macie wiele do zaoferowania

Kiedy dołączyłeś do Schalke, to czułeś, że brakuje ci dużo pod względem fizycznym?
Zdecydowanie. Tak jak mówiłem, tamtejszy futbol jest dużo bardziej fizyczny. Dołączyłem
do drużyny mając dwadzieścia lat, byłem dość młody i potrzebowałem kilku miesięcy, żeby przygotować się do rywalizacji na tej płaszczyźnie. Przez kilka miesięcy nie grałem, ale bardzo zależało mi na
tym, żeby trener stawiał na mnie i dawał mi kolejne
szanse. To odrobinę bolało, bo przyswojenie sobie
nowej filozofii nie jest kwestią dni, jak niektórym
może się wydawać.
Przychodzi czas podsumowań. Uważasz ten sezon za udany? Nie grałeś zbyt często, ale kiedy występowałeś to twoja gra naprawdę robiła
wrażenie.
Przez pierwsze sześć miesięcy w Niemczech nie
grałem wcale. Trener nie stawiał na mnie, więc szukałem okazji, żeby się stamtąd wyrwać. I tak tymczasowo znalazłem się w Getafe. Po przeprowadzce
było bardzo ciężko, gdyż nie grając przez pół roku
w niczym nie przypominasz samego siebie. Konkurowanie w takim stanie z zawodnikami będącymi
w rytmie meczowym to prawdziwy horror. Jestem
jednak zadowolony z tego, co udało mi się wnieść
do drużyny. Zbierałem mnóstwo pochlebnych recenzji i narobiłem trochę szumu na murawie, ale
zawsze można powiedzieć, że mogę grać jeszcze lepiej.

A jakie są twoje cele na nadchodzący sezon?
Przede wszystkim chcę grać od początku sezonu
w pierwszej jedenastce i pokazać światu, jakim naprawdę jestem piłkarzem. Nie rozmawiałem jeszcze z trenerem i nie wiem, jaki ma plan wobec mnie.
W każdym razie, postawiłem sobie cel, który muszę
zrealizować. To jest mój czas [śmiech].
Co możesz powiedzieć o polskim futbolu? Znasz
jakichś piłkarzy lub kluby?
Szczerze mówiąc, nie wiem zbyt wiele o lidze polskiej i nigdy się nią nie interesowałem, ale za to
znam kilku graczy. Ten gwiazdor z Dortmundu…
o, Lewandowski. On jest z Polski, prawda? Do tego
Błaszczykowski i Piszczek, bo zawsze się mówi, że
pochodzą z jednego kraju. Cała trójka to świetni piłkarze, którzy grają na najwyższym światowym poziomie. Przyznam, że byłem nieco zaskoczony grą
polskiej reprezentacji podczas Euro 2012.
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Dlaczego ?
Nie spodziewałem się, że to drużyna, której wszyscy zawodnicy, od bramkarza po napastników, walczą razem przez pełne 90 minut.
Szczerze mówiąc, byłem pozytywnie zaskoczony postawą waszej reprezentacji. Cóż, nie udało
się wam wyjść z grupy, ale dotychczas traktowałem Polskę jak jakichś kelnerów, a ten turniej udowodnił mi, że macie wiele do zaoferowania. Choćby
zmiana poglądu waszej kadry świadczy o naprawdę dobrej grze i walecznym zespole.

My myślimy inaczej, ale miło słyszeć. W społeczeństwie utarł się mit piłkarza-analfabety.
Jaką książkę ostatnio czytałeś? Sięgasz czasem
po biografię znanych piłkarzy?
Niestety, jestem tylko potwierdzeniem stereotypu
[śmiech]. Nie czytam zbyt dużo i do tych książek
sportowych także nie zajrzałem. Nie jest to kwestia
braku czasu. Po prostu nie czytam, wolę inne rzeczy.
No to może kino. Ulubiony film?
O, tu już trafiliście. Mój ulubiony film to „Gladiator”
Ridleya Scotta. Fenomen! Można w nim zobaczyć
dużo scen, gdzie po prostu się nawalają, ale można też nauczyć się charakteru i woli walki. Główny
bohater zawsze staje naprzeciw problemom, jest
prawdziwym walczakiem, jakim piłkarze powinni
być na boisku. Przyznam, że ten film daje mi pozytywnego kopa przed meczami. I nie tylko mi, wielu
kumpli z boisk uwielbia „Gladiatora”. Dzięki takim
filmom, znajdujesz w sobie siłę w sytuacjach kryzysowych i zawsze wiesz, że dasz radę.
Faktycznie, ponosi cię przy takich filmach. Nie
zyskałeś jeszcze pseudonimu Gladiator w szatni?
Nie, nie [śmiech].

A jakiej muzyki słuchasz?
Wszystko zależy od sytuacji. Kiedy zdarzy mi się
być na imprezie, słucham elektro latino, które jest
teraz bardzo popularne. Natomiast w domu stawiam raczej na spokojniejsze brzmienie. Jeszcze
sąsiedzi donieśliby, że słucham takich ostrych kawałków, a wtedy znalazłbym się na okładkach gazet
jako „Escudero-imprezowicz” [śmiech].

FELIETON

CZAS
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TRENERÓW
H

[ Marcin Serocki ]
@Marcin_Serocki

iszpania piłkarzy miała od zawsze. A przynajmniej od
momentu, w którym świadomie zacząłem rejestrować
przebieg wydarzeń emitowanych przez odbiornik, na
ekranie którego, tak często jak tylko to było wówczas możliwe,
wyświetlano piłkarskie pojedynki. Widziałem Mistrzostwa
Świata we Francji i kolektyw, na którego czele stali brylujący
wówczas Raúl, Etxeberria czy Luis Enrique. Oglądałem drużynę,
która z czasem się przeobrażała, a w jej szeregi wchodzili tacy
wirtuozi jak Valerón, Mendieta, Guardiola, a w późniejszym
okresie także Vicente, Joaquín, Xavi. Długo by wymieniać.
Zawodnicy się zmieniali, jedno nie: przez lata nikt tego grona
indywidualności nie był w stanie ujarzmić i doprowadzić do
sukcesów, a ja zachodziłem w głowę, jak to w ogóle możliwe.
Dziś już wiemy, że ta historia zakończyła się happy endem. Luis
Aragonés i Vicente Del Bosque wydobyli drzemiący w La Furia
Roja potencjał i zaprowadzili reprezentację na sam szczyt, dając
przykład, że nie samymi piłkarzami Hiszpania stoi. Tezę tę starają
się potwierdzić w tym sezonie opiekunowie drużyn ligowych.
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TRENER-MACGYVER
Łatwo jest być dobrym trenerem, gdy klub dotowany jest milionami od katarskich krezusów, a warianty na kolejne spotkania można przygotowywać na imponujących obiektach
treningowych z bogatą infrastrukturą. Co jednak, gdy tego nie ma? Wtedy trzeba sobie
radzić inaczej.

FRANCISCO „PACO” JÉMEZ MARTÍN
Paco Jémez niepowodzenia, jakich doświadczała kadra na przełomie wieków, odczuł na własnej skórze. Sam był członkiem La Selección, która nie zachwyciła na EURO 2000. Czy ta klęska miała jakiś
wpływ na ukształtowanie jego osoby jako trenera? Tego nie wiadomo. Generalnie, konia z rzędem dla osoby, która wie, skąd się takie
oryginały jak były opiekun Córdoby biorą.
Gra wysokim pressingiem przeciwko Barcelonie? Nie widzę przeciwwskazań. Przejście na system z trzema napastnikami, gdy trzeba strzelić gola? Ależ czemu nie. Podwójna niewymuszona
zmiana w 16. minucie spotkania? Widocznie sytuacja tego wymagała. Styl Paco to szaleństwo,
ale w tym szaleństwie jest metoda. Pochodzący z Wysp Kanaryjskich trener nie gwarantuje trzech
punktów, nie gwarantuje utrzymania w lidze, nie gwarantuje, że jego drużyna nie będzie traciła
bramek. Zapewnia widowisko, a wszystkie inne korzyści to przyjemny efekt uboczny.
Byłego trenera Córdoby w Madrycie przywitała tabula rasa. Rayo utrzymało się w lidze w cudownych okolicznościach, ale niezwykłe momenty z końcówki sezonu 11/12 nie zostały wykorzystane jako fundament do skonstruowania drużyny na następne rozgrywki. Niezbędnym budulcem
w świecie współczesnej piłki jest bowiem pieniądz, a ten na Vallecas jest towarem deficytowym.
Z klubem pożegnali się m.in. Michu, Diego Costa, Movilla, Armenteros, Arribas. O klasie tych
zawodników niech świadczy fakt, że każdy z nich w nowej ekipie stał się graczem podstawowego
składu. Francisco nie zraził się tym, stworzył nowy projekt, w którym młodzieńcza fantazja Léo
Baptistão, Lassa Bangoury czy Jordiego Amata (ach to golazo z Valladolid!) połączył z zastępem
panów z większym stażem, którym jednak wyobraźnia wciąż podsuwa nieprawdopodobne pomysły. Piti, Trashorras czy Javi Fuego odżyli na nowo. Efekt przerósł oczekiwania nawet największych optymistów, stąd ósmą lokatę Bukaneros świętowali z nie mniejszym namaszczeniem niż
ubiegłoroczne utrzymanie.
Jémez, oprócz niezaprzeczalnych umiejętności szkoleniowych i motywacyjnych, ma jeszcze
jedną, niezwiązaną bezpośrednio z futbolem zaletę — znakomicie się ubiera. Jeśli ktoś zwraca
uwagę na takie szczegóły i płakał po odejściu Pepa Guardioli, to radzę otrzeć łzy. Urodzony w Las
Palmas trener bije pod tym względem Katalończyka na głowę. Niby nie szata zdobi człowieka, ale
czy barwna postać Jémeza byłaby tak autentyczna, gdyby paradował w dresie? Nie sądzę.

JOSÉ „PEPE” MEL PÉREZ
Jeśli Paco to typ stawiający na fantazję, polot, żywioł, to były
trener Vallecanos, a obecnie człowiek odpowiedzialny za grę Betisu, Pepe Mel, jest uosobieniem wszelkich przeciwieństw tych cech.
Jego piłkarska filozofia oparta jest na prostocie i pragmatyzmie.
Kierując się tymi wartościami ustalił jasne zasady funkcjonowania
drużyny, którym pokornie podporządkowali się jego podopieczni. Nic
w tym dziwnego. Trener Béticos nie wartościuje umiejętności swoich
zawodników, nie dzieli ich na gorszych i lepszych. Jedyne kryterium stanowi przydatność, rozumiana w konkretny, a nie abstrakcyjny sposób. Szkoleniowiec Verdiblancos ocenia pożyteczność
poszczególnych piłkarzy w odniesieniu do obranej taktyki i rywala, z jakim przyjdzie się mierzyć
jego graczom. To, że Rubén Castro zagra z Granadą fantastyczne spotkanie, strzeli dwa gole i do-
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łoży tyleż samo asyst, jest dla jego zwierzchnika jedynie sygnałem, że napastnik znajduje się
w doskonałej formie. To, czy będzie idealnym wyborem na pojedynek derbowy, rozstrzyga się dopiero w następnych dniach, w trakcie analizy stylu gry kolejnego oponenta.
Najbardziej skrajną postawę Mel prezentuje jednak w swoim podejściu do treningów. Dla byłego snajpera Betisu, Getafe i Granady zajęcia przygotowujące jego podopiecznych do kolejnego
spotkania to nic innego jak symulacja boiskowych wydarzeń. Zajęcia bez piłki, wyprawy w góry to
dla niego marnotrawienie czasu, który można przecież spożytkować na wytrenowanie wszelkich
możliwych wariantów gry, pozwalających skutecznie stawiać czoła kolejnym adwersarzom w każdej sytuacji.
Jego prostolinijność doskonale wpisuje się w charakter środowiska, w jakim przyszło mu pracować. Pepe Mel skraca dystans, nie tylko między sobą a piłkarzami. Zbliża do siebie także kibiców.
Andaluzyjczykom łatwiej identyfikować się z facetem myślącym jak oni, niż z bujającym w obłokach bufonem, który pozjadał wszystkie rozumy. Mel odlatuje w krainę fantazji tylko, gdy poświęca się swojemu hobby — pisaniu książek i, jak sam zaznacza, robi to tylko po to, by oczyścić umysł
przed szukaniem wyłącznie realnych pomysłów na zatrzymanie Cristiano Ronaldo. Dlatego nawet
w chwilach kryzysu cieszy się zaufaniem, o którym 99% kolegów po fachu może tylko pomarzyć
i dlatego ze swoimi Béticos stawia milowe kroki. Dwa lata po powrocie do Primera, klub dostąpi
zaszczytu gry w Europie.

MIROSLAV ĐUKIĆ
Serb miał w tym sezonie coś do udowodnienia. Nie tylko tym, którzy wątpili w to, że zakwalifikowany do rozgrywek jako ostatni beniaminek, zdoła zadomowić się w hiszpańskiej elicie na dłużej, ale także
tym, którzy wyżej od warsztatu urodzonego w Šabacu szkoleniowca
ocenili umiejętności Mauricio Pellegrino i to Argentyńczykowi przed
rozpoczęciem nowego sezonu zdecydowali się powierzyć dużo bardziej prestiżowe stanowisko trenera Valencii. Były szkoleniowiec
Partizana Belgrad zakasał rękawy i zabrał się za budowanie fortecy, która zdoła ocalić pierwszą
ligę dla Valladolid. Zadanie nie było łatwe, ale bazując na skromnym budżecie (24 milionów euro
przy 70 milionach długu), były piłkarz Los Ches poradził sobie nadzwyczaj dobrze, bijąc na głowę
drużyny, które w poprzedniej temporadzie okazały się być lepsze w walce o powrót do Primera
División.
Serbowie to na pozór spokojna nacja, którą wystarczy jednak tylko lekko poirytować, by rozpętało się piekło. Đukić jest uosobieniem tych narodowych cech. Co do zasady imponował opanowaniem, spokojnie przechadzając się w trakcie spotkań przy linii bocznej boiska. Gdy jednak sprawy
wymykały się spod kontroli na skutek licznych sędziowskich omyłek, w tyczkowatym szkoleniowcu budził się demon. Tak było podczas spotkania z Atlético Madryt. Wyrzucony wówczas na trybuny dwukrotny finalista Ligi Mistrzów nie szczędził gorzkich słów pod adresem arbitrów twierdząc,
że rozjemcy spotkania przegapili moment śmierci generała Franco i zachowują się, jakby dyktator
wciąż rządził. Đukić dał się też ponieść emocjom, gdy doszły do niego informacje o tajnych negocjacjach Patricka Eberta z José Luisem Pérezem Caminero. „Jeśli Ebert będzie grał tak jak z Osasuną, nikt nie będzie chciał go kupić. Ci, którzy myślą, że są już Xavim czy Iniestą, są w błędzie”
— grzmiał w trakcie konferencji prasowej. Poskutkowało. Temat transferu Niemca nie wrócił już do
końca rozgrywek, relacje między panami się ociepliły, a wszystko to z korzyścią dla Los Pucelas,
którzy zapewnili sobie ligowy byt na kilka kolejek przed końcem.
Đukić perfekcyjnie zaszczepił swoją osobowość podopiecznym, którzy znając swe słabości, skutecznie unikali kompromitujących rezultatów, dzielnie stawiając czoła nawet tym największym.
Stać ich też było na chwile uniesień jak wtedy, gdy roznieśli skądinąd rewelacyjne Rayo, wygrywając aż 6:1. Dzięki temu Serb upiekł dwie pieczenie na jednym ogniu: utrzymał w lidze skazywany na pożarcie Real Valladolid i zapracował sobie na wymarzone stanowisko szkoleniowca Valencii, której to szefowie, osieroceni przez Ernesto Valverde, natychmiast zwrócili się z ofertą pracy
do swojego byłego zawodnika, przyznając się tym samym do popełnionego rok wcześniej błędu.
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TRENER-UZDROWICIEL
Zdarza się, że w drużynie tkwi potencjał, ale skutecznie starają się go tłumić… główni
decydenci klubów, swymi absurdalnymi posunięciami rzucając pracownikom kłody pod
nogi. Spokojnie, to nie jest powód do rozpaczania. Są jednostki, które nawet w takich warunkach potrafią zrobić wynik.

DIEGO PABLO SIMEONE
Simeone jest 49. trenerem zatrudnionym przez obecne władze klubu z Vicente Calderón i trzeba przyznać, że robi wiele, by aktualni
decydenci nie świętowali wkrótce okrągłego jubileuszu. Argentyńczyk przybył do drużyny, w której nie brakowało surowca do wznoszenia potęgi, ale plac budowy stał odłogiem. Atlético funkcjonowało w nieładzie i to zarówno na wyższych szczeblach (niesnaski między
prezydentem klubu, Enrique Cerezo, a włodarzem klubu, Miguelem
Ángelem Gilem), jak i na poziomie szatni. Cholo okazał się być lekiem na całe zło, a jego działania
szybko zaczęły uzdrawiać klub w obu kierunkach. „Simeone zmienił naszą mentalność” — zaznacza Falcao. To samo powtórzyłyby władze klubu, gdyby stwierdzenie to nie brzmiało w ich ustach
głupio.
Maksyma byłego reprezentanta Albicelestes jest prosta, ale bardzo treściwa — „znaj swoje ograniczenia”. W ślad za tymi słowami idzie inne, niewypowiedziane prawidło — „odnajdź swoje mocne
strony i wykorzystaj je do cna”. Diego szybko zorientował się, że nie uzyska przewagi nad rywalami, jeśli jego drużyna wpisze się w schemat gry preferowany na Półwyspie Iberyjskim, oparty na
posiadaniu piłki i niezliczonej liczbie podań. Dlatego statystyki Los Colchoneros w dwóch wskazanych wyżej elementach wyglądają absolutnie przeciętnie. Simeone się tym jednak nie zamartwia.
Dla niego najistotniejsze jest to, co dzieje się pod bramką rywala, a liczby wskazują, że w tych
rejonach ruchy Rojiblancos się zagęszczają i, co najistotniejsze, są efektywne. Atlético prezentuje futbol intensywny, fizyczny, a przy tym niepozbawiony charakterystycznej dla Hiszpanów
maestrii, którą zapewniają Koke i Arda Turan. Projekt Cholo się rozwija, ale nie jest to eksperyment zamknięty w laboratoryjnych gabinetach. Efekty jego pracy są doskonale widoczne i trudno
nie doceniać ich rangi. Liga Europy, bezczelne wdarcie się do najściślejszej hiszpańskiej czołówki
i sprzątniecie sprzed nosa Królewskim Pucharu Króla. Czas na podbój Ligi Mistrzów?

MANUEL PELLEGRINI
Tam gdzie wyczerpała się fortuna szejka Abullaha Al Thaniego,zaczął się geniusz El Ingeniero. Chilijski szkoleniowiec doskonałe rezultaty osiągał już w sezonie 11/12, kwalifikując Málagę do Champions League już w pierwszym roku pracy. Wtedy jednak andaluzyjski
projekt prosperował, a Don Manuel miał do dyspozycji głośne nazwiska i wszyscy zastanawiali się, na jakie inwestycje porwie się właściciel klubu w momencie, w którym klub stanął u bram Europy.
Wkrótce idylla została brutalnie przerwana, a możliwości Pellegriniego mocno okrojone na skutek odejścia z klubu koordynatora działań ofensywnych, Santiago Cazorli i głównego egzekutora,
Salomóna Rondóna. Pozostałych gwiazdorów w klubie zatrzymała prawdopodobnie tylko osoba
szkoleniowca, którego wizji drużyny zaufali bezgranicznie.
I było warto, choć początki nie należały do najłatwiejszych. Uzupełniana naprędce drużyna
musiała się czasem wspomagać zawodnikami totalnie anonimowymi. Tak było w przypadku siedemnastoletniego Fabrice’a Olingi, który zapewnił Malaguistas pierwsze trzy punkty w spotkaniu
z Celtą. W dalszych tygodniach wszystko funkcjonowało według zasady „Im jest gorzej, tym gramy lepiej”. Informacja o karze nałożonej na Los Boquerones zbiegła się w czasie z awansem do
fazy pucharowej w Lidze Mistrzów i imponującym tryumfem nad Realem Madryt.
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Zachwycał Isco, drugą młodość przeżywał Joaquín, spokojem w destrukcji imponowali Toulalan, Demichelis czy Weligton, ale chyba nikt nie miał wątpliwości, kto jest ojcem sukcesu. Rozterek nie mieli z pewnością sympatycy klubu z La Rosaleda, którzy na cześć Inżyniera przygotowali
specjalną przyśpiewkę, intonowaną przy okazji każdego spotkania.
Najlepszym probierzem szacunku, na jaki zapracował sobie w Máladze Chilijczyk, była ceremonia pożegnalna, jaką zafundowali mu podopieczni, kibice i rajcy, którzy nazywając jedną z ulic
w pobliżu stadionu na jego cześć, zapewnili mu nieśmiertelność.

TRENER-STRAŻAK
Co, gdy wszystko się wali i pali? Wtedy sięga się po sprawdzone rozwiązania. Dwóch
ostatnich jegomościów to nie debiutanci, nie eksperymenty, nie asy wyciągane z rękawa. To stare wygi, ludzie otrzaskani z trenerskim fachem, którzy wiedzą, jak sobie radzić w
trudnych sytuacjach.

ERNESTO VALVERDE
Były trener Olympiakosu na stanowisku menadżera Los Ches zastąpił Mauricio Pellegrino. Argentyńczyk sprawiał wrażenie sympatycznego gościa z pomysłami, który miał dobry kontakt z drużyną i niezłą prezencję. Tylko jedna, acz istotna rzecz przemawiała na
jego niekorzyść — brak wyników. Cechą szczególną dowodzonej przez
niego Valencii szybko stały się żenujące rezultaty osiągane na wyjazdach. Klub serwował w oświadczeniach głodne kawałki o kredycie
zaufania. Do czasu. Klęska z Realem Sociedad wyczerpała cierpliwość fanów i zarządu. Ci pierwsi
pomachali El Flaco białymi chusteczkami, ci drudzy wypowiedzeniem.
Na Mestalla przybył Txingurri, a wraz z nim natychmiast przyszły wyniki. W pierwszej kolejności nowy opiekun poskromił demony swego poprzednika, zwyciężając w spotkaniu wyjazdowym.
Skromna wygrana z przeciętną Osasuną nie rzucała na kolana, ale dla samej drużyny była inspiracją na resztę rozgrywek. Nietoperzom wciąż zdarzały się wpadki jak porażki w kiepskim stylu
z Realem czy Rayo, ale ich procent był coraz mniejszy i łatwiej je było przełknąć widząc, że na
Mestalla powstaje prawdziwa drużyna.
A takową Valverde tworzył, przeprowadzając po cichu małą rewolucję. Nim się obejrzeliśmy
środkowym obrońcą stał się Jérémy Mathieu (minęła kolejna chwila i stał się stoperem klasowym!). Można było przecierać oczy ze zdumienia widząc, z jaką wprawą z roli defensywnego pomocnika wywiązuje się Dani Parejo, dotychczas będący brzydkim kaczątkiem Los Ches, człapiącym bezradnie za ofensywnym duetem Soldado-Jonas. Txingurri zreformował nawet Andrésa
Guardado, z wybitnie ofensywnego zawodnika czyniąc odpowiedzialnego bocznego obrońcę. Pod
rządami finalisty Pucharu UEFA z sezonu 06/07 pewność siebie odzyskali João Pereira i Jonas,
przez co obaj stali się graczami zdolnymi do przesądzania losów spotkania. W centrum swego autorskiego układu Ernesto umieścił Évera Banegę. Argentyńczyk, doceniony przez trenera z Viandar de la Vera, powróciwszy do pełni zdrowia, odpłacił się reżyserią gry najwyższych lotów.
Valverde nie wprowadził Los Ches do Ligi Mistrzów, a zaraz po ostatnim akcie temporady 12/13
postanowił czmychnąć z Walencji, w kierunku Bilbao, gdzie przyjdzie mu gasić pożar dużo większych rozmiarów. Sympatycy walenckiej drużyny nie powinni mu jednak takiego pożegnania mieć
za złe, bo dokonał wielkich rzeczy, a żadnych obietnic nie składał.

FOT. AS.COM
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JAVIER AGUIRRE
O poczynaniach poprzednika Meksykanina, Mauricio Pochettino
można by napisać wiele, ale najbardziej wymowny jest bilans drużyny dowodzonej wówczas przez Argentyńczyka: trzynaście kolejek
i tylko dziewięć „oczek” na koncie. Obecny opiekun Southampton
pogubił się w swych planach. Niezależnie od tego, czy była to wina
jego, czy osób odpowiedzialnych za politykę kadrową, jedno było
pewne — potrzebne są zmiany.
Z pracą pożegnał się Pochettino oraz dyrektor sportowy Ramón Planes. Stery w drużynie Los
Pericos objął weteran, były szkoleniowiec Realu Saragossa, Atlético Madryt czy Osasuny, Javier
Aguirre. Nowy trener postawił na sprawdzone rozwiązania, opierając drużynę na doświadczonych
zawodnikach. Pierwsze skrzypce w drużynie grać zaczął Sergio García, do meczowej „jedenastki”
powrócił Capdevila, a Simão Sabrosa, który był już na wylocie z Cornellà-El Prat ponownie zaczął
angażować się w grę dla Papużek. Aguirre zmarginalizował przy tym rolę młodzieży, z której tak
chętnie korzystał jego poprzednik, ale autorytet, jaki w krótkim czasie udało mu się zbudować
wśród podopiecznych sprawił, że Samuele Longo czy Víctor Álvarez wciąż czuli się potrzebni.
Dzięki temu wszystkiemu Espanyol już w dziesięć kolejek po zmianie trenera mógł cieszyć się
z bezpiecznej przewagi nad strefą spadkową. Drużyna Aguirre nie tylko radziła sobie z niżej notowanymi rywalami, ale potrafiła też napsuć krwi czołówce, ogrywając Málagę czy dwukrotnie
remisując z Realem Madryt. Ekipa z Barcelony otarła się nawet o europejskie puchary, ale w kluczowych momentach walki o ten zaszczyt zabrakło koncentracji. El Vasco już po raz drugi udowodnił, że jest specem od sytuacji kryzysowych. Na Cornellà-El Prat liczą jednak na to, że tym
razem Aguirre sprawdzi się także jako opcja długodystansowa.
Podobnym podsumowaniem można by objąć także Lucasa Alcaraza, Philippe’a
Montaniera czy nawet Unaia Emery’ego, co potwierdza tylko nowy, wyraźny
trend w hiszpańskiej piłce. Skończył się okres, w którym do tryumfów prowadziły
indywidualne popisy. Teraz na pierwszy plan wysuwa się drużyna, a kluczem do
sukcesu jest znalezienie fachowca, który nada jej kształt i nauczy grać tak, by potrafiła
skracać dystans do ekip o większym potencjale kadrowym. Nadszedł czas trenerów.
FOT. HTTP://WWW.SOCCER.RU | ЕЛЕНА РЫБАКОВА
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SYLWETKA

Filipe Kasmirski:
[ Piotr Koźmiński]
@UEFAComPiotrK
Dziennikarz Super Expressu
i UEFA.com
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POLSKA TO NASZA

DRUGA OJCZYZNA

ilipe Luís Kasmirski (28 lat) to obecnie najlepszy „polski” piłkarz Primera
División. Choć jego rodzina opuściła nasz kraj w 1891 roku, to do dziś kultywuje
polskie tradycje, a pamiątki z naszej ojczyzny traktuje jak relikwie. Historia
jego przodków jest niesamowita. W Brazylii walczyli o ziemię z Indianami,
umierali na choroby tropikalne, zmagali się z krokodylami. Ród Kasmirskich
dał sobie jednak radę i dziś wiedzie mu się bardzo dobrze

„Tak naprawdę to nazywam się Kaźmierski” — zaznaczył Filipe, gdy dyskutowaliśmy o jego przodkach. „Tylko że w Brazylii jakiś urzędnik przy wypisywaniu dokumentów zmienił nasze nazwisko na
Kasmirski i tak już zostało. Kiedyś zacząłem nawet
szukać w Internecie polskich przodków, ale gdy wyskoczyło mi ponad 200 nazwisk w wyszukiwarce, to dałem
sobie spokój” — przyznaje gracz Atlético, który całkiem
nieźle zna polską historię swojej rodziny. „Moi bliscy
przywiązują do tradycji wielkie znaczenie, dlatego wiele
godzin przegadaliśmy na temat naszego pochodzenia”
— kontynuuje Filipe. „Tak nas to zafascynowało, że zaczęliśmy tworzyć nasze drzewo genealogiczne. Rodzina
opuściła Polskę w 1891 roku, ale do tej pory duża jej
część mówi po polsku. Jak na przykład mój dziadek Ignacio, który na świat przyszedł już tu, w Brazylii, w 1935
roku. To, że duża część moich bliskich nie zapomniała
języka polskiego, bierze się też stąd, że rodzina mieszka
w stanie Santa Catarina, w miejscowości Massaranduba,
w której jest dużo polskich rodzin. Oni zawsze trzymali
się razem i dzięki temu łatwiej było kultywować polską
tradycję” — mówi gwiazdor Atlético Madryt.
PRZECIW NIEMCOM, CHOROBOM I KROKODYLOM
Rodzinną historię jeszcze lepiej zna jego wujek, Elias,
z którym miałem okazję rozmawiać po polsku. W sumie
nic w tym dziwnego, bo Elias jest… nauczycielem języka
polskiego. „Mam co robić, bo w naszej okolicy mieszka
około cztery tysiące rodzin polskiego pochodzenia” —
opowiadał mi wujek Filipe, który w barwny sposób przekazał też opowieść o trudnych początkach Kasmirskich
po opuszczeniu Polski.
„Nasz przodek, Wojciech Kaźmierski, praprapradziadek Filipe, opuścił Polskę, a dokładnie Kalisz, w 1891
roku. Najpierw rodzina dotarła do Rio de Janeiro, a stamtąd skierowano ją do stanu Santa Catarina. Początki były
trudne, bo nasi musieli walczyć o ziemię z Indianami,

którzy, co oczywiste, nie zamierzali ustąpić ze swoich
terenów. Do tego doszły problemy z kolonialistami niemieckimi, bo ci kierowali Polaków na najgorsze, bagienne tereny. Tu z kolei czaiły się kolejne niebezpieczeństwa. Dwóch Kasmirskich zmarło na choroby tropikalne,
trzeba się też było zmagać z krokodylami. Ale w końcu
rodzina wyszła na prostą, bo osuszone bagna okazały się
świetną ziemią pod uprawę. I teraz powodzi nam się bardzo dobrze” — kontynuował Elias Kasmirski.

STARE BRAZYLIJKI ŚPIEWAJĄ POLSKIE PIEŚNI
Cała rodzina piłkarza Atlético to niezwykle otwarci, sympatyczni ludzie. Niesamowite pokłady pozytywnej energii
ma jego ojciec, Moises, z którym miałem okazję rozmawiać
i korespondować wielokrotnie. Wszystko zaczęło się jeszcze wtedy, gdy jego syn był graczem Deportivo La Coruña
i mówiło się o tym, że może zagrać w reprezentacji Polski.
„Filipe jest Brazylijczykiem polskiego pochodzenia.
Od małego marzył, aby zagrać w reprezentacji Brazylii,
bo ta drużyna to coś magicznego. Ale wiem też, że nie
wyklucza całkowicie gry dla Polski” — mówił mi Moises
kilka lat temu. „Gdyby się na to zdecydował, to byłbym
dumny” — dodał Kasmirski senior. I choć sprawa szybko
przestała być aktualna, bo Filipe dostał w końcu szansę
w drużynie „Canarinhos”, to jego rodzina o Polsce nie zapomniała.
„Kultywujemy polskie tradycje, przechowujemy stare
zdjęcia z Polski. W naszych kościołach modlitwy odbywają się po polsku, a na lokalnych festynach stare Brazylijki śpiewają polskie piosenki. Nawet nasze ulubione
potrawy pochodzą z Polski. Kasmirscy uwielbiają pierogi
i czerninę, czyli zupę z krwi kaczki” — Moises długo wyliczał to, co łączy jego rodzinę z Polską.
Choć większość Kasmirskich nie miała okazji przyjechać do kraju swojego pochodzenia, to udało się to samemu Filipe. Pomógł los, który w Lidze Europy skojarzył
Deportivo La Coruña, w którym wtedy grał, z poznańCZERWIEC | ¡OLÉ! MAGAZYN
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Okładka i skan przykładowej strony
ulubionego czasopisma państwa Kasmirskich.
Najbliższa rodzina Filipe (pierwszy z prawej).
Od lewej: jego rodzice, dziadkowie i brat.
Elias Kasmirski — wójek Filipe. Jego
wypowiedzi można znaleźć w tekście
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Mężczyzna z wąsem, siedzący na ławce i trzymający na ręku
dziecko to Wojciech Kaźmierski. Człowiek, który jako pierwszy
z rodu opuścił Polskę i dał początek Kasmirskim w Brazylii.
Mężczyzna po lewej to Ignácio Kasmirski — dziadek Filipe

skim Lechem. Cała rodzina żyła wtedy tą podróżą Filipe.
Moises przysłał mi nawet drzewo genealogiczne rodziny.
„Syn dzwonił do mnie będąc jeszcze w Poznaniu” —
relacjonował potem. „Mówił, że został bardzo ciepło
przyjęty. A ile pamiątek nakupił! Przywiózł nam piękne
obrazy z symbolami Polski i album o najpiękniejszych
miejscach kraju, który podarował dziadkowi. Gdybyś
mógł zobaczyć jaki dziadek był wzruszony” — mówił mi
Moises, od którego też dało się wyczuć emocje.
Sam Filipe również był bardzo zadowolony z tego, że
miał okazję pobyć w kraju swoich przodków. „Wywożę
stąd bardzo fajne wspomnienia. Poznań to bardzo ładne
miasto, a ludzie niezwykle życzliwi. Pomyślałem sobie,
że trzeba tu wrócić, z rodzicami i bratem. Dla nich byłoby to coś szczególnego, tak jak dla mnie mój pierwszy raz
w Polsce” — zdradził mi Filipe.

MODLILI SIĘ ZA OFIARY KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ
Swoją polskość Kasmirscy po raz kolejni pokazali
w najtrudniejszym momencie ostatnich lat, tuż po katastrofie smoleńskiej. „Ja i cała moja rodzina jesteśmy
razem z Polską w żałobie. Współczujemy z całego serca
i modlimy się, aby kraj poradził sobie z tym nieszczęściem” — mówił wtedy Filipe. „Bardzo żałuję, że nie
mogę teraz grać ze względu na kontuzję. Gdybym mógł
wystąpić, to przy najbliższej okazji wykonałbym gest solidarności z Polakami” — zapewniał polsko-brazylijski
obrońca.
Również jego ojciec był wstrząśnięty tym, co się stało.
„Jesteśmy wdzięczni prezydentowi Brazylii, że również
na terenie naszego kraju wprowadził trzydniową żałobę
narodową” — mówił Moises. „Polska jest w Brazylii bardzo lubiana i szanowana. Te więzi i sympatię wzmocnił
w ostatnich latach Jan Paweł II, który cieszył się tu wiel-

kim szacunkiem” — tłumaczył Kasmirski senior. Tuż po
tragedii rodzina Kasmirskich popędziła do kościoła modlić się za ofiary katastrofy.
„Zamówiliśmy sumę w intencji zmarłych. My, rodziny
Kasmirskich, Kuśkowskich, Markiewiczów, Ciszów, Domczaków, Witkowskich i wielu innych brazylijskich Polaków przekazujemy najszczersze kondolencje” — niemal
płakał w słuchawkę poruszony Moises.
Jakiś czas potem zadzwonił po raz kolejny, z dość
nietypowym pytaniem. „Słuchaj, przymierzamy się do
nagrania płyty z najstarszymi polskimi kolędami. Ale
wiesz, nie wiemy jak to jest, czy możemy to zrobić bez
naruszenia czyichś praw autorskich?”.
Przyznam, że wtedy zaniemówiłem. To była cała kwintesencja tej rodziny. Przywiązanie do polskości i do prawości. Ż� eby czasem kogoś nie skrzywdzić. W ciągu kilkunastu lat dziennikarskiej pracy poznałem wiele rodzin
piłkarzy pochodzących z Polski. Ale ta, z dalekiej Brazylii, jest absolutnie wyjątkowa.
CZERWIEC | ¡OLÉ! MAGAZYN
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FELIETON

[ Zdzisław Lewicki]

PIENIĄDZE
$ZCZĘŚCIA
NIE DAŁY
Pięć lat temu w nadmorskim Santander
oblewano najlepszy sezon w historii, zakończony
awansem do europejskich pucharów i półfinałem
Copa del Rey. Zwabieni syrenim śpiewem
krezusa z Indii, włodarze Racingu zamarzyli
o wielkości. Dziś klub walczy o przetrwanie

K

antabria — niewielka wspólnota autonomiczna na północy kraju, odwiedzana
licznie przez turystów zwabionych górskimi wędrówkami na południu
i błogim wypoczynkiem na jednej z kilkudziesięciu urokliwych plaż na północy.
Interesujesz się spaleologią? W takim razie na pewno znasz Altamirę, słynną
jaskinię z rysunkami sprzed kilkudziesięciu lat.
Położony w zatoce Santander jest stolicą regionu i jednocześnie ważnym
portem. Z pewnością mocno liczy się połów i przetwórstwo ryb, m.in.
sardynek. Właśnie sardynce nazwę zawdzięcza jedna z dzielnic miasta,
Sardinero; to tutaj w 1913 roku powstał jeden z najstarszych obiektów
piłkarskich w Hiszpanii.
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POWRÓT DO ELITY
Co zaskakujące, Racing był pionierem w dziedzinie reklam na koszulkach w Primera. Fakt ten dziwi nas mniej,
jeśli sprawdzimy, że 60 tysięcy euro wyłożyła Teka — firma o niemieckich korzeniach specjalizująca się w urządzeniach kuchennych i sanitarnych, która parę lat wcześniej otworzyła fabrykę w Santander.
Biało-zieloni wypłynęli na powierzchnię parę lat później. Ś� wieżo po awansie do Primera, pod wodzą Javiera
Irurety, zajęli ósme miejsce w sezonie 93/94. W tamtej
drużynie bramki strzegł José Ceballos, prym wśród zawodników z pola wiedli Andrej Zyhmantowicz, Dmitrij
Popow, Quique Setién, Dmitrij Radczenko czy wychowanek Geli.
Chociaż nie udało się zawojować ligi, nareszcie można
było mówić o stabilizacji. U schyłku dekady Racing doczekał się swojego pichichi — tytuł najlepszego strzelca
wywalczył Salva Ballesta, któremu partnerował Pedro
Munitis, przyszła ikona klubu. Munitis pojechał na EURO
2000, a niespełna rok wcześniej strzelił gola w wygranym meczu towarzyskim z Polską (2:1).
Uciekanie spod gilotyny relegacji stało się hobby racinguistas. Wprawdzie raz zajęli dziewiętnaste miejsce,
ale już dwa lata później drużyna wróciła do zabawy.
W latach 2003-2006 na koniec sezonu zajmowali kolejno 16-stą, 17-stą, 16-stą i — a jakże — 17-stą pozycję.
Wtedy do Santander wrócił 31-letni już Pedro wiadomo-który. Atak wzmocnił serbski wieżowiec, Nikoła
Ż� igić, a kilka miesięcy wcześniej obronę reprezentant
argentyńskiej młodzieżówki, Ezequiel Garay. I zaskoczyło. Waleczny, choć niski Munitis znalazł w Ż� igiciu idealnego partnera, a obu wydatnie pomógł... Garay, który
w sezonie 06/07 zdobył dziewięć bramek. Po udanej
kampanii zanosiło się na błyskawiczne podzielenie tortu. Miguel Á� ngel Portugal, który wcześniej prowadził
rezerwy Realu Madryt, objął stanowisko sekretarza
CZERWIEC | ¡OLÉ! MAGAZYN
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PROSPERITY I FAZA DEPRESJI
Po latach amatorskiego kopania futbolówki przez marynarzy i studentów założono klub, pierwotnie nazwany
Santander Racing Club. Tłuste lata to przede wszystkim
okres narodzin ligi i czasy przedwojenne — Racing należy do elitarnego grona uczestników pierwszych rozgrywek Primera División. Jeszcze przed wybuchem wojny domowej dwukrotnie stawał na ligowym podium, w
1931 roku przegrał mistrzostwo z Athletikiem jedynie
bilansem bramek.
Wojna mocno osłabiła pozycję klubu; część piłkarzy
nie przeżyła, inni skończyli karierę lub wyjechali. Niestety zawierucha wojenna nie była jedynym nieszczęściem, jakie dotknęło miasto.
W czasie gdy oczy świata były zwrócone na Europę, gdzie
Niemcy właśnie szykowali się do operacji „Barbarossa”,
Santander stanął w ogniu. Wskutek wielkiego pożaru,
wznieconego w okolicach doków
i rozprzestrzenionego przez viento del sur, czyli kantabryjski halny, spłonęła większość centrum; bez dachu
nad głową został przynajmniej co dziesiąty mieszkaniec.
Trudno sobie to wyobrazić, ale mimo tylu przeciwności udało się wystawić czternastoosobową kadrę, która
wystartowała w rozgrywkach. Sukces był jedynie połowiczny — wyniszczona drużyna w try miga spadła z
najwyższej klasy. Wkrótce Racing balansował między
pierwszą a trzecią ligą
i przez długie lata nie mógł złapać wiatru w żagle.
Przełom nastąpił dopiero w latach osiemdziesiątych.
Włodarze, stojąc na krawędzi bankructwa, publicznie
określili stan klubu jako krytyczny, wręcz zagrażający
jego istnieniu. Z pomocą pospieszyli politycy, którzy zaopiekowali się zadłużeniem. Owocem współpracy było
nowe Sardinero, wybudowane tuż obok starego obiektu
oraz wiele zmian — zdecydowano m.in. o postawieniu
na wychowanków (no, może bardziej wymogła to krucha
sytuacja finansowa).

technicznego u boku Predraga Mijatovicia. Inny z liderów, Ż� igić, odszedł do Valencii za czternaście milionów euro.

cej sześć razy tyle, ile zarobiono na transferach latem
2010 roku.
Wtedy pojawił się on, dżin spełniający największa
marzenia skinięciem ręki. Przyleciał własnym odrzutowcem, którym zaparkował na pobliskim Parayas, robiąc przerwę między jednym interesem a drugim. „Nie
widzę powodu, dla którego w Santander miałoby nie
być trzeciej siły tej ligi” — powiedział, a w mieście wybuchła euforia. Ali Syed, 37-letni wówczas krezus z Indii,
w styczniu 2011 roku nabył większościowy pakiet akcji.
Transakcja została zaakceptowana przez CSD.
Głosy rozsądnych kibiców i dziennikarzy zostały zagłuszone. Pierwszy raz od dawna, Racing trafił na główne strony „Marki” i „Asa”. Każdy mówił teraz
o nim, każdy z z wypiekami oczekiwał wielkich transferów. Teraz będzie się działo.
Lampa dżina zacięła się już w zimowym oknie transferowym. Zamiast spodziewanej ofensywy, skończyło się
na angażu Giovaniego dos Santosa. Nikt nie marudził, bo
wkrótce z ławką trenerską pożegnał się Miguel Á� ngel

ledwie roku gry, w ostatnim dniach otwarcia okna transferowego wypożyczono go do Boltonu. Marcelino odszedł za pieniędzmi lepszym projektem sportowym do
Realu Saragossa, a klub odpadł z Ligi Europy już po fazie
grupowej. Racing ukończył rozgrywki na dwunastym
miejscu, w głównej mierze dzięki powrotowi i wspaniałej postawie Ż� igicia w rundzie rewanżowej. Rok później
było jeszcze marniej, drużyna salwowała się przed spadkiem dopiero w 38. kolejce, szczęśliwie uciekając ze strefy spadkowej.
Czarne chmury miały dopiero nadejść. Francisco Perní�a, prezydent od 2006 roku, zbudował pozycję klubu
na grząskich fundamentach — wydawał zdecydowanie
więcej niż mógł.

Portugal, którego zastąpił Marcelino. Nie ma się czym
martwić, latem na pewno będzie ofensywa.
Ali z miejsca wdarł się na salony. Politycy ścigali się
o miejsce w pierwszym szeregu, licząc na wejście w kadr
z wybawcą. W kadzeniu nowemu właścicielowi prym
wiódł Miguel Á� ngel Revilla, ówczesny prezydent Kantabrii. Wianuszek potakiwaczy towarzyszył 37-latkowi
także przy okazji wejścia na palco, lożę, w której hiszpańskim zwyczajem zasiadają prezydenci grających ze
sobą drużyn. Jego zespół podejmował Sevillę, stadion
był wypełniony kibicami w biało-zielone barwy. W 39.
minucie
Iturralde wyrzucił z boiska Christiana i zanosiło się na
kolejną stratę punktów. W doliczonym czasie gry, przy
stanie 2:2, gospodarze wyprowadzili kontratak. Arana
dostrzegł wybiegającego Palopa i celnym lobem oszukał
bramkarza. Stadion oszalał. Syed, nieobeznany z prezydencką etykietą, także — wyskoczył radośnie, wymachując rękami ku górze, wprawiając w tym w zakłopotanie osowiałego del Nido [nagranie wciąż jest na YT,
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MARCELINO I DEBIUT W PUCHARACH
Na szczęście nie skończyło się na wyprzedaży. Przynajmniej nie tego lata. Siedem i pół miliona euro wydano na
Mohammeda Tchité z mistrza Belgii, Anderlechtu; cztery
i pół miliona przeznaczono na transfer Ebiego Smolarka
z BVB, a za darmo przybyli niechciany na Mestalla Jorge
López oraz doświadczony Aldo Duscher z Deportivo.
Marcelino Garcí�a Toral poukładał puzzle na nowo,
czyniąc z Racingu rewelację rozgrywek. Tak, jak zrobił
to sezon wcześniej z beniaminkiem Recreativo i tak, jak
robi to obecnie z Villarrealem. Drużyna momentami biła
się o awans do Ligi Mistrzów (sic!), po raz pierwszy w historii awansowała do półfinału Copa del Rey — zwyżka
formy cieszyła tym bardziej, że towarzyszyła jej żywiołowa reakcja kibiców, którzy nareszcie zaczęli wypełniać
stadion po brzegi. Takich sukcesów nie pamiętał nikt.
Sielanka nie trwała długo. Ebi Smolarek odszedł po za-

MISTER ALI
Pogrążony w zobowiązaniach Racing wpadł w spiralę
długów, płynność finansowa była poważnie zagrożona.
Niczym kania dżdżu potrzebowano zastrzyku gotówki,
a precyzyjniej piętnastu milionów euro. To mniej wię88 ¡OLÉ! MAGAZYN | CZERWIEC

wystarczy wpisać w wyszukiwarkę „Ali Syed celebra el
3-2 Racing-Sevilla” — przyp. red.]. Materiał gościł w niemal każdym dzienniku sportowym, a poparcie dla Aliego
było niemal bezgraniczne.

KARTY NA STÓŁ
Co skłoniło właściciela olbrzymiej fortuny do wydania pieniędzy właśnie tutaj? Cieplej jest i w Sewilli, i w Walencji.
Potencjału ekonomicznego także nie uświadczysz — Santander to stosunkowo niewielkie miasto, odpowiadające
liczbą mieszkańców naszemu Rzeszowowi czy Gliwicom.
Pół roku wcześniej urokom inwestora oparło się Blackburn. Angielski klub powątpiewał w jego wiarygodność,
a śledztwo BBC wykazało wiele niepokojących faktów.
Ahsan Ali Syed podawał się za właściciela potężnej spółki
Western Gulf Advisory z siedzibą w Bahrajnie. Miał wywodzić się z bogatej rodziny z tradycjami, a wychować się
w pobliżu Hyderabad. Już pobieżne poszukiwania dziennikarzy przyniosły efekty: miejscowi nie kojarzyli nawet
takiej rodziny. Mimo zarządzania fortuną, Syed nie znalazł
się także na liście najbogatszych magazynu „Forbes”.
To dopiero czubek góry lodowej. Ali Syed nigdy nie
ukończył, ani nie pojawił się na prestiżowej LSE w Londynie. Jedynie, co zostawił po sobie w Anglii, to zaległy
czynsz i podatki. WGA to prawdopodobnie firma-widmo,
operująca na zasadzie piramidy finansowej. Schemat działania był prosty. Western Gulf Advisory oferowało pożyczki na inwestycje w zamian za uprzednie wpłacenie 1% na
poczet rzekomego sprawdzenia wiarygodności. Zwabiony podmiot płacił należny procent, po czym kontakt się
urywał. Zarejestrowano przynajmniej kilkanaście takich
przypadków w Australii i Azji.

2B OR NOT 2B?
Mijały tygodnie, a atmosfera się pogarszała. Dzień po
dniu, tydzień po tygodniu — wciąż przeciągała się data
realizacji zaległych wynagrodzeń. Piłkarze stopniowo
tracili nadzieję, frekwencja na stadionie spadła o połowę,
a liczba socios z dziewiętnastu do trzynastu tysięcy. Ś� lad
po Alim zaginął, choć ten znalazł się na liście najbardziej
poszukiwanych przez Interpol.

Marzenia o sukcesach wspomagane kredytami i wiara w czarodzieja z dalekiego kraju doprowadziła klub na
skraj upadku — ogłoszono postępowanie upadłościowe.
Zamiast 50 milionów na transfery, zostało 50 milionów do
spłaty, a wszelkie ruchy ograniczono do minimum. Odtąd
najważniejsze było utrzymanie się na powierzchni, ale
pożar ledwo się zaczynał. W październiku ustąpiła cała
Rada, za wyjątkiem indyjskiego lidera. Tydzień wcześniej
Francisco Perní�a gęsto tłumaczył się prasie i Setiénowi
z zakupu Audi S8 z funduszy Racingu.
Walne zgromadzenie akcjonariuszy przypominało
nasze relacje obrad z Wiejskiej: co bardziej krewcy fani
pomstowali na szefostwo (opozycja), ale prawników wysłanych przez Aliego Syeda zupełnie to nie interesowało
(rząd).
W międzyczasie zmieniano trenerów jak kobieta buty
— Alejandro Menéndez to dziewiąty szkoleniowiec drużyny od feralnego stycznia 2011 roku. Niebawem Racing
znalazł się w Segunda, a Pedro Munitis postanowił zakończyć karierę. „Ten klub ukształtował mnie jako człowieka,
ale i piłkarsko. To zawsze będzie moja drużyna, nigdy nie
przestanę być racinguistą” — powiedział drżącym głosem
36-latek. Bez legendy i wieloletniego kapitana, Racing
Santander spadł w zakończonym sezonie do Segunda B.

Zamiast 50 milionów na
transfery, zostało 50 milionów
do spłaty, a wszelkie ruchy
ograniczono do minimum.
Odtąd najważniejsze
było utrzymanie się na
powierzchni, ale pożar
ledwo się zaczynał

ŚWIATŁO W TUNELU
Finał nie jest taki smutny. „Traktuję Racing jak syna. Kiedy
ten sprawia problemy, nie wolno go opuścić” — zarzekał
się Ali Syed w wywiadzie dla „El Diario Montañés” jeszcze rok temu. Biznesmen-naciągacz nie zamierzał oddać
swojej zabawki dopóty, dopóki nie zmusi go do tego sąd.
To może wkrótce nastąpić, bowiem przeciwko niemu, jak
i Francisco Perní�i trwa właśnie postępowanie; obu panom
postawiono poważne zarzuty i wielce prawdopodobne, że
sprawa zostanie zakończona wyrokiem skazującym.
Co z klubem? Mimo postępowania, nowy prezydent,
Á� ngel Laví�n, oraz kantabryjski rząd mieli związane ręce.
Sprawy przybrały korzystny obrót na początku maja tego
roku. Ali Syed w końcu zrezygnował ze zdecydowanej
większości swoich akcji (zostawia sobie 1%, w starym
stylu) i zgodził się na ich sprzedaż. W czerwcu rusza akcja
powiększenia kapitału, która oznacza, że władza możezostać przekazana w ręce kibiców. Tak, jak być powinno.
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SYLWETKA

[ Piotr Dyga ]
@PiotrekDyga

Wzloty i upadki
JONATHANA SORIANo

Jonathan Soriano jest piłkarzem-sinousoidą. Jego kariera wygląda jak jazda kolejką
górską. Ciągłe podnoszenie się z kolan. Walka z kontuzjami i załamaniami formy
przeplatana imponującymi popisami indywidualnymi. Sezony z kilkudziesięcioma
bramkami i rozgrywki na zawstydzająco niskim poziomie. Wielkie sagi
transferowe i ciche przenosiny do trzecioligowców. Czasami przez parę lat
praktycznie znikał z radarów futbolowych mediów. Ale zawsze wracał

K

oledzy nazywają go Johnem. Brzmi lepiej, mówią. John urodził się w 1985 roku
i miał szesnaście lat, gdy władze Espanyolu, klubu, w którym trenował od najmłodszych lat, postanowiły przesunąć
go do drużyny rezerw. To było spore wydarzenie
— naprawdę sporadycznie zdarza się, by tak młodzi zawodnicy byli awansowani tak wysoko. „Papużki” z Barcelony bardzo liczyły na wychowanka,
zwłaszcza w tak trudnych czasach. Przypominamy:
w sezonie 02/03 w ciągu czterech pierwszych miesięcy Espanyol trenowali trzej szkoleniowcy. Najpierw był Juande Ramos, potem Ramón Moya, a na
koniec Javier Clemente. Traf chciał, że Soriano zadebiutować pozwolił akurat ten drugi. U blondyna
z Barakaldo mogłoby być trudno — Bask nigdy nie
uchodził za człowieka znającego się na futbolu młodzieżowym. W każdym razie John dostał upragniony debiut. Miał wtedy siedemnaście lat i dwa miesiące, co dawało mu trzecie miejsce w historycznej
klasyfikacji klubu obejmującej najmłodszych debiutantów (teraz w tej klasyfikacji Katalończyk jest
piąty, wyprzedzili go Paul Quaye i Ó� scar Sielva).
Przez następne trzy sezony Soriano siedział okrakiem między rezerwami a pierwszą drużyną.
UCIECZKA W PRZECIĘTNOŚĆ
W Espanyolu B miewał naprawdę przyzwoite passy.
W Primera División nigdy tak naprawdę nie zaistniał. Nie wywalczył również miejsca w pierwszym
składzie, w 43 spotkaniach w najwyższej klasie
rozgrywkowej strzelił zaledwie trzy gole. Mało tego
— trzy razy wysyłany był na wypożyczenie. Kolejno
do Almerí�i, Poli Ejido oraz Albacete. Najlepiej radził
sobie w tym pierwszym klubie, gdzie w siedemna-

90 ¡OLÉ! MAGAZYN | CZERWIEC

stu meczach sześć razy trafił do siatki, co było wynikiem przyzwoitym, jednak niepozwalającym sądzić, że w Jonathanie jest jakiś talent, który dałoby
wykorzystać się w La Liga. Ot, przeciętny napastnik, jakich wielu. Co z tego, że w czterech meczach
w kadrze do lat 21 zdobył osiem bramek, skoro
w słabiutkim Poli Ejido w tuzinie spotkań bramkarza rywali pokonał ledwo dwa razy?

ZAGUBIONY TALENT
Gdy po sezonie 07/08 okazało się, że Dani Sánchez
Llibre i inni działacze Espanyolu ciągle nie mają
w planach zmienić pozycji Soriano w drużynie
i na następny sezon wysyłają go na wypożyczenie
do trzeciej ligi, John zupełnie stracił nadzieję na
zrobienie wielkiej kariery. Dobrze świadczy o tym
fakt, że po wygaśnięciu kontraktu z „Papużkami”
zdecydował się na zwrócenie do AFE (hiszpańskiego związki piłkarzy) z prośbą o pomoc w znalezieniu pracodawcy. Typowany parę lat wcześniej na
gwiazdę światowej piłki młodzieniec sięgnął dna.
Działacze AFE, korzystając z tego, że Soriano nie
został całkiem zapomniany i jeszcze w paru miejscach mógł cieszyć się jako taką renomą, zaproponowali mu parę ofert. Kilka z Segunda División, ale
większość z Segunda B. Napastnik zdecydował się
na nieco kontrowersyjny krok i wybrał walczącą
w trzeciej lidze drużynę Barça Athletic. Swoją decyzję argumentował tym, że nie czuje się na siłach,
by startować z wyższego pułapu oraz możliwością
współpracy z Luisem Enrique — idolem z dzieciństwa. Barcelona podpisała ze snajperem umowę
tylko na rok. Ewentualne jej przedłużenie zostało
uzależnione od tego, jak dużo meczów rozegra Katalończyk i jak wiele goli strzeli.
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niż te nieszczęsne trzy miliony, Jonathan był zdeNIESPODZIEWANE ODRODZENIE
terminowany, by zrobić jeszcze raz to, co zrobił
Ś� mieszna sprawa. Soriano odżył. Wykres sinusoidy poszybował w górę. Barcelona Athletic awansoprzy okazji transferu do rezerw Dumy Katalonii.
wała do Segunda División po raz pierwszy od jedenastu lat, a Soriano był w zgodnej opinii ekspertów
WYGODNE ROZWIĄZANIE
jednym z ojców niewątpliwego sukcesu. Rok późPrzyjął ofertę klubu ze słabszej ligi, ale za to poniej było jeszcze lepiej, a Katalończyk został Pichizwalającego na wykonanie w przyszłości być może
chim drugiej ligi, pokonując bramkarzy rywali aż
jeszcze jednego ataku na wielką piłkę. Red Bull
32 razy. Wydawało się, że kluby La Liga będą się
Salzburg był zachwycony tym, że piłkarz, by grać
biły o świeżo zmartwychwstałego snajpera. Wiadow Austrii, odrzucił lepsze pod względem oferty
mo — Segunda to nie Primera, ale mimo wszystko
z Premier League i ligi portugalskiej. „To zadecyw przeszłości wybitni goleadorzy drugiej ligi raczej
dowało” — stwierdził później Ricardo Moniz, trebez trudu znajdowali zatrudnienie w najwyższej
ner Salzburga. W ekipie aktualnego mistrza Austrii
klasie. Problemem mogła być
Jonathan jest podstawowym
też zmiana trenera. Uwielbianepiłkarzem, strzela średnio dwa
go przez Soriano Luisa Enrique
gole w trzech meczach i uchozastąpił nieco apodyktyczny
dzi za prawdziwego lidera drui przy ustalaniu jedenastki nie
żyny. Katalończyk we wrześniu
zawsze kierujący się tylko umieskończy 28 lat. Przed nim góra
jętnościami piłkarzy Eusebio.
cztery sezony na najwyższym
„Rozmawiałem z Eusebio i popoziomie. To akurat wystarczawiedziałem, że jeśli nie znajdę
jący czas, żeby zaliczyć jeszcze
nowego klubu, to nie będę miał
jeden upadek i jeden wzlot.
problemu z pozostaniem na kolejny sezonu w Barcelonie B.
TO JA, JONATHAN
On stwierdził, że na mnie liczy
Gdy w wyszukiwarce Google
i będzie cieszył się, jeśli zostawpiszemy imię i nazwisko bonę” — mówił Jonathan w dość
hatera tego tekstu, zostanieemocjonalnym wywiadzie dla
my zasypani odnośnikami do
„Mundo Deportivo”. „Chcę jasno
filmiku z krzykliwym tytułem
By grać w Austrii, odrzucił
stwierdzić, że zostanie tutaj to
„najgorzej wykonany rzut karoferty z Premier League
będzie dla mnie krok w tył. Pyny w historii”. Chociaż tytuł jest
i ligi portugalskiej
tałem działaczy, dlaczego nie
w oczywisty sposób przesadzochcą mnie sprzedać. Mówili, że
ny, to trzeba jednak z kronikarproblemem jest to, że kluby nie chcą zapłacić sumy
skiego obowiązku przyznać, że Katalończyk w mez klauzuli [trzech milionów euro — przyp. red.]. Ale
czu z Austrią Wiedeń rzeczywiście „jedenastkę”
ja nie widzę problemu! Nie muszą wpłacać klauzuli!
wykonał w sposób przerażająco zły — futbolówka
Moim celem jest odejście, a ich moje pozostanie” —
przeleciała kilkanaście metrów nad poprzeczką.
denerwował się. Jonathanowi nie podobało się to,
W wyszukiwarce znajdziemy też bardzo dużo
że działacze próbują go mamić wizją gry w pierwlinków do innego wyczynu Jonathana Soriano. Naszej drużynie. Pep Guardiola pozwolił napastnikopastnik nie mógł wystąpić w niedawnym meczu
wi zadebiutować w meczu Pucharu Króla (dziewięć
z Wolfsbergerem z powodu narodzin córki. Gdy
minut na murawie, nic wielkiego) i to był koniec
dziewczynka przyszła na świat, zawodnik wskouprzejmości. Mister zupełnie nie widział Soriano
czył do samochodu przyjaciela, pognał na stadion,
w swojej drużynie w roli innej niż uczestnik letw drodze pisząc SMS-a do rzecznika klubu z prośniego obozu przygotowawczego czy zapchajdziura
bą o poinformowanie trenera, że chciałby jednak
podczas gierek treningowych. I nikt Guardioli się
zagrać. Hiszpan wszedł na murawę w drugiej połonie dziwił. Nawet John. Piłkarz dobrze wiedział,
wie, przy stanie 2:2 i ustrzelił hat tricka, dając swojakie jest jego położenie. Nie zgrywał nie wiadomo
jej ekipie zasłużone zwycięstwo.
kogo. Chciał odejść. Kluby Primera mu nie ufały.
Ciekawe, czy za dziesięć lat Soriano zapamięMówiło się o kilku możliwych kierunkach, ale akutamy jako niesamowitego ojca, który narodziny
rat w Hiszpanii ciągle pokutowała legenda Soriano
córki uczcił w najlepszy możliwy sposób, czy może
— gracza ciągle łapiącego kontuzje i grającego co
jako jednego z największych partaczy rzutów
najwyżej przeciętnie. Dlatego, gdy podczas zimokarnych. Jako króla strzelców drugiej ligi, czy
wego okienka transferowego Barcelona w końcu
odpuściła i obiecała przyjąć ofertę wyraźnie niższą
spektakularnie zmarnowany talent?

SYLWETKA

THIBAUT
w drodze do wielkości
[ Piotr Dyga ]
@PiotrekDyga

Bramkarz Atlético Madryt jest zawodnikiem, którego
progres w ostatnich latach jest czymś prawdopodobnie
bezprecedensowym. Belg w ciągu dwóch sezonów
z gracza niemal anonimowego stał się kimś,
kto lada chwila będzie najlepszy na świecie

M

ówi się, że miarą wielkości człowieka
jest to, u kogo potrafi on wzbudzić poczucie zagrożenia i niepewności. Jeśli
to powiedzenie faktycznie jest prawdziwe, nasz bohater ma prawo do samozadowolenia. Abel Resino, legendarny bramkarz
Atlético Madryt i zdobywca Trofeo Zamora za rok
1991, powiedział niedawno, że jeśli Thibaut Courtois chce zbliżyć się do jego osiągnięć i pozycji,
musi znacznie bardziej się postarać i bronić znacznie więcej niż teraz. „Na razie jeszcze nie jest na
szczycie, ale oczywiście życzę mu wszystkiego najlepszego” — zapewnił Kastylijczyk. Słowa te w środowisku fanów Los Colchoneros zostały odebrane
bardzo negatywnie, bo o ile Abel znany jest z ciętego języka i wysokiego mniemania o sobie, o tyle
dotychczas nikt nigdy nie był w stanie zarzucić mu
wypowiedzi w jakikolwiek sposób podważających
osiągnięcia zawodników Atléti.

RYZYKO CZASAMI POPŁACA

Resino jest posiadaczem rekordu ligi, jeśli chodzi
o liczbę minut bez wpuszczonego gola: 1275 minut. Do niedawna miał na swoim koncie również
najdłuższe klubowe passy czystych kont na wyjazdach i w meczach domowych, ale w tym sezonie obie zostały mu odebrane przez Courtois. Belg,
gdy przychodził do Atlético, był postacią właściwie
anonimową. Wiadomo było, że dysponuje ogromnym talentem, że w ojczyźnie swoimi interwencjami przyprawiał napastników o stany depresyjne, ale nikt tak naprawdę nie wiedział, jak wysoki
młodzieniec poradzi sobie w wielkim futbolu. Chelsea wypożyczyła go do Madrytu, by go sprawdzić.
Atlético dwa lata temu było drużyną daleką od stabilności, trenerem był bezbarwny Gregorio Manzano, klub opuścił David de Gea, a o miejsce między
słupkami głośno dopominali się Sergio Asenjo i Joel
Robles. Ekipa Romana Abramowicza zaryzykowała,
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ale nie było to ryzyko wielkie. Anglicy mieli Petra
Č� echa, więc mogli pozwolić sobie na zabawę z karierą Thibauta. W końcu prawdziwy talent zawsze
się obroni, przynajmniej tak powinno być. Belg bardzo szybko zaczął występować w podstawowym
składzie, bardzo szybko zaczął zaliczać występy na
zaskakująco wysokim poziomie. Od czasu do czasu
popełniał błędy, ale te bardzo szybko były zapominane, bo w końcu piłkarz młody, niedoświadczony, jakiś taki jakby nie do końca pewny siebie… Od
sierpnia do grudnia widzieliśmy Belga grającego
tak, jakby mógł z niego wyrosnąć zawodnik światowego topu. A potem przyszedł Diego Simeone.

ARGENTYŃSKIE RZĄDY

Gdy w Madrycie pojawił się Cholo ze swoją argentyńską świtą, wszyscy skupili się na osobie niezwykle medialnego pierwszego trenera, a także na jego
asystencie, słynącym z łatwo puszczających nerwów Mono Burgosie. Osoba Pablo Vercellone przeszła niemal niezauważona, a chyba nie powinna.
Latynos, chociaż profesjonalnej kariery nigdy nie
zrobił, jest postacią bardzo ciekawą. Swój pierwszy
zawodowy mecz jako golkiper Estudiantes La Plata
rozegrał przeciwko drużynie Boca Juniors (!), mając
siedemnaście (!) lat. Wpuścił trzy bramki i trzy lata
później odszedł z klubu swojego życia, by przez następnych kilka sezonów grać w rezerwach lub tułać
się po niższych ligach. Nigdy nie podpisał profesjonalnego kontraktu. Vercellone spotkał się z Diego
Simeone w La Placie. Pablo trenował tam młodych
bramkarzy, ale Diego szybko włączył go do swojego
sztabu. Gdy przyszła oferta z Atlético, Vercello również dostał propozycję pracy. Dziś mówi się, że na
ławce trenerskiej obok Cholo i Mono Burgosa najwięcej do powiedzenia ma właśnie Vercellone.
Zmiana, jaką przeszedł Thibaut Courtois pod wodzą Argentyńczyków, jest zadziwiająca. Już po paru
tygodniach widać było pierwsze różnice.

FOT. AS.COM

Belg nabrał pewności siebie, zaczął krzyczeć,
ustawiać kolegów i dyrygować defensywą w sposób
łudząco podobny do tego, jaki praktykuje w Realu
Madryt Iker Casillas. Refleks młodzian zawsze miał
niesamowity. Podobnie jest z grą w powietrzu —
w tym aspekcie nie trzeba było niczego poprawiać.
Bardzo ważne były za to zaniedbane za czasów Gregorio Manzano kwestie mentalne. Zawodnicy znad
rzeki Manzanares długo uchodzili za najbardziej
beznadziejną i bezsilną w trudnych momentach
drużynę ligi. Dobry, zjednoczony i podobnie myślący sztab szkoleniowy okazał się kluczowy.

AKLIMATYZACJA

Thibaut, chociaż w Madrycie przebywa na zasadzie wypożyczenia, od początku bardzo mocno
identyfikuje się z klubem. Języka hiszpańskiego
nauczył się w mgnieniu oka, a teraz posługuje się
nim z taką łatwością, że jego nawet jego koledzy
są zaskoczeni. Dani Hidalgo, zajmujący się Atlético
dziennikarz stołecznego „Asa”, pytany o to rolę Belga w szatni, odpowiada: „On jest jednym z liderów,
to największy żartowniś, wszyscy go uwielbiają.
Courtois, gdyby istniała taka możliwość, pewnie
chętnie zostałby w Madrycie na długie lata. Jest bez
pamięci zakochany w mieście, uwielbiany przez kibiców, zdobywa trofea, decyduje o losie meczów.
Niczego więcej do szczęścia mu nie potrzeba”. „Jeśli
pozwolą mi tu zostać jeszcze dwa, trzy albo dziesięć
sezonów, to będę zachwycony” — zapewnił Thibaut
w wywiadzie dla „Mundo Deportivo”.
Tym, co sprawiło, że Belg tak szybko wpasował
się w madrycki kolektyw, był charakter bramkarza.
Portero zawsze bardzo ciężko pracuje na treningach i często powtarza, że nigdy nie czuje, że ma
zagwarantowane miejsce między słupkami: „Jeśli
będę źle pracował, a Sergio [Asenjo — przyp. red.]
będzie pracował dobrze, to trener postawi na niego” — tłumaczy. Ciągła rywalizacja połączona ze
świadomością, że rywal do miejsca w składzie jest

również wybitnym specjalistą, sprawia, że Courtois
w każdym spotkaniu daje z siebie wszystko. A gdy
coś mu nie wychodzi, to nigdy nie stara się szukać
wymówek. „Jeśli to moja wina, to biorę to na siebie,
trzeba umieć przyznać się do błędów. Każdy je popełnia, ale jeśli to twoja wina, masz obowiązek to
przyznać. W końcu piłka wpada do twojej bramki”.

ŚWIETLANA PRZYSZŁOŚĆ

Thibaut Courtois jest drugim najmłodszym zdobywcą Trofeo Zamora w historii ligi hiszpańskiej,
jest w tym momencie być może najlepszym bramkarzem Primera División. Ż� aden portero młodego
pokolenia nie może się z nim równać, bo żaden nie
jest tak uniwersalny jak Belg. Niektórzy są nieco lepsi w grze nogami, niektórzy są w stanie wyciągnąć
piłki lecącej bliżej spojenia, ale to golkiper Atlético
jest tym jedynym, który łączy w sobie wszystkie cechy wybitnego bramkarza. Jest jak Iker Casillas, tylko z doskonałymi umiejętnościami grania w tłoku.
Jest jak Valdes, tylko z chłodną głową, jak Neuer bez
doprowadzonej do przesady pewności siebie. Courtois ma zapisane w genach bycie najlepszym na
świecie i chyba tylko arcypoważna kontuzja może
mu w realizacji celu przeszkodzić. 21-latek jest tak
dobry, że fani Atlético w mediach społecznościowych prześcigają się w publikacji fotek imitujących najlepsze interwencje Belga. Bramkarz, zwany
przez kolegów Tibo, ma bardzo niewielu krytyków,
bo i bardzo niewiele można mu zarzucić. Ludzie
szczególnie złośliwi twierdzą, że Belg nie będzie
na szczycie, jeśli nie sprawdzi się w Lidze Mistrzów.
Na szczęście zagra tam już za kilka miesięcy. I trudno wyobrazić sobie, żeby zawiódł. Dotąd przecież
nigdy nie zawodził. Jego koronacja na najlepszego
portero globu może być odroczona o rok, dwa alby
trzy, ale w końcu wszyscy inni pretendenci, wszystkie Casillasy, Č� echy, Buffony będą musiały się poddać, bo Thibaut Courtois to bramkarz, który na
szczyt wejść po prostu musi.
CZERWIEC | ¡OLÉ! MAGAZYN

93

FOT. HTTP://WWW.FLICKR.COM/PHOTOS/PIASER/

FELIETON

PRZETARTE SZLAKI

FRANCUSKIEGO
FUTBOLU
Wyobraźmy sobie na chwilę, że Primera División zniknęła
z futbolowej mapy Europy. Tak, wiem, że brzmi to dosyć przerażająco,
ale nie w tym rzecz. Zastanówmy się nad tym, gdzie tej hiszpańskiej
piłki byłoby wtedy najwięcej. Jest Anglia z Matą, Cazorlą czy Silvą,
są Włochy z Borją Valero i Bojanem, a do pomocy dorzucą się także
zachodni sąsiedzi, Portugalczycy, gdzie występują Rodrigo, a także
Diego Capel. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że wśród wyżej
wymienionych nacji brakuje drugiego sąsiada Espanii, a mianowicie
kraju żab i wieży Eiffla. Francja, bo o niej mowa, co wręcz
kuriozalne, wśród drużyn z dwóch najwyższych klas rozgrywkowych
nie ma ani jednego zawodnika pochodzącego z Hiszpanii.
94 ¡OLÉ! MAGAZYN | CZERWIEC

[ Radosław Mikuś ]
@RadekMikus

Z

acznijmy od liczb, które przedstawią wam sytuację nieco dokładniej.
Aż 70 Hiszpanów grało w Ligue 1
od roku 1932, czyli od początku
istnienia tych rozgrywek. Można
by powiedzieć, że to całkiem solidny wynik, biorąc pod uwagę przybliżoną do niej liczbę 80 Francuzów w całej historii
Primera División. Różnica jest jednak ogromna, ze
względu na to, że kiedy w XXI wieku 54 trójkolorowych grało w La Liga, we Francji było tylko piętnastu Hiszpanów. Dziwne? Będzie jeszcze bardziej.
Dziesięciu z nich uciekło już po pierwszym sezonie,
a reszta po dwóch. Ostatnim takim zawodnikiem
był dobrze znany kibicom Chelsea César Azpilicueta. Od jego czasu matadorzy po prostu tam nie
występują.
Przygotowując się do tego artykułu postanowiłem zapytać o opinię jednego z historyków, ponieważ myślałem, że może na zajęciach mnie coś ominęło, a brak zainteresowania ligami francuskimi
to czysta polityka i uprzedzenia międzynarodowe.
Odpowiedź, jaką dostałem, była dosyć klarowna.
„Jedyne, co może ich od siebie odciągać to kuchnia. Nie było konfliktów między tymi krajami”.
Skoro winna nie jest historia, to może jest nim
poziom ligi, który faktycznie trochę odstaje od
czołówki europejskich rozgrywek? Właśnie tutaj
dopatrywałbym się największego problemu. Skoro
mogę grać „w domu” na wyższym poziomie, to po
co mam wyjeżdżać poza granice kraju, gdzie gra się
gorzej? Teraz Francja stała się krajem ciekawym
pod względem piłkarskim ze względu na PSG, które gra wyraźnie lepiej niż wszystkie inne tamtejsze
kluby, ale w dalszym ciągu jest tylko przystankiem
w karierze.
Na przeszkodzie stoi też to, że liga francuska
jest dużo bardziej zdyscyplinowana taktycznie od
innych rozgrywek. Dowodem na moje słowa jest
to, że nawet początek Zlatana Ibrahimovicia we
Francji do łatwych nie należał. Kanté i Corchia
z Sochaux, Poulard z Ajaccio, Clerc z ASSE, to tylko kilka przykładów zawodników, z którymi Ibra

męczył się niemiłosiernie. Powiecie mi, że w Anglii
gra się ostrzej, a Zlatan to Szwed, a nie Hiszpan?
I macie rację, tylko tamte rozgrywki są dużo bardziej prestiżowe, a sam Zlatan, jako dobrze zbudowany zawodnik powinien mieć łatwiej, a wcale tak
nie było w starciu z silnymi obrońcami.
Na pewno nie pomogą teraz też 70-procentowe
podatki dla najbogatszych. Kto normalny będzie
chciał oddać tyle swojego tak po prostu? Jedyną
możliwością jest wybór gry dla Monaco, gdzie ze
względu na położenie, to prawo nie obowiązuje,
ale niekoniecznie będziemy tam mile widziani. Castingów niestety nie organizują, bo nie mają takiej
potrzeby. Mogą pozwolić sobie na wybór każdego,
no… prawie.
Na finanse wskazuje też były trener Legii Warszawa, Śląska Wrocław czy chociażby Paris FC,
Stefan Białas, który jest komentatorem rozgrywek ligi francuskiej w Canal+. Francja jest najbiedniejszym krajem z tych pięciu najlepszych lig
europejskich. Ma dużo mniejszy budżet od Premier
League, gdzie odchodzi wielu Francuzów. Tam ich
kontrakty są wielokrotnie pomnażane. Hiszpanie
przede wszystkim mają dobrze rozwinięte szkolenie młodzieży, a kluby stawiają na wychowanków.
Posiadają też większy budżet. „Podatki wystraszyły nawet wielu Francuzów i znowu będzie odpływ
tych najlepszych zawodników. A co do Monaco, to
na razie ma dużą korzyść, ale już chcą, żeby przenieśli się pod jurysdykcję francuską”.
Trener Białas odniósł się także do ostatniego
Hiszpana w Ligue 1, Césara Azpiliquety. „Azpiliqueta grał we Francji, bo był młodzieżowcem, a nie
zawodnikiem, który przebił się do pierwszej reprezentacji czy w swoim klubie był wielką gwiazdą”.
Jak widać, możliwości jest kilka. Wydaje się jednak pewne, że nie zapowiada się na nagły wzrost
zainteresowania ligami francuskimi wśród Hiszpanów. Mam jednak szczerą nadzieję, że na fali zainteresowania Paris Saint-Germain i AS Monaco
znajdą się wyjątki. W końcu każda liga zasługuje
na swojego Matę.
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FELIETON
SYLWETKA

[ MACIEJ MICHAŁOWSKI ]
@M_Michalowski

OKIEM

FANATYKA
Równowaga jest potrzebna w Realu. Po burzliwym okresie prowadzenia
Królewskich przez Mourinho, naznaczonym nieporozumieniami
i kłótniami z gwiazdami zespołu, wojenkami z prasą, a przede wszystkim
brakiem sukcesów w ostatnich miesiącach Pérez poczuł się
zmęczony i powiedział „stop”

Benvenuto Carlo!
ezon 12/13 dopiero co się zakończył,
ale w Realu Madryt nie zwlekano
z ogłoszeniem decyzji o rozstaniu
z José Mourinho. Florentino Pérez
zdecydował, że do realizacji jego
projektu Królewskich potrzeba nowego trenera. Czy to oznacza zmianę wizerunku i budowę
innej drużyny, czy kontynuację obecnej myśli,
ale lepszej, doskonalszej, wolnej od błędów?

20 maja na specjalnie zwołanej konferencji
prasowej prezydent Realu Madryt Florentino Pérez
ogłosił, że po zakończeniu sezonu klub i trener
José Mourinho zakończą współpracę. Od dawna
spekulowano, iż Portugalczyk odejdzie i wróci do
Londynu, by objąć zespół Chelsea. W sezonie 13/14
Królewskich będzie prowadził nowy szkoleniowiec.

96 ¡OLÉ! MAGAZYN | CZERWIEC

Nowym trenerem Królewskich został Carlo
Ancelotti. Włoch zdobył w tym sezonie mistrzostwo Francji z PSG. Co wyróżnia go wśród innych
kandydatów? Przede wszystkim to, że potrafi
prowadzić wielkich piłkarzy, umiejętnie ich kontrolować, także pod względem mentalnym. Ponadto
nigdy także nie miał problemu, by porozumieć
się z prezesami klubów, w których pracował.
A teraz taka równowaga jest potrzebna
w Realu. Po burzliwym okresie
prowadzenia Królewskich
przez Mourinho, naznaczonym nieporozumieniami i kłótniami z gwiazdami
zespołu, wojenkami z prasą,

a przede wszystkim brakiem sukcesów w ostatnich
miesiącach Pérez poczuł się zmęczony i powiedział
„stop”. Real jest zmuszony zapłacić za przedwczesne zwolnienie Włocha z kontraktu. Nieoficjalnie
podaje się kwotę czterech i pół miliona euro.

Zidane wraca do Madrytu

Kolejnym celem Péreza był powrót Zinedine’a
Zidane’a. Francuz zajmował się sprawami cantery oraz pełnił funkcję łącznika między dyrekcją
klubu a piłkarzami pierwszej drużyny, jednak
ostatnio rzadko był widywany w Valdebebas i
zniknął z życia klubu. Teraz się to zmieni. Spekulowano, że Zidane będzie odpowiadać za rozwój
klubu i pion sportowy drużyny. Francuz miał
dostać pełną swobodę w kontaktach z piłkarzami i mieć decydujący głos w sprawie transferów.
Ostatecznie został drugim trenerem Realu i będzie łącznikiem między Ancelottim i zespołem.

Kupię, sprzedam, wypożyczę

Mimo że sezon 12/13 dopiero co się skończył,
od kilkunastu dni w prasie ukazują się plotki
transferowe i coraz więcej piłkarzy jest wiązanych z zespołem Realu Madryt. Królewscy
potrzebują wzmocnień, ale przeprowadzonych z głową i na odpowiednie pozycje.

Bramkarze
Tutaj sytuacja jest jasna. W Madrycie jest dwóch
świetnych bramkarzy i ta pozycja nie wymaga
żadnych zmian. Po odejściu Mourinho upadł
temat ewentualnego odejścia Ikera Casillasa, który
odzyska miejsce między słupkami. Naprawdę
trudno wyobrazić sobie sytuację, by nowy trener,
ktokolwiek nim będzie, posadził ponownie legendę
Realu na ławce rezerwowych. Byłoby to niemal
samobójstwo, a prasa nie dałaby szkoleniowcowi
żyć od samego początku. Niestety, w Hiszpanii,
a zwłaszcza w stolicy, media mają wielką siłę
oddziaływania, a już w kwestii Casillasa niemal
za każdym razem, kiedy nie grał, wywiązywała
się ogólnonarodowa debata i krytyka Mourinho.

Najbardziej szkoda Diego Lópeza.
Był bohaterem drugiej części sezonu,
wielokrotnie ratując zespół Realu przed
stratą bramek
Udowodnił, że jest świetnym fachowcem, wykorzystał swoją szansę, teraz przyjdzie mu zapewne
pełnić rolę zmiennika. Ale on sam zdawał sobie
sprawę, że przy takiej konkurencji dojdzie do tego
prędzej niż później. López nie ma zamiaru jednak
odchodzić, co zresztą sam ostatnio przyznał.

Obrońcy

Ta formacja wymaga wzmocnień, przede wszystkim
na prawej stronie. Á� lvaro Arbeloa wirtuozem
futbolu nigdy nie był, nie jest i już nie będzie.
W zakończonym sezonie zawodził, kompletnie bezproduktywny w ataku, w obronie często spóźniony, łapał głupie kartki.
Kontuzje również go nie omijały, a wtedy
zastępował go defensywny pomocnik
Mickael Essien. I często spisywał się lepiej
niż Hiszpan. Na szczęście Real ma możliwość
wzmocnienia tej pozycji i to całkiem niedużym kosztem. To Dani Carvajal, nomen omen,
wychowanek Królewskich, rok temu sprzedany
do Bayeru Leverkusen, ale z opcją wykupu.

Mourinho przed poprzednim sezonem uznał, że
Hiszpan jest jeszcze za słaby na rywalizację z Arbeloą i poradził mu przenosiny do Niemiec, by nabrał
doświadczenia i umiejętności. Carvajal wykorzystał
tę szansę, szybko wywalczył miejsce w podstawowym składzie, został uznany
najlepszym prawym obrońcą
Bundesligi i wybrany do
jedenastki sezonu według dziennika „Bild”.
Już oficjalnie ogłoszono, że defensor
będzie pierwszym
letnim transferem
Królewskich.
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W tym sezonie żelazną parę stoperów mieli
tworzyć Pepe i Ramos. Ale chyba nikt, łącznie z Mourinho, nie spodziewał się takiej eksplozji talentu
Varane’a. Młodziutki Francuz najpierw skorzystał
na kontuzjach innych stoperów, ale później dzięki
własnej pracy i wielkiej formie utrzymal miejsce
w pierwszym składzie, a nawet został pierwszym
wyborem na tę pozycję. W parze z nim Ramos
był dużo pewniejszy niż z innymi kolegami.
Portugalczyka Pepe prześladowały urazy,
a w końcówce sezonu grał po prostu słabo i skupił
się na wsparciu dla Casillasa i krytyce Mourinho.
„Trzeba mieć więcej szacunku dla Ikera. Wypowiedzi trenera nie były zbyt odpowiednie. Iker jest
instytucją w Realu Madryt i Hiszpanii” — mówił
mediom. Mimo tych nieporozumień w klubie, nikt
nie myśli o transferze Pepe. Musi jednak pogodzić
się z tym, że jeśli francuski młokos dalej będzie
rozwijał się w takim tempie, to on będzie tylko jego
zmiennikiem. Pozycja Ramosa jest niepodważalna.

Nie należy spodziewać się głośnego transferu
stopera, ale klub powinien pomyśleć nad pozyskaniem młodego, obiecującego obrońcy, który,
stopniowo wprowadzany, mógłby pójść drogą
Varane’a. Kimś takim mógłby być Kurt Zouma,
osiemnastolatek z Saint-É� tienne. Piłkarz dobrze
znany głównie graczom Football Managera, gdzie
jest ogromnym talentem. Oczywiście rzeczywistość
to nie piłkarska gra, ale już teraz Zouma określany jest jako jeden z najzdolniejszych stoperów
młodego pokolenia i wzbudza zainteresowanie,
głównie angielskich klubów (Liverpool, Manchester City, Manchester United). Innym piłkarzem,
który dopiero rozpoczyna swoją przygodę z dorosłą piłką, a już zwrócił na siebie uwagę dobrymi
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występami, jest Marquinhos z Romy. Również na
hiszpańskim podwórku jest piłkarz, który w niedługim czasie może zastąpić w reprezentacji Carlesa
Puyola. To Iñigo Martí�nez z Realu Sociedad.
Lewa obrona to jedna z najsilniej obsadzonych
pozycji. Zarówno Marcelo, jak i Fábio Coentrão, to
obecnie czołówka obrońców po tej stronie boiska.
Brazylijczyk ciągle szuka optymalnej dyspozycji po
kontuzji, która wykluczyła go z gry na kilka miesięcy. Portugalczyk, który go w tym czasie zastępował,
był jednym z najrówniej grających piłkarzy Realu
w tym roku. A mimo to Królewscy nie będą robić
przeszkód w odejściu Coentrão, jeśli zostanie złożona satysfakcjonująca oferta. Jego transfer będzie
błędem, Marcelo potrzebuje konkurencji i rywalizacji, by wrócić do formy z najlepszych meczów.

Pomocnicy

Pozycja Xabiego Alonso jest niezagrożona, Hiszpan,
jeśli jest zdrowy, dzieli i rządzi w środku boiska.
To do niego dobierany jest partner, którym raczej
pozostanie Sami Khedira. Niemiec zwłaszcza na
początku roku prezentował świetną formę. Tej
dwójce jednak potrzebni są solidni zmiennicy.
Teraz, kiedy Alonso musiał jednak poddać
się operacji ze względu na pubalgię i czeka go
około czterech miesięcy rehabilitacji, Real musi
znaleźć jego zastępcę na początek sezonu.
Dużo pisze się w prasie o chęci pozyskania
przez Real Marco Verrattiego z PSG. Młody Włoch
to wielki talent, często porównywany do Andrei
Pirlo. Miałby być następcą Alonso, a póki co uczyć
się od niego. Paryżanie jednak woleliby zatrzymać u siebie piłkarza, ewentualnie oczekują
oferty opiewającej na około 25 milionów euro.

Przesądzone jest wykupienie Casemiro z São Paulo.
Brazylijczyk był wypożyczony do Realu, grał jednak w Castilli. Tam sprawował się na tyle dobrze, że zwrócił na
niego uwagę Mourinho i dał szansę debiutu w ligowym
meczu. Królewscy już zdecydowali o transferze piłkarza,
który w przyszłym sezonie ma być członkiem pierwszej drużyny i wzmocnić konkurencję w środku pola.

W orbicie zainteresowań Realu znajduje się również Arturo
Vidal. Chilijczyk byłby idealnym uzupełnieniem dla Alonso, nie
tylko doskonale broni, ale potrafi też wyprowadzić akcję zakończoną kluczowym podaniem lub mocnym strzałem. W tym
sezonie jeszcze bardziej się rozwinął, był najważniejszym
piłkarzem Juventusu, najlepszym strzelcem i asystentem. Jeśli
Real chce pozyskać cracka, piłkarza, który z miejsca jest w stanie odmienić grę zespołu, to Vidal powinien być priorytetem.

Pozycja ofensywnego pomocnika na papierze wydaje
się najmocniej obsadzona. Mesut Ö� zil, Luka Modrić, Kaká.
A jednak Real sprowadził Isco. Szaleństwo? Nie do końca.
Ö� zil jest niewątpliwie piłkarzem światowej klasy, najlepszym
asystentem, świetnie rozumie się z Cristiano Ronaldo. Ale
ma duże wahania formy, w meczach ze słabszymi rywalami
często jest niewidoczny. Modrić bardzo długo aklimatyzował
się w Madrycie i kiedy większość dziennikarzy obwołała go
mianem transferowego niewypału, w końcu zaczął grać na
miarę swojego talentu. Sprzedaż Chorwata byłaby błędem —
pokazał, że jest w stanie dużo dać drużynie kiedy jest w formie,
poza tym potrzebna jest konkurencja na pozycji mediapunty.
Latem zapewne znowu czeka kibiców transferowa saga
z Kaką w roli głównej. Real chętnie pozbyłby się piłkarza,
jednak dotychczas na przeszkodzie stawał jego kontrakt.
W Madrycie zarabia o wiele za dużo i żaden inny klub nie
chce mu tyle płacić. Jego sprzedaż będzie sukcesem Królewskich. Mimo takiego wyboru piłkarzy na tę pozycję Real

RUCHY
TRANSFEROWE
REALU MADRYT
Królewscy potrzebują wzmocnień,
ale przeprowadzonych z głową
i na odpowiednie pozycje

PRZYJDĄ
Carvajal (Bayer 04),
Casemiro (São Paulo)
Isco (Málaga)
MOGĄ PRZYJŚĆ
Verratti (PSG), Bale (Tottenham), Suárez (Liverpool), Cavani (Napoli).
ODEJDĄ
Essien (powrót z wypożyczenia do Chelsea), Carvalho
(AS Monaco), Higuaín.
MOGĄ ODEJŚĆ
Albiol, Coentrão, Modrić,
di María, Callejón, Kaká,
Adán

Real pozyskał Isco. Hiszpan to jeden z najzdolniejszych rozgrywających młodego pokolenia i w przyszłości może zastąpić w reprezentacji Xaviego czy Andrésa Iniestę
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pozyskał Isco. Hiszpan to jeden z najzdolniejszych rozgrywających młodego pokolenia i w przyszłości może zastąpić
w reprezentacji Xaviego czy Andrésa Iniestę. Jego przyjście
do Realu wiąże się ze sprzedażą Modricia — sprowadzanie
piłkarza za, jak się szacuje, 27 milionów euro, tylko po to, by
grzał ławę wiązałoby się ze sporym brakiem wyobraźni.

Klauzula odejścia zapisana w kontrakcie Isco to 35 milionów euro. Jego przyjście do Realu wiązałoby się ze sprzedażą
Modricia — sprowadzanie piłkarza za taką kwotę, tylko po to,
by grzał ławę wiązałoby się ze sporym brakiem wyobraźni.
Skrzydła Realu to Cristiano Ronaldo i długo, długo nikt.
Á� ngel Di Marí�a grał fatalnie, w ogóle nie przypominał
piłkarza z poprzedniego sezonu, mnóstwo strat, głupich
decyzji, Argentyńczyk miał problemy nawet z dryblingiem, który zawsze był jego mocną stroną. Mimo wszystko powinien zostać i się odbudować, to nadal piłkarz
o nieprzeciętnych umiejętnościach i możliwościach.
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Potrzebuje jednak konkurencji. Nie jest nią na
pewno José Callejón. Nigdy nie był wirtuozem futbolu
i pewnego poziomu nie przeskoczy. Duże prawdopodobieństwo, że opuści klub lub będzie włączony
w transfer innego piłkarza, by obniżyć jego koszt.
Real musi wzmocnić skrzydła, o ile Ronaldo
jest suwerenem po swojej stronie, to na drugiej
jest wielka wyrwa. Kto mógłby ja załatać? Najwięcej pisze się w mediach o Garethcie Bale’u.
Walijczyk jest wielkim marzeniem Péreza, który
chce uczcić wybór na kolejną kadencję prezydenta klubu transferem piłkarza światowej klasy,
cracka. Skrzydłowy Tottenhamu w tym sezonie
bardzo się rozwinął, strzelał dużo goli, siał postrach w szeregach obrony rywala swoimi rajdami
i perfekcyjnie wykonywanymi rzutami wolnymi.
Za transferem Walijczyka przemawia jeszcze
jeden bardzo ważny fakt. Królewscy muszą odpowiedzieć na ruch Barcelony, która pozyskała Neymara.
Brazylijczyk znajdował się w kręgu zainteresowań
Realu, wybrał jednak największego rywala. W kwestii wizerunku Pérez nie może pozwolić sobie na
porażkę i musi pozyskać równie wielkiego piłkarza.
Bale spełnia te warunki i przebije transfer Neymara.
Pozyskanie Bale’a jest priorytetem dla Péreza,
dlatego dużo mniej jest plotek o innych skrzydłowych. W Hiszpanii jest młody talent, który
mógłby być solidnym wzmocnieniem na pozycji
skrzydłowego. To Iker Muniain, ciągle młody, a już
zdążył rozegrać ponad sto meczów dla Athletic

Jesé Rodríguez w juniorskiej reprezentacji
Hiszpanii rozegrał jedenaście
spotkań, sześciokrotnie wpisując
się na listę strzelców
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Bilbao w hiszpańskiej lidze. Jego atutem jest szybkość i drybling, jednak często ma wahania formy,
charakterystyczne dla nastoletnich piłkarzy. Podobnie jest z Erikiem Lamelą z Romy, który jednak
jest dużo skuteczniejszy pod bramka rywala.
Real w ostateczności nie musi kupować skrzydłowego, ponieważ w klubie, a dokładniej w rezerwach,
ma piłkarza, który czeka na szansę, by potwierdzić
swój talent w pierwszym zespole. To Jesé Rodrí�guez.
Hiszpan ma już za sobą debiut w Realu w zeszłym
sezonie. W tym nie znalazł uznania w oczach Mourinho, ale był ważnym ogniwem Castilli. W Segunda
División strzelił ponad dwadzieścia goli. Ze względu
na drybling, szybkość i kontrolę nad piłką, Jesé często
jest porównywany do Cristiano Ronaldo. Oczywiście
daleko mu jeszcze do umiejętności Portugalczyka,
ale awans do pierwszego zespołu i wspólne treningi na pewno pozwoliłyby mu na dalszy rozwój.

Napastnicy

„To był mój ostatni mecz w Realu Madryt. Podjąłem decyzję o odejściu, to chwila na zmianę
otoczenia. Czuję, że mój etap w Realu Madryt się
zakończył” — tą deklaracją po ostatnim meczu
z Osasuną Gonzalo Higuain potwierdził wcześniejsze
spekulacje, że po sezonie odejdzie z klubu. Wobec jego straty na pewno nie opuści Realu Karim
Benzema, a Królewscy muszą pozyskać kolejnego
napastnika. Obaj rozczarowali w tym sezonie.

Rok temu w mistrzowskich rozgrywkach
byli solidnym wsparciem dla Ronaldo i strzelali dużo goli, teraz razili nieskutecznością.
Real potrzebuje snajpera, egzekutora, który
zachowa zimną krew pod bramką rywala.
Z Królewskimi łączone są znane nazwiska. Wayne
Rooney, Luis Suárez, Carlos Tévez, Sergio Agüero, Edinson Cavani, Robert Lewandowski, Zlatan
Ibrahimović to najważniejsze z nich. Rooney to
dawne marzenie Péreza, który już kiedyś chciał go
sprowadzić do Madrytu. Po słabszym sezonie Anglik
może odejść z Manchesteru United, zwłaszcza, że
sam wyraził taką chęć. Ale to nie jest typ snajpera,
którego potrzebowałby Real, w ostatnich latach jego
pozycja na boisku ewoluowała i stał się cofniętym
napastnikiem, a nawet rozgrywającym, odpowiedzialnym za dogrywanie piłek, a nie kończenie akcji.

Wiele napisano o ewentualnym transferze Luisa
Suáreza. Urugwajczyk jest napastnikiem obdarzonym sporym talentem i umiejętnością wykańczania akcji, ale jest również bardzo kontrowersyjną
postacią. W Holandii oprócz strzelania goli zasłynął
pogryzieniem rywala, w Anglii po incydencie na tle
rasistowskim z Patricem Evrą został zawieszony na
osiem spotkań, a ostatnio trafił na czołówki gazet. Nie
z powodów czysto piłkarskich, ale… przez pogryzienie Branisława Iwanovicia w meczu ligowym z
Chelsea. Tym razem karą było aż dziesięć meczów
pauzy. Czy taki piłkarz jest potrzebny w Madrycie?
Skoro zrezygnowano z kontrowersyjnego trenera,
który podobno szkodził wizerunkowi klubu, to
sprowadzanie Suáreza, który ma problemy z kontrolowaniem własnych emocji, byłoby hipokryzją.
Kto w takim razie byłby idealnym kandydatem
do ataku Realu? Edinson Cavani. Typ snajpera, który
w każdym z trzech sezonów w Napoli zdobywał
ponad dwadzieścia bramek. Jest silny i zwinny,
dobrze gra głową, najlepiej czuje się w polu karnym,
ale potrafi też wyprowadzać groźne kontry. Jeśli
Królewscy szukają egzekutora, nie znajdą lepszego niż Urugwajczyk. Cavani ma zapisaną klauzulę
odejścia w kontrakcie wynoszącą 63 miliony euro.

Tutaj nie ma reklamy,

ale może być.

Skontaktuj się z naszym
młodym, zdolnym i jakże elastycznym

działem reklamowym

reklama@olemagazyn.pl
Jest bardziej niż pewne, że się polubimy

Real potrzebuje wzmocnień na pozycji prawego
obrońcy, defensywnego pomocnika, skrzydłowego i napastnika. Tutaj są największe braki, o ile
Carvajal zostanie sprowadzony za niewielką kwotę,
to już transfery Bale’a czy Cavaniego lub innego
snajpera wiążą się z wyłożeniem na stół pokaźnej
kwoty. Jeśli Królewscy i Florentino Pérez myślą

o odzyskaniu prymatu w Hiszpanii i w Europie nie
mogą oszczędzać. Jak dowiódł zakończony sezon,
drużyna potrzebuje solidnych wzmocnień. Duch
galácticos ciągle unosi się nad Santiago Bernabéu…
CZERWIEC | ¡OLÉ! MAGAZYN

101

SYLWETKA

JAVI MARTINEZ
Jedyny Hiszpan z tegorocznym
pucharem Ligi Mistrzów

[ Daniel Kawczyński ]
@dkawczynski

LATEM EWAKUOWAŁ SIĘ Z SAN MAMÉS NA ALLIANZ ARENA
W ATMOSFERZE WIELKIEGO SKANDALU. W LIPCU POD OSŁONĄ NOCY
WŁAMAŁ SIĘ DO SIEDZIBY ATHLETICU, BY DZIESIĘĆ MIESIĘCY PÓŹNIEJ
UNIEŚĆ WZNIEŚĆ PUCHAR LIGI MISTRZÓW. POCZĄTKI W BAYERNIE
MIAŁ NIEŁATWE, NOTORYCZNIE PRZEGRYWAŁ WALKĘ O MIEJSCE
W SKŁADZIE I WIELE WSKAZYWAŁO NA TO, ŻE WRÓCI Z PODKULONYM.
PRZETRZYMAŁ NAJGORSZE, NA WEMBLEY ZAGRAŁ 90 MINUT I RAZEM
Z BAYERNEM ŚWIĘTOWAŁ ZDOBYCIE UPRAGNIONEGO TROFEUM.
DZIŚ NIKT JUŻ NIE ZAKWESTIONUJE SŁUSZNOŚCI JEGO DECYZJI.

DZIEŃ, O KTÓRYM NAJLEPIEJ ZAPOMNIEĆ

W sobotę, 25 maja 2013 roku cała piłkarska Hiszpania, łącznie z rozsianymi po świecie amatorami tamtejszego
futbolu, poddałaby się najchętniej zbiorowej hibernacji i obudziła najlepiej po weekendzie. Dzień, który miał stać
się synonimem wielkiego piłkarskiego święta, dla Hiszpanów (zresztą dla Anglików także) okazał się przywołaniem
najbardziej tragicznych wspomnień z półfinałów. To miał być hiszpański finał! To miały być Gran Derbi! Tymczasem
zarówno Real, jak i Barcelona dostały srogą lekcję nowoczesnego stylu gry od Borussii i Bayernu. Niemiecki finał?
Obecność Bawarczyków jeszcze szło zrozumieć, wszak nie od dziś byli siłą futbolowym potentatem, ale poczytywana
za Kopciuszka Borussia? To przechodziło ludzkie (hiszpańskie) pojęcie!
„Nie pytaj, czemu tu jestem. Ż� onie zachciało się jechać na weekend do Londynu, a ja dostałem od szefa bilet.
Sam chciał lecieć, ale jak poznał finalistów, wolał dać ten bilet mnie” — powiedział nam posępnym tonem Xavier,
programista z Barcelony, nieopodal Buckingham Palace. Przechodzący obok fani Bayernu wtrącili się: „Przepraszamy,
nie chcieliśmy być tak ostrzy” — rzucili w stronę Xaviera. Jego mina była wymowna, podobnie jak piłkarzy futsalowego
zespołu Blaugrany do lat 23 — ci do Londynu przylecieli na festiwal UEFA, gdzie mieli rozegrać mecz pokazowy.
„Szczęśliwym” trafem akurat przechadzali się w pobliżu Big Bena, ale słysząc o finale, natychmiast ucinali temat.
Widać kpiące spojrzenia napotkanych sympatyków Bayernu były dla nich wystarczającą karą.
Łatwego życia nie mieli także napotkani sympatycy Realu. „Ronaldo najlepszym piłkarzem świata? Przecież
Lewandowski jest lepszy!” — wypalił Joachim z Dortmundu w trakcie rozmowy z kibicem Królewskich.
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SAN FERMÍN, BANDERA NAWARRY I DZIECIĘCA RADOŚĆ

W tych dniach bycie hiszpańskim kibicem nie należało do łatwych, zwłaszcza w stolicy Anglii, o Niemczech nie wspominając. W czasie, gdy ponad 47 milionów rodaków pogrążało się w większej lub mniejszej żałobie, JaviMar nie hamował radości. Skakał pod niebiosa, radośnie wykrzykiwał, gdy reszta rodaków płakała. W koszulce Bayernu, z czerwoną chustą San Fermí�n (święto ku czci świętego Firmina obchodzone w lipcu w Pampelunie), pasem owiniętym flagą
ojczystej Nawarry, pieczołowicie trzymał upragniony puchar, wpatrując się weń z radością, jak dziecko w ukochaną
zabawkę. Wraz z nim na trybunach radowali się bliscy — mama Fortu, tata Vincent, żona Marí�a i przyjaciele z rodzinnego miasteczka Ayegui, gdzie 24 lata temu przyszedł na świat. Murawę Wembley ze łzami w oczach opuścił jako
ostatni, kiedy trybuny zaczynały świecić pustkami.
Miał się z czego cieszyć. Właściwie w premierowym sezonie na gwiazdorskim pułapie wywalczył najbardziej prestiżowe trofeum na Starym Kontynencie, obsesję każdego szanującego się piłkarza.
„Przez dwie, trzy minuty musiałem uporządkować w głowie wszystko, co się stało. Przez myśli przetoczyli się wszyscy moi koledzy z boiska, wszyscy dawni trenerzy. Te ciężkie treningi, lata wyrzeczeń zaprowadziły mnie tu, gdzie
właśnie jestem, z Ayegui na Wembley! To jedna z najlepszych chwil w moim życiu. Niezapomniana noc, którą zapamiętam na zawsze. Ś� niłem o tym od dziecka. Wszystko zawdzięczam swojej rodzinie, która była w Londynie i wspierała mnie oraz ludziom, którzy wierzyli we mnie i dali mi pozytywny impuls” — mówił dziennikarzom po finale.

„40 MILIONÓW? ON JEST WART DWA RAZY TYLE”

Na murawie napracował się za dwóch, bo jego kolega z tyłów pomocy i zarazem najlepszy partner — Bastian Schweinsteiger był chyba myślami gdzie indziej. Podawał pod nogi rywala, tracił piłkę, a kto inny mógł go asekurować, jak
nie JaviMar? Destruktor z Nawarry fantastycznie rozbijał ataki, nakreślał kierunek akcji, świetnie grał głową i, co
najważniejsze, odciął od kluczowych podań Roberta Lewandowskiego. „Trener przez cały czas kazał mi mieć na oku
Lewandowskiego” — mówił.

Gdy Hiszpania obroniła w RPA mistrzostwo świata, Martínez miał
21 lat i świeżo przyznany tytuł Najlepszego Młodego Piłkarza La Liga

FOT. HTTP://WWW.FLICKR.COM/PHOTOS/MYPROFE/
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FOT. HTTP://WWW.FLICKR.COM/PHOTOS/85217387@N04/

„Ś� wietny! Wykonał podwójną robotę. Nie było
Schweinsteigera, był Martí�nez. Nie jest wart 40 milionów,
tylko co najmniej dwa razy tyle!” — rozpływała się „Marca”.
Sukces urodził się w bólach. Przez pierwsze dwadzieścia
minut razem z kolegami musiał przetrzymać wzbudzający
grozę napór Borussii. Uporządkowanie gry poskutkowało
w 59. minucie bramką Mario Mandžukicia, który niepilnowany
trafił do siatki po akcji Franka Ribéry’ego i Arjena Robbena.
Ale serca ponownie zadrżały, gdy Dante we własnym polu
karnym bezmyślnie kopnął Marco Reusa, a rzut karny
jedenastkę wykorzystał İ�lkay Gündoğan. I kiedy zanosiło się
na dogrywkę, uruchomiony przez Ribéry’ego Robben strzelił
na 2:1. Tym samym Bayern, po dwóch przegranych finałach
Ligi Mistrzów, wreszcie mógł świętować. Natomiast sam
Robben zmazał plamę po zmarnowanym rok temu rzucie
karnym na Allianz Arena, co w konsekwencji pośrednio miało
znaczący wpływ na klęskę z Chelsea.

24 LATA I PEŁNA GABLOTA

„Robben jest bohaterem, zasłużył na to jak nikt inny. Pamiętam, jak w finale Mistrzostw Ś� wiata w RPA był dwa razy sam
na sam z Ikerem Casillasem i bramki nie zdobył. Wtedy Iker był bohaterem Hiszpanii, a Arjen wielkim pechowcem.
Dziś to on jest wielkim herosem” — wspomina Martí�nez.
Gdy Hiszpania obroniła w RPA mistrzostwo świata, Martí�nez miał 21 lat i świeżo przyznany tytuł Najlepszego
Młodego Piłkarza La Liga. Vicente del Bosque już wówczas nie stronił od śmiałych porównań do Patricka Vieiry
i powołał kompletnego żółtodzioba na południowoafrykański turniej. Javier zadebiutował w meczu towarzyskim
z Arabią Saudyjską. W RPA zagrał w sumie raptem kwadrans i to w jednym spotkaniu przeciwko w Chile, ale złoty
medal mundialu i tak trafił do jego dłoni. Także na ostatnich mistrzostwach Europy zaliczył jedynie krótkie epizody,
co nie przeszkodziło, by móc podziwiać okazałe trofeum Henriego Delaunaya.
Nie da się jednak ukryć, że w reprezentacji Martí�nez odgrywa rolę raczej marginalną, drugoplanową. Wiele z tego,
co do tej pory osiągnął, zawdzięcza świetnej postawie w klubach. W tym roku wywalczył z Bayernem potrójną koronę,
ponadto wcześniej z Athletic Bilbao dwukrotnie dotarł do finału Pucharu Króla, zagrał też w finale Ligi Europy
i Superpucharze Hiszpanii. W wieku 24 lat osiągnął dorobek, o jakim marzą najbardziej doświadczeni wyjadacze.
Zdobył wszystko, co jest do zdobycia, a przecież cała kariera jeszcze przed nim.

LATEM NIEWDZIĘCZNIK I WŁAMYWACZ. DZISIAJ DRUGI BECKENBAUER?

Nie sposób przewidzieć, jak potoczyłaby się jego kariera, gdyby przed ośmioma laty nie przeszedł — za rekordową,
jak na młodego zawodnika, sumę — sześciu milionów euro z Osasuny do Athleticu Bilbao. To właśnie na San Mamés
zbudował swoją reputację. Uniwersalność stała się jego drugim imieniem. Ustawiony czy to na środku obrony, czy to
na defensywnej pomocy radził sobie równie wyśmienicie. W La Liga nie miał sobie równych, a przekonanie co do jego
talentu potęgowały sukcesy w Lidze Europy i Pucharze Króla.
JaviMar błyskawicznie zaskarbił sobie sympatię kibiców. Powszechnie uchodził za mocno przywiązanego do baskijskiego klubu. Gdy przed rokiem Cristiano Ronaldo celebrował w Bilbao zdobycie mistrzostwa Hiszpanii, ten podszedł
do niego i powiedział prosto w twarz: „Ty skurwysynu. Idź świętuj w Madrycie, nie tutaj. Pamiętaj, że to ja jestem
mistrzem świata, nie ty”.
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Dziś w Baskonii jest jak Dr Jekyll i Mr Hyde. Z jednej strony mocno związany z Athletic i jego DNA, na każdym kroku
o tym przekonywujący. „Jestem tutaj szczęśliwy i nie widzę siebie w żadnym innym klubie. Z chęcią zostanę tutaj do
2016 roku, czyli do końca kontraktu” — mówił jeszcze w lipcu. Kilka tygodni później stał się bohaterem jednej z najgłośniejszych sag transferowych letniego okienka transferowego.
To, co najbardziej odstraszało potencjalnych nabywców, to łamiąca najpotężniejsze karki kwota odstępnego. „40
milionów euro? Ja nie jestem tyle wart” — mówił sam zainteresowany. W tym wypadku zdrowy rozsądek poskromił
pragnienia Barcelony i Realu. Ale nie odstraszył Bayernu, choć początkowo Niemcy uznawali wydanie takiej sumy za
co najmniej nieprzyzwoite.
I tak Martí�nez stał się najdroższym nabytkiem w historii Bundesligi. Karl-Heinze Rummenigge przyznał, że był to
najbardziej skomplikowany transfer w jego karierze. Szumu wokół tego było co niemiara.
Po pierwsze, podważano prawną prawidłowość transferu. Zdaniem Athleticu, skoro ich zawodnik nie miał ukończonych 28 lat, to musi do końca wypełnić kontrakt i żadne pieniądze tego nie zmienią. Jak się okazało, racji nie mieli.

Nic jednak dziwnego, że starali się łapać wszelkich kruczków, skoro sam Marcelo Bielsa zagroził, że odejdzie,
jeśli nie uda się zatrzymać Javiego.
Po drugie, do ciemnej historii przeszło niezbyt godne pożegnanie Martí�neza z Lezamą. Pod osłoną nocy udał
się samochodem na klubowe tereny, niczym rasowy włamywacz przeskoczył przez płot i zaczął zmierzać, w kierunku szatni, aż został... obezwładniony przez ochroniarza. Jak wielkie musiało być zdziwienie, gdy wyszło na
jaw, że nieproszonym gościem jest JaviMar, który rzekomo przyjechał tylko odebrać rzeczy osobiste, a zrobił to
w taki, a nie inny sposób, bo bał się... konfrontacji z byłymi kolegami.
Po trzecie, na każdym kroku Bayern słyszał głosy krytyki, że 40 milionów euro to gruba przesada i pieniądze
wyrzucone w błoto. Początkowo racja była po stronie krytyków. Javi przegrywał walkę o miejsce w składzie
z Bastianem Schweinsteigerem i Luizem Gustavo. Wchodził przeważnie z ławki rezerwowych, spisywał się bardzo niepewnie, daleko od oczekiwań. Kiedy wydawało się, że dochodzi do formy, przeszkadzały mu kontuzje,
niektóre wyjątkowo niebezpiecznie. Po jednym ze starć z rywalem, przez kilka dni nie widział na jedno oko.
„Trzeba dać mu czas. On wie, że może grać lepiej. Stać go na to” — wierzył w podopiecznego Jupp Heynckess.
I słusznie.
Talent w końcu eksplodował. Z pomocą Mario Gómeza nauczył się mówić po niemiecku, przestał
odczuwać presję, jaka spoczęła na nim po przeprowadzce do klubu tak wielkiego kalibru. Wywalczył miejsce w jede-
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nastce, a żelazny duet Schweinsteiger-Martí�nez stał się
najlepszą parą defensywnych pomocników w Europie.
„Widzę w nim nowego Platiniego... Albo jeszce lepiej...
Martí�nez to nowy Beckenbauer!” — powiedział magazynowi „¡Olé!” Helmut Rogers, mieszkający w Dortmundzie
kibic Bayernu, który na finał do Londynu jechał jedenaście dni... rowerem! Za sobą ciągnął ponad sto kilogramów pamiątek ukochanego klubu.

SPEŁNIONY SEN O GUARDIOLI

Tutaj nie ma reklamy,

ale może być.

Skontaktuj się z naszym
młodym, zdolnym i jakże elastycznym

działem reklamowym

reklama@olemagazyn.pl
Jest bardziej niż pewne, że się
polubimy.

W debiutanckim sezonie w Bayernie rozegrał 42 mecze, strzelił cztery gole i zaliczył trzy asysty. Praca, jaką
wykonuje na boisku nie pozostawia wątpliwości — te 40
milionów euro to jedne z najlepiej zainwestowanych pieniędzy w całej historii Bawarczyków.
Jednakże największym marzeniem Martí�neza była
pierwotnie przeprowadzka do Barcelony. W półfinale
Ligi Mistrzów stanął naprzeciw niegdyś wymarzonego
klubu. Sentyment poszedł wówczas w niepamięć, a on
sam stał się jednym z grabarzy słynnej tiki-taki, na murawie przyćmił o wiele bardziej utytułowanych kolegów,
z którymi na co dzień się przyjaźni i tak bardzo chciał
dzielić szatnię.
W całej okazałości katalońskiego giganta od zawsze
najbardziej podziwiał Josepa Guardiolę. I choć do Barcelony przez długi czas na pewno nie trafi, to jego drogi
z Pepe i tak się skrzyżowały. Od przyszłego sezonu właśnie pod wodzą Guardioli rozpocznie walkę o kolejne,
prestiżowe trofea.
„To wybitny, doskonały szkoleniowiec i jeszcze lepszy
człowiek. Bayern nie mógł wybrać lepszego następcy dla
Juppa Heynckessa. To wielkie wyróżnienie dla Bundesligi” — chwali przyszłego szkoleniowca.

Hiszpanie z Ligą Mistrzów (wcześniej Puchar
Mistrzów) w zagranicznych klubach:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

106 ¡OLÉ! MAGAZYN | CZERWIEC

Javi Martí�nez (Bayern, 12/13)
Fernando Torres (Chelsea, 11/12)
Juan Mata (Chelsea, 11/12)
Oriol Romeu (Chelsea, 11/12)
Gerard Piqué (Manchester United 07/08)
Josemi (Liverpool, 04/05)
Luis Garcí�a (Liverpool, 04/05)
Núñez (Liverpool, 04/05)
Xabi Alonso (Liverpool, 04/05)
Peiró (Internazionale, 64/65)
Luis Suárez (Internazionale, 63/64 i 64/65)

FELIETON

FOT. VAVEL.COM

Inżynier
traci alibi

[ Łukasz Kwiatek ]
@lukaszkwiatek

OD SZEJKA DO SZEJKA. PO TRZECH SEZONACH SPĘDZONYCH W MÁLADZE MANUEL
PELLEGRINI PRZENOSI SIĘ DO MANCHESTERU CITY. KIBICE LOS BOQUERONES
NAJCHĘTNIEJ NA ODCHODNE POSTAWILIBY MU POMNIK (NA PLACU JEGO IMIENIA,
KTÓRY W MÁLADZE JUŻ POWSTAŁ).
MY SPRÓBUJMY GO SPOKOJNIE ZE WSZYSTKIEGO ROZLICZYĆ

G

dyby ktoś obudził mnie w środku nocy,
przystawił pistolet do głowy i zażądał,
żebym jak najszybciej wskazał trenera, którego podejrzewam o to, że w dowolnym klubie z dowolnymi piłkarzami
w szatni i przy dowolnych okolicznościach osiągnąłby najlepsze możliwe wyniki, prawdopodobnie
wymieniłbym Pellegriniego (o ile byłbym w stanie
cokolwiek z siebie wydusić). Okoliczności opisuję
nieprzypadkowe — w takich warunkach nie miałbym czasu na przemyślenie odpowiedzi, tylko kierowałbym się rozmaitymi heurystykami (uproszczonymi schematami wnioskowania).
Duże znaczenie dla mojego pospiesznego wyboru miałby fakt, że Chilijczyk zbudował i doprowadził do półfinału Ligi Mistrzów Villarreal — zespół

z kilkudziesięciotysięcznego miasteczka, grający w piłkę tak płynnie i tak estetycznie, że niemożliwością było Los Amarillos nie polubić.
Po drodze było wicemistrzostwo Hiszpanii —
ostatnie, które rozdzieliło w tabeli Real i Barcelonę.
Na korzyść El Ingeniero przemawiałby również
sezon spędzony w Realu Madryt, walczącym o mistrzostwo z Barceloną Pepa Guardioli do ostatniej
kolejki. Z tą Barceloną — rok wcześniej triumfującą
we wszystkich rozgrywkach. Wreszcie wymieniłbym Pellegriniego za to, że w pierwszym sezonie
utrzymał Málagę w lidze, w drugim zajął czwarte
miejsce, a w trzecim, mimo wymuszonej sprzedaży
liderów, problemów z wypłatami dla piłkarzy i braku pieniędzy na wzmocnienia, tylko kilkadziesiąt
sekund dzieliło go od półfinału Ligi Mistrzów.
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Chociażby
Pucharu Króla

FOT. VAVEL.COM

"

Najdłuższym
cieniem na całej
karierze chilijskiego
szkoleniowca
kładzie się brak
jakichkolwiek
trofeów
wywalczonych
w Europie.

Zupełnie różne warunki w klubach mierzących w różne cele, wyniki wszędzie albo
zadawalające
(Real),
albo
zdumiewająco
dobre (Villarreal i Málaga), do tego styl, o którym
można by pisać wiersze. Czy to nie wystarczy, by
Pellegriniemu dedykować place i powierzać zespoły o nieograniczonych budżetach i najwyższych
ambicjach?
Trzeba jednak pamiętać, że heurystyki, którymi
w zasadzie posługujemy się na co dzień — nie tylko wtedy, gdy ktoś przyłoży nam do głowy pistolet
— często kłamią. Działają w naszych umysłach, ponieważ nasi przodkowie starali się nie dać pożreć
drapieżnikom, a przy dzieleniu łupów chcieli wytargować większy kawałek mamuta, niż sąsiad
z jaskini; a nie dlatego, żebyśmy za ich pomocą rzetelnie oceniali dokonania trenerów. Do tego celu
trzeba zwrócić się do liczb i dokładnie przeanalizować fakty.

OFENSYWNY FUTBOL NA JEDEN ZERO
Dorobek bramkowy Málagi, jak na drużynę trenera kojarzonego z ofensywnym stylem, nie rzuca na
kolana. W Primera División przez niespełna trzy
sezony zespół Pellegriniego utrzymał średnią zaledwie 1,38 strzelonego gola na mecz (42 trafienia
w 32 meczach pierwszego sezonu, 54 w drugim
i 53 w trzecim), przy bramkach traconych częściej
— 1,47 gola na spotkanie (o negatywnym bilansie
zadecydował pierwszy sezon, gdy celem było utrzymanie w lidze).W całym okresie pracy w Andaluzji
Pellegrini zdobył mniej więcej połowę możliwych
punktów (prawie tyle samo w drugim i trzecim
sezonie, co jednak przełożyło się na różne miejsca
w tabeli).
Więcej bramek od Málagi zdobywały zespoły
ze środka tabeli, za to zdecydowanie lepiej Andaluzyjczycy wyglądali w defensywie. Wielka w tym
zasługa fenomenalnego Willy’ego Caballero i nad108 ¡OLÉ! MAGAZYN | CZERWIEC

spodziewanie dobrze grających obrońców, na czele z Martinem Demichelisem. Transfery tej dwójki,
podobnie jak Antunesa czy Júlio Baptisty, to bezdyskusyjne strzały w dziesiątkę. Zawodnicy sprowadzeni za bezcen, dla przeciętnego oglądacza La
Liga albo anonimowi, albo dobrze znani, ale dawno
uznani za skończonych. Wiele radości Málaga miała także z zakupów Toulalana, Monreala, Joaquí�na,
Cazorli i Isco, ale nie ma sensu przesadnie chwalić
za ich sprowadzenie Pellegriniego — nie trzeba
było być prorokiem futbolu, by przewidzieć, że ci
zawodnicy będą warci każdego zainwestowanego
w nich euro. Albo znacznie więcej.
Joaquí�n, Cazorla i Isco nadawali Máladze ten
ofensywny, przyjemny w odbiorze, oparty na kontrolowaniu piłki i płynnych akcjach styl. Postawienie na tercet rozgrywających sprawdziło się.
Przerobienie Joaquí�na, w przeszłości dynamicznego skrzydłowego, na jednego z playmakerów, to
kolejny świetny, choć nie do końca autorski pomysł
Pellegriniego. W Valencii Unaia Emery’ego przez
jeden sezon, po odejściu Davida Villi i Davida Silvy,
rozgrywali skrzydłowi: Joaquí�n z Juanem Matą.
Pellegrini tę koncepcję splagiatował i udoskonalił.
GDZIE TE TROFEA?
Nie wszyscy młodzi zawodnicy, którzy w Máladze
trafili pod skrzydła Pellegriniego, wyrośli na gwiazdy formatu Isco, czy rozwijają się tak obiecująco jak
Portillo. Zdecydowanie więcej można się było spodziewać po Recio, Juanmim — najmłodszym strzelcu dwóch goli w jednym meczu w historii La Liga
— oraz Fabrice — najmłodszym zdobywcy bramki
w Primera División i autorze trafienia, które wprowadziło Málagę do fazy grupowej Ligi Mistrzów.
Wszyscy w swoim czasie pokazali się z dobrej strony, po czym słuch o nich zaginął. Ż� aden z nich nie
stracił formy z dnia na dzień. To Pellegrini niemal
z dnia na dzień z nich zrezygnował. Może gdyby

tego nie zrobił, nie tylko na sprzedaży Isco Málaga mogłaby dzisiaj zarobić kilkadziesiąt milionów euro?
Najdłuższym cieniem na całej karierze chilijskiego
szkoleniowca kładzie się brak jakichkolwiek trofeów
wywalczonych w Europie. Chociażby Pucharu Króla
(niezapomniane Alcorcónazo, jak Hiszpanie mawiają
o zwycięstwie 4:0 maleńkiego Alcorcón nad Realem
Madryt), który przez te wszystkie lata pracy Pellegriniego w Hiszpanii od czasu do czasu zdobywali przecież mniej renomowani od niego szkoleniowcy.
Z braku innych trofeów można Pellegriniego
rozgrzeszać. W Villarrealu i Máladze nikt ich nie
wymagał, w Realu miał zbyt mało do powiedzenia
w kwestiach transferowych, żeby zarzucać mu, że
nie pokonał tamtej Barcelony. Prezes Florentino
Pérez postanowił, że z klubu odejdą Snejider i Robben, na których Chilijczyk liczył, głównie dlatego,
by znalazły się pieniądze na Kakę, którego Pellegrini nie potrzebował. Dodatkowym wyzwaniem
była konieczność delikatnego odsunięcia od składu
dwóch legend: Raúla i Gutiego.
HIPOKRYZJA JEST CNOTĄ
A może trofeów zabrakło dlatego, że Pellegrini jest
po prostu zbyt porządnym i zbyt spokojnym człowiekiem? W czasie meczów nie skacze przy linii
bocznej, nie wrzeszczy na swoich zawodników ani
na arbitrów. Czasami sprawia wrażenie, jakby mecz
po prostu oglądał, zasiadając na jednym z lepszych
miejsc na stadionie. Może dlatego piłkarzom Málagi zabrakło pewności siebie, gdy w ostatnich sekundach ćwierćfinałowego boju rozpaczliwie rzuciła się na nich Borussia, natchniona przez Jürgena
Kloppa? Może bardziej żywiołowo reagujący szkoleniowiec zrobiłby coś, co zapobiegłoby katastrofie?
Być może, by wygrywać w piłce nożnej, trzeba
czasami włożyć rywalowi palec do oka lub przynieść na konferencję prasową listę niekorzystnych
decyzji arbitra, pastwiąc się nad pozbawionym
możliwości obrony — w końcu sędziom z dziennikarzami rozmawiać nie wolno. Pellegrini nie bawi
się w żadne gierki psychologiczne, nie prowadzi
wojen z innymi trenerami, nie prowokuje kibiców,
nie wywiera presji na arbitrach, próbując wpłynąć
na ich nastawienie i decyzje na boisku, raczej sprawia wrażenie skromnego i uprzejmego. Może zbyt
skromnego i uprzejmego? Może sędziowie nie pomyliliby się na korzyść Borussi w kluczowej akcji,
gdyby już po meczu z FC Porto Chilijczyk ogłosił, że
UEFA go celowo prześladuje, bo w spotkaniu w Portugalii uznała gospodarzom bramkę ze spalonego?
Choć przecież zdecydowania Pellegriniemu nie
brak. W Villarrealu nie zawahał się odsunąć od
składu Juana Romána Riquelme, gdy ten postanowił wziąć ustalanie taktyki zespołu w swoje ręce.

W VILLARREALU NIE ZAWAHAŁ SIĘ ODSUNĄĆ
OD SKŁADU JUANA ROMÁNA RIQUELME,
GDY TEN POSTANOWIŁ WZIĄĆ USTALANIE
TAKTYKI ZESPOŁU W SWOJE RĘCE

Pellegrini nie ugiął się, choć prasa, zwłaszcza w Argentynie, ruszyły z miażdżącą krytyką. Przyznał
później, że gdy widział się na okładkach tylu gazet,
poczuł się jak „międzynarodowy terrorysta”.

WYGRYWAJ ALBO GIŃ
Podstawowy problem z opisaniem roli trenerów
w futbolu polega na tym, że tak naprawdę nie widzimy związków przyczynowych (czy Málaga wypuściła z rąk zwycięstwo z Borussią, bo z boiska
zszedł świetnie grający Joaquí�n?), tylko różne korelacje (selekcji zawodników i wyników, doboru
taktyki i liczby stworzonych sytuacji itd.). Możemy
podać kilka alternatywnych wyjaśnień każdego
faktu i zdarzenia, ale żadne z tych wyjaśnień nie
będzie bardziej prawdziwe lub bardziej fałszywe
od konkurencyjnych — co najwyżej będzie bardziej
lub mniej spójne z już zaakceptowanymi przez nas
wyjaśnieniami innych faktów. Między innymi dlatego, że nie mamy pewności co do związków przyczynowych zachodzących na boisku, często zgadzamy
się, że w futbolu, zwłaszcza w wyrównanych spotkaniach, decydującą rolę odgrywa szczęście.
Czy kariera Manuela Pellegriniego to splot szczęśliwych zbiegów okoliczności? Musiałby to być zbyt
szczęśliwy splot zbiegów okoliczności. W futbolu
zdecydowanie mniej przypadku potrzeba, żeby coś
przegrać, niż żeby odnieść sukces. Dlatego Pellegriniego nie powinno się skazywać na trenerską infamię za to, że nie wygrał trofeów — on ma całkiem
niezłe alibi. W czasie, gdy jego zespoły popełniały
zbrodnię przegrania jakiegoś turnieju, Chilijczyk
znajdował się w klubie, który w danych okolicznościach do zwycięstwa potrzebowałby tony szczęścia, a przegraną zgotowała mu odrobina pecha.
Przejście do Manchesteru City wszystko zmienia.
Cieszę się z niego nie tylko dlatego, że Pellegrino zapewne zbuduje zespół, którego grę da się oglądać
bez znieczulenia (jeden taki na Wyspach nie zaszkodzi). Również dlatego, że wreszcie będzie można
Chilijczyka rozliczyć z trofeów. W Manchesterze City
czekają na niego wielkie pieniądze i cierpliwy, słuchający trenera właściciel. Dotychczasowe alibi, które Pellegriniemu tak długo towarzyszyło, straci moc.
Kupuj i buduj zatem Inżynierze, a potem wygrywaj albo giń.
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GDZIE DIABEŁ NIE MOŻE,

TAM UNIĘ POŚLE
[ PIOTR ŚWICA ]
@piotr_swica

Pamiętacie zapewne parę — mogłoby się wydawać — żartów,
zaserwowanych swojego czasu obywatelom Unii przez Komisję
Europejską? Chodzi o takie rodzynki, jak: „ślimak to ryba”,
„marchewka to owoc”, a także stwierdzenie, że każda para kaloszy
potrzebuje osobnej instrukcji obsługi, dołączonej do zakupu. No
cóż, wpływu na legislacyjny potok rodem z Brukseli nie mam, fakt.
Wolność słowa pozwala mi natomiast mówić i pisać o tym, na co
tylko mam ochotę. Dzisiaj napiszę więc o dziejącej się na naszych
oczach parafrazie starego porzekadła: „upolitycznić końskie łajno”.

T

ak bowiem wygląda kolejne działanie
Unii Europejskiej. Tym razem wymierzone w kluby piłkarskie funkcjonujące
na Starym Kontynencie, a co za tym idzie
— również te hiszpańskie. Wszystkie
działania zostały zapoczątkowane inicjatywą Androully Vassiliou, komisarz ds. sportu. Oto jej wypowiedź: „Komisja Europejska w pełni uznaje prawo
władz sportowych do ustanawiania zasad transferów, jednak nasza analiza wskazuje, że obecnie
obowiązujące zasady nie zapewniają sprawiedliwej
równowagi w piłce nożnej ani warunków umożliwiających chociażby częściowe wyrównanie szans
w rozgrywkach ligowych lub pucharowych”. Komisja
prawo wprawdzie uznaje, ale nie waha się, kiedy widzi możliwość jego zmiany. Analiza, zakończona paroma ciekawymi wnioskami, jest niczym innym, jak
polityczną deklaracją unijnego widzimisię. Zajmijmy
się zatem swoistą analizą analizy, przełóżmy ją na
panujące realia i wyciągnijmy z niej odpowiednie
wnioski.
PODATEK FAIR PLAY

Pierwszym pomysłem proponowanym przez komisarz Vassiliou jest „podatek fair play od opłat
transferowych przekraczających pewną kwotę
w celu wspierania lepszej redystrybucji funduszy
z bogatych do mniej zamożnych klubów”. Z ichniego
na nasze: dołóżmy ciężaru fiskalnego klubu, niech
płacą haracz. Wzniośle brzmiąca idea jest niczym
innym jak kolejnym populistycznym hasłem, mającym... po prostu ładnie wyglądać. Kluby za transfery
zawodników i tak będą płacić, bardzo prawdopo-
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dobne, że te bogatsze wcale nie będą na tym aż tak
bardzo stratne. I jak miałaby wyglądać redystrybucja środków? „Wy dacie pieniądze państwu, a ono
na pewno z chęcią wpompuje wszystkie pozyskane
w ten sposób środki w kluby mniej zamożne, aby
te się rozwijały”? Nie zapominajmy o sytuacji ekonomicznej w Europie — o ile Niemcy czy Anglicy
jakoś sobie jeszcze radzą, tak gospodarki Hiszpanii,
Włoch, Grecji, Cypru, Irlandii czy Portugalii ledwo
zipią. Jaka jest gwarancja, że rządy wszystkich tych
krajów nie zawłaszczą sobie środków pochodzących
z transferów, pozwalających opłacić niezbędne do
przetrwania wydatki administracyjne i związane
z obsługą długów? Ż� adne. Deklaracje politycznej elity Europy dawno straciły na wiarygodności, a szalejący kryzys wcale nie ułatwia odbudowy zaufania do
niej.
W IMIĘ SOLIDARNOŚCI!

Drugi zapis w komisyjnej analizie, który jednocześnie najbardziej mnie rozbawił. Pozwolę sobie zacytować: „lepsze informowanie o transferach zawodników w celu zapewnienia, by odpowiednia
rekompensata w imię solidarności była wypłacana
klubom oraz by kluby te były świadome swoich praw”.
Od razu pojawiają się pytania: kto i kogo miałby informować? Jakiego rodzaju byłoby to zapewnienie
i na czym dokładnie polegało? Czym jest świadomość praw klubów? I najzabawniejsze ze wszystkiego— solidarność. Zawsze myślałem, że kluby
piłkarskie rywalizują ze sobą, chcą osiągać sukcesy,
mają swoje indywidualne interesy, którymi kierują
się przez swoją politykę. Jak bardzo się myliłem! Jak

bardzo naiwny byłem, wierząc w sportową rywalizację! Od dzisiaj wiem już, że nie to jest celem sportu. Dlatego proponuję wprowadzenie innowacyjnego rozwiązania, przełomowego w dziejach futbolu
— puchary dla wszystkich! Puchary za mistrzostwo
kraju, puchary za wygranie meczu, puchary za strzelone gole, wreszcie puchary za spadek do niższej ligi,
ba! — stworzenie jednej, w skład której wchodziłyby wszystkie zespoły w kraju, aby nikt nie poczuł się
pokrzywdzony graniem w niższej klasie rozgrywkowej. W imię solidarności! by wszystkie zespoły
w kraju, aby nikt nie poczuł się pokrzywdzony graniem w niższej klasie rozgrywkowej.

staci klauzuli odejścia właśnie. Kto wie, może rzeczone komisje przy okazji wydatnie zmniejszą odsetek bezrobocia w każdym kraju członkowskim?
NIE TĘDY DROGA

Oczywiście lincz pomysłów Unii nie miałby prawa bytu bez odpowiedniej argumentacji. Przede
wszystkim należy stanowczo podkreślić, że sport od
zarania dziejów polegał na rywalizacji. A ta rywalizacja opierała się na tym, że każdy jest inny. W piłce
działają takie same mechanizmy— jeden biega szybciej, drugi ma lepszą technikę, atutem trzeciego jest
inteligencja. To samo tyczy się klubów. Niektóre są
bogatsze, chociażby przez liczbę fanów na świecie
i sprzedawane przez to gadżety (swoją drogą, czy
WOLNY RYNKU, ODEJDŹ
Kolejny, absurdalny wręcz zapis wieńczący ana- Komisji marzy się kontrolowanie również liczebnolizę pani komisarz. Cytując: „klauzule «wykupu» ści kibiców danego zespołu, dążąc do ich wyrównazawarte w kontraktach zawodników powinny być nia?), drugie nie mogą sobie pozwolić na zapełnienie
proporcjonalne do przyczyny ich wprowadzenia”. stadionu do ostatniego miejsca przez zasięg lokalny.
Czyli: odbierzmy klubom i zawodnikom autonomię Ale to jest piękno futbolu. To jest to, dlaczego kow decydowaniu, kto i za ile opuścić może daną dru- chamy go oglądać — bo każdy ma swoje szanse. Zażynę. Bo to sami zawodnicy, podpisując kontrakty, wodnik utalentowany i tak się wybije, jego aspiracją
zgadzają się na taką, a nie inną klauzulę odejścia. To będzie gra w lepszym klubie, a żadne regulacje tego
ich wolny wybór, jak potoczy się zawodowa kariera. nie zmienią. Unijna utopia ligi wyrównanej też nie
Klauzula jest niczym innym jak górną granicą kwoty, ma szans bytu, bo sport dający ludziom mniej emocji
jakiej rządać może kierownictwo klubu od kontra- szybko odejdzie do lamusa.
I niestety, ale każda drużyna ma swoje limity — jedhentów za sprzedaż swojego pracownika. Ale znowu
na
będzie walczyła o zwycięstwo w Lidze Mistrzów,
pojawiają się wątpliwości: co to znaczy „przyczyna
wprowadzania” klauzuli? Sporządzający analizę naj- marzeniem drugiej jest awans do wyższej klasy
rozgrywkowej. I tego nie
zmienią żadne przepisy.
Wyrównanie ligi na pewno nie powinno polegać na
Zawodnik utalentowany i tak się wybije, jego aspiracją
nakładaniu dodatkowych
będzie gra w lepszym klubie, a żadne regulacje tego nie
obciążeń na bogatszych,
bo jest to działanie zbędne
zmienią. Unijna utopia ligi wyrównanej nie ma szans bytu
i mijające się z celem. Unia
wraz z FIFĄ powinny zająć
się raczej innym problemem, realnie niszczącym
futbol — szejkami, rosyjwyraźniej nie zdają sobie sprawy, że przyczyną jest skimi oligarchami i innym plugastwem, które wątplichęć zabezpieczenia się przez odejściem piłkarzy wą „magią” pieniędzy sprawia, że w przeciągu dwóch
bez odpowiedniej gratyfikacji finansowej. Chyba, że sezonów zespół beniaminka sięga po mistrzostwo
coś zmieniło się w zasadach funkcjonowania wolne- kraju. Tutaj powinno wprowadzić się jedyną regulago rynku. Kluby działają w realiach coraz bardziej cję — zabraniającą wydawać klubom więcej niż same
bezwzględnego biznesu i to w ich gestii powinno zarobią. Również rozpychające się w Europie łokciależeć, aby bronić swoich interesów przed silniejszy- mi hasła równości i solidarności dopełzły do futbolu
mi. Z niecierpliwością czekam zatem na powołanie i trzeba powiedzieć im zdecydowane „nie”. Jeżeli chospecjalnej komisji piłkarskiej dla każdego kraju, pra- dzi o Hiszpanię, to jedynym postulatem godnym rozcującej w pocie czoła dzień i noc, która — analizując patrzenia dążącym do ograniczenia wpływów finanwiek, doświadczenie, poszczególne atrybuty zawod- sowych dokładnie dwóch klubów jest wprowadzenie
nika, jego predyspozycje, osiągnięcia i potencjał — zbalansowanego podziału pieniędzy z tytułu praw
określać będzie maksymalną kwotę, jaką zażyczyć transmisji telewizyjnych. O jakich klubach mówię,
będzie mógł sobie klub za każdego zawodnika w po- wie zapewne każdy czytelnik.
CZERWIEC | ¡OLÉ! MAGAZYN

111

MUNDIALEIRO

MISTRZOSTWA

W DUCHU FASZYZMU
[ MARCIN ŚLIWNICKI ]

D

Pod nieobecność Urugwaju, faworytów drugich mistrzostw
świata było dwóch — fenomenalni w tamtym czasie Austriacy
i gospodarze, Włosi. Wygrali jednak piłkarze Squadra Azzurra.
Wygrali, bo… musieli. Nikt przecież nie chciał ryzykować
rozgniewania Mussoliniego. Sam Il Duce nie cofnąłby się
przed niczym, byle tylko jego rodacy zdobyli Złotą Nike

o roli gospodarza pretendowała również Szwecja. Trudno powiedzieć, czy pod wpływem nacisków
samego Duce, jednak wybór padł na Włochy. Mistrzostwa okazały się przełomowe z kilku powodów.
Po pierwsze, chęć udziału w turnieju zgłosiły aż 32 reprezentacje, zaistniała więc potrzeba zorganizowania eliminacji, które wyłoniły szesnastu uczestników imprezy. Do turnieju eliminacyjnego nie przystąpił mistrz sprzed czterech lat — Urugwaj zbojkotował mundial, gdyż czuł żal do Europejczyków za
zlekceważenie mistrzostw z 1930 roku. Rundę wstępną szczęśliwie przebrnęli też Hiszpanie, o których
jednak trochę później. Kolejnym novum, tym razem związanym już bezpośrednio z turniejem finałowym, było zwiększenie liczby miast-gospodarzy, z jednego do ośmiu.

OSIEM SPOTKAŃ, OSIEM MIAST

Tak duże powiększenie liczby miast-gospodarzy nie było dziełem przypadku.
Wszystkie osiem spotkań pierwszej rundy odbyło się tego samego dnia, co spowodowało konieczność gry na różnych stadionach. Dzięki temu organizacją mundialu obok Rzymu, Turynu, Mediolanu czy Neapolu mogły szczycić się również
Florencja, Bolonia, Genua i Triest. Tę fazę turnieju trudno nazwać fazą grupową.
Zamiast losować grupy, mecze rozegrano systemem pucharowym. Już na początku z mistrzostwami pożegnały się oba zespoły z Ameryki Południowej — Argentyna i Brazylia. Ta ostatnia musiała uznać wyższość Hiszpanów. Na oczach 21
tysięcy widzów zgromadzonych na stadionie Luigi Ferraris w Genoi ograli Canarinhos 3:1. W innym ciekawym meczu Austria, nazywana wtedy Wunderteamem,
pokonała po dogrywce Francję 3:2.

PIERWSI ORIUNDI

Reprezentacja Italii, aby zwiększyć swoje szanse, zrobiła coś jeszcze. To właśnie
Włosi wymyślili sposób na wzmocnienie kadry poprzez naturalizowanie piłkarzy. Jeśli tylko ktoś miał przodka z Półwyspu Apenińskiego mógł reprezentować
barwy Squadra Azzurra. O ile teraz przepisy FIFA są w tej kwestii jasno sformułowane, o tyle wtedy pomysł był na tyle nowy, że nikt nie wiedział, jak na to zareagować. A Włosi sięgnęli po najlepszych
— zdecydowano się na „transfer” wicemistrzów świata z Montevideo, reprezentantów Argentyny, Luisito Montiego i Attilio Demarí�ę. Już w 1928 roku powołano
też m.in. Raimundo Orsiego, który był z kolei wicemistrzem olimpijskim z tego samego roku. Piłkarz był lewoskrzydłowym światowego formatu. Ze zmianą kadry
narodowej zbiegły się też przenosiny z Independiente do Juventusu. W zamian za
zmianę barw klubowych, piłkarz miał dostać nie tylko pieniądze, ale i najnowszy
model fiata.
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ĆWIERĆFINAŁOWA WOJNA

W ćwierćfinale Hiszpanom przyszło zmierzyć się z gospodarzem. Włosi przeszli przez pierwszą rundę jak burza, gromiąc USA aż 7:1. To w tym spotkaniu narodziła się
legenda Ricardo Zamory. Hiszpański portero kilkanaście
razy bronił w sytuacjach, z których nie miał prawa wyjść
obronną ręką. Znakomicie interweniował również jego
vis-à-vis, Giampiero Combi. Mimo to, po pół godzinie
gry niespodziewanie do siatki gospodarzy trafił Luis Regueiro. Włosi przeważali, niesieni dopingiem 35 tysięcy
kibiców, lecz Zamorę zdołali pokonać tylko raz — w 44.
minucie trafił Ferraris. Mecz zakończył się remisem i musiał zostać powtórzony. Niestety dla Hiszpanów, w tym
spotkaniu nie mógł wystąpić mocno poobijany w pierwszym starciu Zamora. Dodatkowo Azzurri postarali się,
aby tym razem wszystko poszło po ich myśli — sędzia
Roland Mercet miał czuwać nad przebiegiem spotkania. Rzeczywiście, arbiter ze Szwajcarii nie zawiódł
Mussoliniego i uznał bramkę Giuseppe Meazzy strzeloną w jedenastej minucie po faulu Włocha. Hiszpanie
bardzo starali się odrobić straty, jednak arbiter skutecznie uniemożliwił im zagrożenie bramce Combiego.
Po powrocie do Szwajcarii Roland Mercet został przez
rodaków dożywotnio zdyskwalifikowany.

NAJLEPSZA CZWÓRKA

W półfinałach, oprócz gospodarzy, znalazły się Niemcy,
Austria i Czechosłowacja. Zwłaszcza ta ostatnia przykuwała uwagę kibiców, gdyż jej gra na tym etapie była sporą niespodzianką. Do tego sukcesu poprowadziły ją dwie
gwiazdy: konkurujący z Zamorą o miano najlepszego
bramkarz František Plánička i Oldřich „Olda” Nejedlý, najlepszy strzelec mundialu. W półfinale o jego skuteczności
przekonali się Niemcy, którym wbił hat tricka. Rywale odpowiedzieli jedynie bramką Noacka i mecz skończył się
wygraną Czechosłowacji. W ten sposób nie spełniło się
marzenie Mussoliniego i Hitlera o „faszystowskim finale”.
W drugim spotkaniu tej fazy rozgrywek gospodarze mierzyli się z austriackim Wunderteamem. Poziom meczu
był zaskakująco niski — w obecności 35 tysięcy kibiców
zgromadzonych na San Siro Włosi wymęczyli wygraną
1:0. Awans do finału gospodarzom zapewnił w dziewiętnastej minucie Enrico Guaita. Gości w tym meczu zawiodła ich największa gwiazda, Matthias Sindelar.

PIERWSZY RAZ O BRĄZ

Pierwszy mecz o wejście na najniższy stopień podium
rozegrano w Neapolu. Mimo że spotkanie to nie cieszyło
się wielkim zainteresowaniem (wszyscy czekali na finał

z udziałem reprezentacji Włoch), to nie zostało potraktowane ulgowo. Wycieńczeni Niemcy i Austriacy postawili
na futbol ofensywny. Po świetnym widowisku spotkanie zakończyło się minimalną wygraną tych pierwszych,
3:2. Austriacy czuli z pewnością niedosyt, a może także
i niezadowolenie z czwartego miejsca — jak się później
okazało, wynik nie był jednak taki zły, bo na jakikolwiek
sukces musieli czekać aż dwadzieścia lat.

IL GRANDE FINAL

Finał II Mistrzostw Ś� wiata odbył się na Stadionie Narodowej Partii Faszystowskiej, na którym zgromadziło się
50 tysięcy kibiców, na czele z Benito Mussolinim. Włosi
byli faworytami, nikt nie spodziewał się więc, że będą
mieli jakieś kłopoty. Jednak, ku zdziwieniu wszystkich,
lepiej na boisku prezentowali się Czesi. Mądra gra obrony,
umiejętnie kierowanej przez Pláničkę, spowodowała że
długo utrzymywał się bezbramkowy remis. Wtedy w poczynania Włochów wkradły się nerwy. Zaczęli grać agresywnie, a często wręcz brutalnie. W drugiej połowie na
boisko powrócił Antoní�n Puč. Powrócił, bo chwilę wcześniej został zraniony przez jednego z Włochów. Krótko po
wejściu na murawę świetnie odnalazł się w zamieszaniu
w polu karnym i pokonał Combiego, wyprowadzając skazywanych na porażkę piłkarzy Czechosłowacji na prowadzenie. Była to 71. minuta spotkania. Od tej chwili zaczął
się napór Azzurrich, który przyniósł skutek już dziesięć
minut później. Raimundo Orsi dopadł do piłki wstrzelonej przez Guaitę ze skrzydła i wpakował ją do pustej już
bramki! Włoscy kibice mogli wreszcie krzyknąć z radości.
Do końca spotkania wynik nie uległ już zmianie i potrzebna była dogrywka. W niej więcej zimnej krwi zachowali
gospodarze, którym zwycięstwo dał gol Angelo Schiavio
w 95 minucie.

SCHODY DO NIEBA

Mundial roku 1934 rozpoczął erę dominacji reprezentacji Włoch. Na nim narodziła się też pierwsza włoska
gwiazda futbolu — Giuseppe Meazza. Równie popularny,
co piłkarze, stał się trener nowych mistrzów, Vittorio „Il
Vecchio Maestro” Pozzo. Na pewno nie należy twierdzić,
że tytuł Squadra Azzurra wywalczyli niezasłużenie. Oczywiście, wsparcie ze strony Mussoliniego i jego „pogawędki z sędziami” nie były bez znaczenia, ale jedno trzeba
Włochom oddać — stworzyli wtedy świetną reprezentację. Combi, Ferraris, Orsi, Guaita i Meazza. Nazwiska rozpalały wtedy wyobraźnię kibiców jak dziś Casillas, Ronaldo czy Messi. I wreszcie trzeba pamiętać, że cztery lata
później na francuskich boiskach znów triumfowała ekipa
z Półwyspu Apenińskiego. Już bez wsparcia Duce.
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PRZEPYTUJEMY

DANI
QUINTANA
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KIEDY DANI WYZNAŁ, ŻE MOŻEMY ROZMAWIAĆ ILE
CHCEMY, WIEDZIELIŚMY, ŻE NIE BĘDZIE TO KRÓTKI WYWIAD
ROZMAWIA JĄ:

[ MICHAŁ ŚWIERŻYŃSKI ]
@MiguelSergio27

Zacznijmy od tego, jak się tutaj w ogóle znalazłeś?
Nie było w tym dużej tajemnicy, grałem w trzeciej lidze, która w Hiszpanii nazywa się Segunda División B,
zaoferowali mi przyjazd do Polski. I wtedy się zaczęło.
Interesowało mnie wszystko związane z waszą ligą. Tutaj wszystko ma większy rozgłos, wszystkie mecze są
transmitowane. Zagrasz dobry mecz i wie o tym cała Polska. Jest tu też oczywiście wyższy poziom ekonomiczny.
Otrzymałem szansę i z niej skorzystałem — wszystko wyjaśniliśmy, chociaż na początku były pewne problemy ze
strony Gimnàsticu Tarragona. Dostałem trzy dni szansy
na Litwie. Kiedy przyjechałem ponownie, czekał na mnie
gotowy kontrakt.

Zazwyczaj, gdy do naszej ligi przyjeżdża obcokrajowiec, pyta swoich rodaków o kraj, ligę, rekomendacje.
Jak to było w twoim przypadku?
Nie znałem nikogo, przyjeżdżałem bez żadnych rekomendacji. Teraz znam Hiszpanów z Piasta, ale wcześniej
nie miałem nawet kogo zapytać, informacje o Jagiellonii
czerpałem z Internetu. Wpisujesz w Google czy Youtube
i wyskakuje wszystko.
Wszystko, co wiedziałeś o Polsce, to były informacje
zaczerpnięte z Internetu?
W zasadzie tak. Byłem na dwutygodniowych wakacjach
w Krakowie, ale nie miało to nic wspólnego ani z transferem, ani z Białymstokiem. Kraków to większe miasto,
bardziej wielokulturowe. W Białymstoku żyją chyba sami
Polacy.
Skoro Jagiellonia nie spadnie, zamierzasz grać tu
dalej?
Tak, mam jeszcze dwa i pół roku ważnego kontraktu.

Czyli przedłużyłeś go? Myśleliśmy, że masz kontrakt do grudnia.
Tak, to był kontrakt na rok, ale tuż przed waszą rozmową pilnie wezwali mnie do klubu i mam ten kontrakt
właśnie tutaj, przy sobie. Nie będzie to moja decyzja, jeśli

[ MACIEJ PRUSIŃSKI ]

odejdę. Ja odpowiadam tylko na oferty z innych klubów,
nie będę się pchał do transferu, na który musiałaby się
zgodzić najpierw Jagiellonia, żeby zbić na tym interes.
Czuję się tu dobrze, poznałem już miasto, co nie zajęło mi
długo, mam tu znajomych.
Gdybyś miał ofertę, np. z Legii i możliwość powalczenia o Ligę Mistrzów…
Podoba mi się taka wizja, ale to Legia musiałaby wyjść
z propozycją. Komu nie podobałaby się możliwość gry
w Lidze Mistrzów, Lidze Europy, dla 20 000 osób, co zdarza się na Legii, Lechu, Wiśle, wielkich klubach w Polsce?
Myślę, że nikt nie odrzuciłby takiej propozycji. Ale powtarzam, nigdy nie będę tą osobą, która zainicjuje czy też
będzie naciskała na transfer. Najpierw dogadują się kluby,
potem dopiero ja mam coś do powiedzenia.
Wielu specjalistów twierdzi, że jesteś najlepszym
piłkarzem Jagiellonii. Co ty na to?
Jestem wdzięczny za tak miłe komentarze, kibice też
dobrze przyjmują moją grę. Przy wynikach, jakie ostatnio
osiągamy, trudno jest się jakoś wyróżnić. To jest tak, że jak
zagrasz normalny mecz a drużyna wygra, mówią że zagrałeś dobrze. Jeśli zagrasz nawet lepiej, ale drużyna przegra,
ocenią gorzej Twoją grę. Wyniki determinują odbiór Twojej osobistej postawy na boisku. Ż� aden z piłkarzy Jagiellonii nie jest zadowolony z ostatnich wyników, to jasne.
Ale chwalą cię nawet za przegrane mecze!
Aha, nie wiedziałem. Według mnie polska piłka nożna
jest bazowana na sile zawodników.

Czy w tej kwestii polska Ekstraklasa jest podobna
do Segunda B?
Tak. Natomiast w Primera División jest bardzo dużo
wolnej przestrzeni, choć do pewnego momentu. Ś� rodkowy pomocnik czy nawet stoper może wyjść z piłką, bo nie
ma takiego pressingu. Tutaj pressing jest wszędzie, w każdej strefie boiska. Jest to może mniej atrakcyjne dla oka,
ale tak się tutaj gra i już, musze się przyzwyczaić.
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Jak przyjąłeś na początku takie warunki gry? Pomyślałeś sobie: „kurcze, może być trudno”?
Zacznijmy od tego, że na święta Bożego Narodzenia
prawie nie miałem wolnego, cztery czy pięć dni, nic więcej, w Hiszpanii nie ma przerwy w grze rzędu miesiąca
czy dwóch jak tutaj. Dzięki temu miałem dwa sezony przygotowawcze, bo w zasadzie nie przestałem grać w Hiszpanii, a na obóz do Turcji poleciałem z piłkarzami, którzy nie
grali przez miesiąc. Tak, na początku fizycznie było bardzo
ciężko. Mówiłem sobie „cholera, nie czuję nóg, jestem wykończony”.

Wiedziałeś, że w Jadze gra inny zawodnik, który
mówi po hiszpańsku?
Alexis? Nie, nie wiedziałem, ale naprawdę pomaga mi
najbardziej i to we wszystkim. Sprawy mieszkaniowe,
papiery o pracę i takie sprawy, które musiałem załatwić.
Przy kontrakcie również, wszystko mi tłumaczy.
Jesteś tu bez rodziny, bez dziewczyny.
Tak.

Nie miałeś problemów z aklimatyzacją? Nie narzekasz na słońce jak Arruabarrena? Kibu twierdzi, że
to jeden z najważniejszych czynników tryumfu na boisku.
Nie, nie miałem takich problemów. Ale to prawda, że
słońce wstaje bardzo wcześnie. Dziś poszedłem spać
o czwartej nad ranem, bo po trzeciej wróciliśmy z Bełchatowa. I wstałem bardzo wcześnie, spałem może ze cztery
godziny. Na początku miałem problemy, bo budziłem się
o piątej nad ranem. Taka pora to w Hiszpanii środek nocy,
tutaj już świeci słońce. No i jak już wstawałem, to nie kładłem się z powrotem.
Skoro wiesz, że zostaniesz tu na dłużej, zaprosisz
rodzinę do Polski?
Jasne, do tej pory nie było do tego dobrej okazji, tata nie
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mógł dostać wolnego w pracy albo była okropna pogoda.
Do połowy kwietnia padał śnieg.
Tak, ale ten rok był wyjątkowy, jeśli o to chodzi.
To samo mi powiedzieli. Ale jak widziałem pogodę za
oknem, mówiłem „nie przyjeżdżajcie jeszcze”. Zaplanowaliśmy, że przyjadą w czerwcu czy lipcu, kiedy pogoda
będzie już lepsza. Przyjedzie narzeczona, przyjedzie tata.
On teraz ogląda wszystkie mecze Jagiellonii! Gdzie tam,
on nawet ogląda te, w których Jagiellonia nie gra! Ostatnio
mówi „a wiesz co, oglądałem sobie Piast-Zagłębie Lubin”.
A ja do niego: „co robiłeś?!”. [śmiech]

Jakie jest twoje piłkarskie marzenie?
Grać w najlepszej lidze świata. W jednej z najlepszych:
angielskiej, niemieckiej albo hiszpańskiej. Chociaż dobrze
byłoby też zagrać w drugiej lidze niemieckiej czy angielskiej, to też jest wysoki poziom. W Hiszpanii w sumie też.
Ale marzeniem jest pierwsza liga. No i oczywiście hiszpańska, bo najbardziej odpowiada mi styl gry: techniczny,
szybki. Jestem świadomy tego, jak będzie trudno spełnić
ten sen. Nie sądzę, żebym był w stanie to osiągnąć.
Czytaliśmy, że według Ciebie Iniesta to piłkarz wyśmienity. Nie sądzisz, że ma małą skuteczność?
Tak, ale on nie osiągnie nigdy poziomu Messiego czy
Cristiano. Oni są wysoko ponad wszystkimi, niemniej on
jest najlepszy z reszty. Ostatnio czytałem na Twitterze,
że Mata w tym sezonie uzyskał dwie bramki więcej i tyle
samo asyst co Silva, Xavi i Iniesta. I jest on tak samo oceniany jak ta trójka? Nie. Każdy z wymienionych to zawodnik typowo hiszpański, niski, szybki, z przeglądem gry
i dobrym kluczowym podaniem.
Możesz powiedzieć coś więcej o Silvie i innych Kanaryjczykach?
Valerón, Rubén Castro też są z Wysp. Ale to Silva był
moim idolem, wpatrywałem się w jego styl, starałem się
grać podobnie. Później poznaliśmy się w Valencii, spotka-

liśmy się w gronie rodzinnym. Bardzo go szanuję, wiem,
że jako osoba jest dwa razy lepszy niż jako piłkarz.
Jak wspominasz czas spędzony w Valencii?
Przyszedłem tam w wieku siedemnastu lat, ale szybko
wypożyczyli mnie i kilku innych do Puçol, co tak naprawdę
było Valencią C. Trenerem był tam Luis Milla, trener olimpijskiej kadry Hiszpanii. Potem wróciłem do Valencii B,
ale po czterech latach odszedłem. Nie wspominam może
tego najlepiej, ale grać w rezerwach tak dobrego klubu, to
było coś. Pierwsza drużyna była na wyciągnięcie ręki, jednak wtedy było trudniej, bo jak potrzebowali zawodników
to ich kupowali. Teraz finansowo idzie im gorzej i może
więcej szans dostają właśnie młodzi z Mestallety.
Wydaje ci się że łatwiej jest dostać się do wielkiego
futbolu przez filię klubu grającą w trzeciej lidze czy
grając w niezależnym klubie w trzeciej lidze?
Myślę, że teraz łatwiej dostać się z filii, bo w tej sytuacji
ekonomicznej kluby częściej sięgają do swoich zasobów,
zanim wydadzą na kogoś pieniądze. Wcześniej wydawano
pieniądze na prawo i lewo.
To samo mówił Kibu, to jest zaleta kryzysu.
I ma rację!

Odważysz się ocenić Tomasza Hajtę? Wiesz, że
wcześniej nie był trenerem, to były piłkarz?
Wiem, wiem. Myślę, że on i Dźwigała bardzo dobrze się
uzupełniają. Hajto wie dużo o piłce, dobrze opanowaliśmy atak, chociaż trochę musimy popracować nad obroną. Oczywiście, że wyniki to nie tylko jego wina, również
nasza, bo to my wychodzimy na boisko. On jest urodzonym motywatorem, świetnie potrafi do nas przemówić,
a tę cechę szanuję u trenerów. Nie chciałbym, żeby ludzie
oceniali go przez pryzmat ostatnich siedmiu meczów [2
punkty na 21 możliwych, 3 bramki zdobyte, 18 straconych
— przyp. red]. Wszyscy jesteśmy temu winni. Uważam,
że ma dobry pomysł na grę, trzeba więcej popracować
w obronie i będzie dobrze.
Sądzisz, że spełnił swoje zadanie?
Zespół stać na wyższą pozycję w lidze i trener o tym
wie, dlatego nie jest zadowolony. Stać nas na pierwszą
szóstkę, tak sądzę. Oczywiście, że są lepsze drużyny, ale
każdy może wygrać z każdym. Wygraliśmy w Warszawie
z Legią i w Poznaniu z Lechem.
Powiedziałeś w którymś wywiadzie, że nie potrafisz grać prawą nogą.
No tak, mam z tym problemy.
To jest problem praktycznie wszystkich polskich
zawodników, oprócz tych najlepszych. Znasz może Polaka, którego to nie dotyczy?
[po dłuższej chwili zastanowienia] Chyba nie, bo na
myśl przychodzą mi tylko ci najlepsi.

Co sądzisz o kibicach Jagiellonii i innych polskich
drużyn?
Są w Polsce kibice, tacy jak Jagiellonii, którzy zasługują
na słowa uznania. Przede wszystkim dlatego, że przychodzą na mecze zimą, przy -20°C, ciągle dopingują drużynę

i są z nią cokolwiek by się nie działo.
Bardzo mi się to podoba. Mój najlepszy moment w tym
roku, to mecz w Gdańsku, gdzie na tym stadionie przy
trzynastu tysiącach ludzi pokonaliśmy gospodarzy 3:2.

W Segunda B tego nie ma?
Nie, nie za bardzo. W Gimnàsticu było trzy, może cztery
tysiące na najważniejszym meczu. Jasne, że jak drużynie
idzie dobrze, to pojawia się więcej kibiców. W barażach
o Segunda División przyjechali na boisko na Teneryfę i zobaczyli 25 tysięcy ludzi. Ale tak jest raz, ewentualnie dwa
razy w roku.
Jak to jest, że wynurzasz się z Segunda B i radzisz
sobie świetnie, a Nacho Novo nie potrafi zaistnieć?
A on tu grał?

Tak.
Nie wiedziałem tego. Wiem, że ja poradziłbym sobie
w Segunda División, może nawet i w Primera — owszem,
nie byłbym gwiazdą, ale ten styl gry mi odpowiada. A Nacho Novo grał w Segunda B, poszedł do Szkocji i to tam
stał się gwiazdą. W tym momencie przechodzę tę samą
przemianę. [śmiech]
Zamierzasz zacząć uczyć się naszego języka?
Tak, od przyszłego roku będę brał lekcję polskiego i angielskiego.

Sprawiasz wrażenie osoby bardzo wyluzowanej.
Nie mówisz po polsku, ale niespecjalnie się tym przejmujesz. W czasie „Ligi+ Extra” też wydawałeś się zrelaksowany, mimo że to chyba najbardziej opiniotwórczy i najważniejszy program o futbolu w Polsce. Takie
podejście ułatwia ci życie?
Ale ja nawet teraz się denerwuję. Tak samo było w „Canal+”. Myślałem tylko: „Co powiedzieć teraz?!”. Było o tyle
łatwiej, że rozumiała mnie tłumaczka. Denerwuję się
przed wywiadami, przed przyjściem tu też się denerwowałem. Cały się teraz pocę [śmiech]. Jeśli chodzi o dostosowywanie się do nowego otoczenia, to wydaje mi się, że
mój stosunek jest bardzo dobry. Jestem osobą otwartą,
z wszystkimi żyje mi się dobrze. W szatni najwięcej żartów robią sobie właśnie ze mnie. Trener Hajto robi mi je
często, ale nie wszystkie rozumiem przez brak znajomości języka. Tłumaczy mi Alexis [Norambuena — przyp.
red.]. Po wczorajszym remisie [rozmawiamy po meczu
z Bełchatowem — przyp. red.] trener był zadowolony.
Graliśmy na ciężkim terenie, przegrywaliśmy, ale udało się wyrównać, chociaż nie było łatwo. Cenny punkt.
I za każdym razem, gdy Hajto kończy swoją przemowę,
odwracam się do Alexisa i pytam: „Co powiedział?”. Tak
samo przed meczem. Nie jest fajnie jak się wkurza. Wchodzi i krzyczy: „kurwa, kurwa…” — to akurat rozumiem
[śmiech]. To normalne, że po porażce 0:3 jest wkurzony.
Rzuca mięsem na wszystkie strony. I wtedy, jedyne co
mówi mi Alex, to to, że „nie jest zadowolony” [śmiech].
To co złe, zawsze czyni bardziej delikatnym. Hajto: „Dani
Quintana coś tam coś tam”. Alexis: „Dani, nie jest z Ciebie
zadowolony”. Ale już to sobie uświadomiłem.
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SĄ W POLSCE KIBICE, TACY JAK JAGIELLONII, KTÓRZY ZASŁUGUJĄ NA
SŁOWA UZNANIA. PRZYCHODZĄ NA MECZE ZIMĄ, PRZY -20°C, CIĄGLE
DOPINGUJĄ DRUŻYNĘ I SĄ Z NIĄ COKOLWIEK BY SIĘ NIE DZIAŁO.
I BARDZO MI SIĘ TO PODOBA

Jest w szatni ktoś, kto rozumie jeszcze mniej?
Kim [Min-Kyun Kim — przyp. red.]. Jestem w stanie wyłapać jeszcze jakieś pojedyncze słówka i zorientować się
o czym mówisz. Rozumiem też po angielsku, chociaż nie
mówię w tym języku. Ale jakoś się komunikuję. Dużo czasu spędzam z Gajosem i Kupiszem i rozmawiamy między
sobą po angielsku. Za to Kim nie zna żadnego z tych języków. To bardzo dobry zawodnik, ale powinien zapisać się
na zajęcia razem ze mną [śmiech]. Chociaż nie wiem czy
są tu tłumacze polsko-koreańscy.
A co sądzisz o Frankowskim i Smolarku? Pięć, sześć
lat temu były to największe gwiazdy polskiej piłki.
Obaj grali też w Hiszpanii.
Ciągle nimi są. Wszyscy mają plakaty bądź zdjęcia Ebiego lub Franka. Idąc z Tomkiem po ulicy tak naprawdę idzie
on sam. Ciebie nikt przy nim nie rozpozna i nie zwróci na
Ciebie uwagi [śmiech]. Fajnie jest z nimi grać wiedząc, że
Ebi był gwiazdą formatu światowego, a Franek chyba jednak bardziej polskiego.
Dlaczego w Hiszpanii nic nie osiągnęli?
Ebi był tam zbyt krótko, a Franek potrafił strzelać dla
Elche. Nie udało mu się trafić do Primera División, wybrał
inną drogę i grał w wielu krajach. Nie szło mu przecież źle.

Jesteś madridistą. Jak oceniasz zmiany, które zachodzą w ekipie Królewskich? Mówi się, że najbliżej objęcia posady trenera jest Jupp Heynckes.
Tak, słyszałem. Coś nie wyszło z Ancelottim. Myślę,
że najlepiej jakby zakontraktowali Daniego Quintanę
[śmiech]. Heynckes już był w Madrycie, zdobył Ligę Mistrzów i to co teraz zrobił w Monachium… Wyobrażacie
sobie tam teraz Guardiolę?! Nie ma co poprawiać. Chyba,
że powiększyć przewagę nad wiceliderem do 28 punktów
[śmiech]. Sprowadziłbym Bale’a bez względu na cenę. Ludzie narzekają, że kosztuje tak dużo, ale przecież to nie oni
będą za niego płacić. A Heynckes wydaje mi się menadżerem o profilu, jakiego potrzebuje Real. Nie będzie wokół
klubu tyle zamieszania. Mourinho wcześniej był kochany,
dziś jest nienawidzony ze względu na swoje komentarze.
To ciągle jeden z najlepszych trenerów na świecie, temu
nie zaprzeczymy, bronią go tytuły. Ale Real potrzebuje trochę spokoju i zarówno Heynckes, jak i Ancelotti są w stanie to zapewnić. Specjaliści wysokiej klasy. Byleby tylko
ściągnęli Bale’a! [śmiech]
A co najbardziej zaskoczyło cię w Polsce?
To, że ludzie tak bardzo interesują się futbolem. Wielu
kolegów z drużyny mówiło mi, że gra w piłkę nie jest tu
zbyt piękna, ale ludzie i tak ją uwielbiają. Mnóstwo przy118 ¡OLÉ! MAGAZYN | CZERWIEC

chodzi na stadiony, ogląda mecze w telewizji. Kto na przykład chciałby oglądać wczorajszy mecz, poza moim ojcem
[śmiech]? A jednak ludzie oglądają.
Cel na przyszły rok?
Walka o miejsca 1-4 i europejskie puchary. Jestem optymistą, ale myślę, że to realny cel. W tym sezonie potrafiliśmy pokonać te najlepsze ekipy, w przyszłym wystarczy
grać z większą regularnością na takim poziomie. Mamy
najwięcej remisów, więc trzeba popracować tylko nad
szczegółami i będziemy walczyć.

Jesteśmy trochę zaskoczeni twoim optymizmem. Co
robisz w wolnym czasie?
Nigdy nie jem w domu. Znam tu wszystkie restauracje.
Na dole dają świetne sałatki [śmiech]. Do tego jest całkiem
tanio. Wstaję, jestem trochę w domu, czasem jakiś spacer
albo coś w tym stylu, potem coś zjeść i na trening. I znowu
wracam tu. To chyba najładniejsza część Białegostoku [jesteśmy w samym centrum — przyp. red.]. Całego jeszcze
nie zwiedziłem, bo do niedawna pogoda nie sprzyjała. Nie
jest to wprawdzie Warszawa czy Kraków, ale dzięki temu
jest mi łatwiej. Nie znam polskiego, ale wiem co powiedzieć w taksówce, chociaż na początku i z nazwą ulicy, na
której mieszkam, miałem problem.
Taksówkarze cię rozpoznają?
Tak, ale za bardzo nie mamy jak pogadać. [śmiech]

Wracając jeszcze do Twojego trybu życia. Nikt chyba nie przyłapie cię tu na wizycie w McDonaldzie lub
na nocnej zabawie…
Nawet nie lubię wychodzić nocą. I nigdy mnie nie zobaczycie na mieście po przegranym meczu. Jeśli gramy
w niedzielę, to już w czwartek nigdzie nie wyjdę. Do tego
potrzebuję dużo snu, w innym wypadku czuję się fatalnie.
Wydaje mi się, że zachowuję się profesjonalnie, staram się
zdrowo odżywiać, ale dużo mnie to kosztuje. Jest tu tyle
fajnych rzeczy do jedzenia. Zaskoczyła mnie ilość zup, które jecie. Pytałem nawet Ebiego: „słuchaj, latem, przy 40°C
też się tu je zupy?!” Ale teraz już sam je jem. Wszystko mi
smakuje.

Odwiedzałeś inne części Polski?
Kiedyś byłem w Krakowie. Bardzo podoba mi się to
miasto. Byłem też kilka razy w Warszawie — w Canal+
i gdy mieliśmy wolny weekend. Stadion Narodowy robi
niesamowite wrażenie, ale to zupełnie inne miasto niż
Kraków. Oba piękne, Warszawa nie tak zabytkowa, bardziej nowoczesna, ale wybieram Kraków i to tam prędzej
zabrałbym swoją dziewczynę.
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FELIETON

MONCHI

KRÓL NA ZAKRĘCIE
[PIOTR DYGA ]
@PiotrekDyga

MONCHI, CZŁOWIEK W ZNACZNYM STOPNIU
ODPOWIEDZIALNY ZA SUKCESY SEVILLI W OSTATNICH LATACH,
JUŻ NIEDŁUGO MOŻE ZNIKNĄĆ ZE ŚWIATA HISZPAŃSKIEGO
FUTBOLU. STOLICA ANDALUZJI SZYKUJE SIĘ DO MAŁEJ REWOLUCJI
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C

hociaż Monchi rolę dyrektora sportowego Los Nervionenses pełni od 2000 roku,
za początek jego ery wielu uznaje transfer
z zimowego okienka sezonu 02/03. Wtedy to
właśnie Hiszpan zaprezentował światu prawego obrońcę zwanego Tarantulą. Brazylijczyk,
który dziś znany jest jako Dani Alves, został najpierw
wypożyczony za pół miliona dolarów, a później kupiony po dopłaceniu sumy trzykrotnie wyższej.
O tym, jak wspaniały interes zrobiła Sevilla, decydując się na obserwowanie gracza ze znajdującej się na
końcu świata Bahii, dziś wie każdy. Wtedy nie wiedział jeszcze nikt. Do momentu transferu defensora
Monchi zatrudnił 33 graczy, z których przerażająca
większość okazała się niewypałami. Andaluzyjczycy
w tamtym czasie ciągle poszukiwali szkieletu drużyny, dlatego rotacja kadrowa były aż tak wielka. Dobre
ruchy (kupienie Davida z Mallorki albo Pablo Alfaro
z Meridy) przeplatane były złymi (Vinny Samways
z Las Palmas czy José Taira z Salamanki). Jednak
karierę Monchiego zawsze naznaczały pojedyncze
wybitne transfery, a nie sukcesywne, powtarzalne
transfery poprawne. W maju minęło trzynaście lat,
od kiedy obecny dyrektor sportowy Sevilli nosi garnitur i zamiast do szatni, każdego dnia udaje się do
biura. Wcześniej był bramkarzem i niemal całe lata
90-te spędził broniąc barw Nervionenses. Od kilkunastu lat Hiszpan jest praktycznie najważniejszą osobą w klubie. Jego autonomia jest bezprecedensowa,
a pozycja niepodważalna.

RAZ Z GÓRKI…

Jeśli ktoś na początku wieku uważał, że transfer Daniego Alvesa był tylko łutem szczęścia, szybko musiał
zmienić zdanie. W kolejnych latach do Sevilli przychodzi zawodnicy tacy jak Renato, Adriano, Frédéric
Kanouté, Luí�s Fabiano, Seydou Keita, Enzo Maresca,
czy Andrés Palop. Monchi przez lata pracy na Sánchez
Pizjuán stworzył gęstą sieć skautingu obejmującą nie
tylko Hiszpanię i Europę, ale też kraje afrykańskie
i Amerykę Południową. Wielu piłkarzy dyrektor obserwował osobiście, często wielokrotnie. Wielu też
sprzedał z gigantycznym, często kilkunastokrotnym
zyskiem, ale zawsze po paru latach. Sevilla nigdy nie
chciała uchodzić za klub, który jest tylko przystankiem na drodze do sławy. Wychowankowie bardzo
rzadko opuszczali Sánchez Pizjuán w młodym wieku, większość starała się budować swoją karierę
w Andaluzji. Wyjątkami są Sergio Ramos i José Antonio Reyes. Na obu ekipa z południa Hiszpanii zarobiła po kilkadziesiąt milionów euro. W czasach rządów
duetu Monchi-del Nido, Sevilla wygrała dwa Puchary Króla, krajowy superpuchar, dwa Puchary UEFA
i Superpuchar Europy. W każdych z tych rozgrywek
decydującą rolę odgrywali zawodnicy wypromowani
lub odkurzeni przez bohatera tego tekstu.
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…
RAZ POD GÓRKĘ

Monchi, mimo że ciągle ma pełne prawo zasłaniać
się znakomitymi ruchami z przeszłości, w ostatnich
latach zyskał wielu krytyków, którzy zarzucają mu,
że działa na oślep, że na każdy transfer dobry przypada kilka złych, że niektórzy kupieni przez niego
piłkarze to obraza dla wizerunku klubu. Opinie są
oczywiście mocno przesadzone, ale prawdą jest, że
był okres, kiedy dyrektor sportowy (od pewnego czasu zasiadający też w zarządzie klubu) po prostu tracił grunt pod nogami. Tak było chociażby po odejściu
Kanouté i Luí�sa Fabiano, kiedy jedynym zdatnym do
gry napastnikiem był Negredo, a próby znalezienia
dla niego zmiennika wyglądały bardzo nieporadnie
i — co tu kryć — zakończyły się totalną klapą. Niedawno sporo zamieszania było też z obsadą bramki,
ale tam udało się sprowadzić solidnego Beto. Transfery takie jak te Manu del Morala, Javiego Hervása
czy Miroslava Stevanovicia nie przynoszą chluby ludziom za nie odpowiedzialnym. Sam Monchi problemy tłumaczy spadkiem prestiżu klubu. „Atlético i Valencia kiedyś były na naszym poziomie, ale teraz są
w stanie ściągnąć lepszych piłkarzy. Podobnie Athletic,
ale jego model funkcjonowania jest oczywiście inny”
— stwierdził w wywiadzie dla lokalnej prasy. Na
niekorzyść Sevilli działa też to, że drużyna w ostatnich latach nie dość, że nie jest w stanie zapewnić
piłkarzom grania w Lidze Mistrzów, to jeszcze ma gigantyczne problemy z zajmowaniem miejsc premiowanych grą w Lidze Europy. Perspektywa kopania
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Nervionenses nie znają życia bez Monchiego
futbolówki w Primera División może podziałać na
nastolatka z drugiego końca świata, ale nie będzie
miała żadnego wpływu na zawodnika uznanego,
a właśnie takich ludzi potrzeba klubowi z Sánchez Pizjuán.

NIEPEWNA PRZYSZŁOŚĆ

Ostatnie transfery Monchiego — Rakitić, Medel,
Kondogbia, pewnie też Rabello — były bardzo
udane i można by je uznać za zwiastun lepszych
czasów, gdyby nie jeden szkopuł. Sevilla się rozsypuje. Prezes José Marí�a del Nido od paru lat balansuje na granicy więzienia, drużyna plasuje się
w środku tabeli, a klub bez skrępowania ogłasza,
że jest gotowy na rozmowy o sprzedaniu każdego
zawodnika. Jesús Navas już zniknął, Á� lvaro Negredo zniknie lada chwila. O Kondogbię biją się największe drużyny świata, Gary Medel też bez trudu
znalazłby nowego pracodawcę gotowego przymknąć oko na wariactwa Chilijczyka. Mówi się, że
w przyszłym sezonie Los Nervionenses wystawią
skład mniej więcej w połowie składający się z nowych zawodników. Zawodników, których trzeba
będzie kupić tanio, a najlepiej ściągnąć za darmo.
Pole do popisu dla Monchiego, prawda? No właśnie nie wiadomo, bo Hiszpan poważnie zasta-nawia się nad wycofaniem. Pod koniec zeszłego
roku ogłosił, że zrezygnuje z funkcji w zarządzie

i jeśli nikt nie będzie miał nic przeciwko temu,
chętnie pozostanie jedynie dyrektorem sportowym. Pod jednym jednak warunkiem — drużyna musi osiągnąć zakładane cele. Monchi nie
powiedział, o jakie cele chodzi, ale trudno zakładać, żeby miał na myśli dziewiąte miejsce
w tabeli.
Odejście dyrektora sportowego byłoby tragedią.
Nie dlatego, że nie dałoby się go zastąpić, bo nie
ma ludzi niezastąpionych, ale raczej dlatego, że
Nervionenses nie znają życia bez Monchiego
i bardzo trudno byłoby się im do nowej sytuacji
przyzwyczaić. Hiszpan miał swoje lepsze i gorsze dni, lepsze i gorsze transfery. Czasami ratował drużynę, czasami wbijał jej nóż w plecy, ale
zawsze był obecny i zawsze starał się wszystko
kontrolować. Mając prezesa takiego jak del Nido,
posiadanie dyrektora sportowego gotowego do
podejmowania kluczowych decyzji i nakreślania
drogi, jaką ma iść klub, jest wielką rzeczą. Bez
Monchiego faza przejściowa, jaka niewątpliwie
stanie się w najbliższym czasie udziałem Sevilli,
będzie boleśniejsza, dłuższa i może nie zakończyć
się w sposób, o jakim marzą fani.
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TA OSTATNIA

MINUTA
[ MACIEJ KANCZAK ]
@maciejkanczak

„«Sto tysięcy ludzi jest teraz na trybunach, a 40 milionów Polaków przed telewizorami.
No i te misie z PZPN. Sto tysięcy Hiszpanów plus misie kontra 40 milionów Polaków.
Tymi Polakami jesteśmy my. My ich reprezentujemy, my będziemy dziś decydować o
wszystkim. Karty są w naszych rękach. Król Hiszpanii nawet przyszedł. Jeszcze nie wie,
że mamy zamiar opierdolić tych frajerów. Tak, Kowal? Co z nimi zrobimy?» — pytał
Wójcik. «Oczywiście opierdolimy!» — odpowiedziałem z uśmiechem” — tak o finale
Igrzysk Olimpijskich w 1992 roku pisał Wojciech Kowalczyk w swojej książce pt. „Kowal.
Prawdziwa historia”. To do dziś najważniejszy w naszej historii mecz z Hiszpanią, które od
tego numeru „¡Olé!” będziemy Państwu przedstawiać.

M

ało kto wierzył, że młodzieżowa reprezentacja Polski, dowodzona przez Janusza Wójcika, będzie w stanie dojść aż do
finału turnieju w Barcelonie. Ć� wierćfinał
był w naszym zasięgu, gdyż w fazie grupowej, poza
Włochami, nie mieliśmy zbyt wymagających rywali
(Kuwejt i USA), ale o decydującym boju o złoto raczej nikt nie marzył. Tymczasem dzięki pierwszemu miejscu w grupie A, biało-czerwoni najpierw
trafili na Katar, a później na Australię. Grzechem
byłoby nie wykorzystać tak idealnej drabinki, stąd
też 8 sierpnia 1992 stanęliśmy na Camp Nou naprzeciw gospodarzy IO, Hiszpanów. Oto jak wielki
finał z młodymi zawodnikami „La Furia Roja” wspominają uczestnicy tamtego wydarzenia.
HISZPANIA STRZELA KAŻDEMU

„Najgorsze było oczekiwanie na pierwszy gwizdek” — dzieli się swoimi spostrzeżeniami z „¡Olé!”
napastnik reprezentacji Polski, Andrzej Juskowiak.
„Finał najchętniej rozpoczęlibyśmy zaraz po zwy122 ¡OLÉ! MAGAZYN | CZERWIEC

cięskim półfinale z Australią, tak byliśmy pewni
swoich umiejętności”. „Chociaż mecz z Hiszpanią
odbywał się 21 lat temu, pamiętam jakby to było
wczoraj” — dodaje pomocnik Andrzej Kobylański.
Tylko opiekun naszej drużyny narodowej, Janusz
Wójcik przyznaje, że niespecjalnie emocjonował
się przed rozpoczęciem spotkania. „Traktowałem to starcie jak każde inne. Ogrywaliśmy wtedy
wszystkich, więc uważałem, że w batalii o złoto nie
powinno być inaczej. To, że to wielki finał, akurat
dla mnie nie miało żadnego znaczenia” — mówi
w swoim stylu popularny Wójt.

Jasnym jednak było, że rywale Polaków z fazy pucharowej nijak mają się klasą do drużyny Vicente
Meiry. Hiszpanie w drodze do decydującego meczu odnieśli komplet zwycięstw, nie tracąc żadnej
bramki. Poza tym w swoim składzie już mieli piłkarzy światowej sławy, takich jak Luis Enrique czy
Josep Guardiola. Jaki plan Wójcik miał na zneutralizowanie najmocniejszych stron finałowego prze-

głośno, ale generalnie chcieliśmy ich opierdolić, jak
całą resztę przeciwników na olimpiadzie” — polski
szkoleniowiec nie owija w bawełnę. „Mówiąc już
jednak poważnie, naszym głównym celem było wygranie walki w środku pola, gdyż Hiszpania miała
bardzo mocną drugą linię. Odpowiadać za to miał
Marcin Jałocha, a później pomóc miał mu Piotr
Ś� wierczewski. Niestety, Jałocha doznał kontuzji
w 57. minucie i Ś� wir zamiast go wspomóc, musiał
go zmienić. Szkoda, gdyż gdybym obu tych graczy
miał w drugiej połowie do dyspozycji, rywale mieliby więcej problemów”.

To, co od razu rzuciło się w oczy zaraz po rozpoczęciu spotkania, to fakt, że hiszpański diabeł wcale
nie okazał się taki straszny, jak go wcześniej malowano. „Od pierwszych minut mieliśmy mnóstwo
sytuacji. Nie zdziwiło mnie to jednak, gdyż jak już
wspominałem, lata gry w takim składzie zrobiły
swoje. Graliśmy krótko, wyprowadzaliśmy akcje
dwoma, trzema podaniami, każdy znał swoje miejsce na boisku i wiedział co ma robić” — tłumaczy
Juskowiak. „Udany początek był w naszym przypadku możliwy, ponieważ nie przestraszyliśmy się
rywali. Nie przerażała nas ani gigantyczna publika,
ani światowej klasy piłkarze w składzie konkurentów. Wyszliśmy na boisko, żeby wygrać, więc żaden
czynnik nie mógł na nas wpłynąć negatywnie” —
wtrąca swoje trzy grosze Kobylański.

Juskowiak z kolei dodaje: „Trener Wójcik stawiał
sprawę jasno — Hiszpanie są w stanie strzelić gola
każdemu, więc my musimy ich uprzedzić. Najważniejsze w naszym przypadku były więc umiejętnie
i szybko wyprowadzane kontry, gdyż to
gospodarze IO mieli od początku kreGDY SĘDZIA DOLICZYŁ TRZY MINUTY,
ować grę. Byliśmy
KAZAŁEM JUŻ MASAŻYSTOM POWOLI
w stanie te założenia
zrealizować, ponieSZYKOWAĆ MOICH PODOPIECZNYCH DO
waż graliśmy ze sobą
DODATKOWEGO CZASU GRY.
od dłuższego czasu
i w taki sposób wyDO ZAWODNIKÓW POWIEDZIAŁEM, ŻE [...]
grywaliśmy
więkNA PEWNO WYGRAMY
szość meczów. Jedynym
problemem
Janusz Wójcik
mógł być fakt, że za
żółte kartki musiał
pauzować Dariusz Adamczuk, który występował
Do przerwy, po bramce Wojciecha Kowalczyka,
w kadrze od samego początku igrzysk”. PomocPolska zasłużenie prowadziła 1:0. Faworyci jednak
nika Pogoni Szczecin w podstawowej jedenastce
nie zamierzali się poddać i między 64. a 70. minuzastępował w finale Andrzej Kobylański. „Faktycztą strzelili dwa gole. „Po trafieniu Kowalczyka wynie tak było, ale nie odczuwałem z tego powodu
dawało nam się, że jesteśmy mocni i w zasadzie
żadnych nerwów ani kompleksów. Cieszyłem się,
nic złego nam się stanie. Tymczasem od początku
że dostałem szansę występu w tak ważnym meczu
drugiej połowy, Hiszpanie narzucili swój styl gry,
i chciałem zrobić wszystko, żeby pomóc kolegom
przeprowadzili mnóstwo akcji w tempie dla nas
w zdobyciu złota” — wyznaje.
nieosiągalnym. My tymczasem, w krytycznym dla
nas momencie, mieliśmy problem z utrzymaniem
WAŁĘSA BAŁ SIĘ ETA
się przy piłce i z grą jak najdalej od własnej bramki.
Punktualnie o 20., kolumbijski sędzia José TorDodatkowo rywal dobrze rozpracował nasz sposób
res Cadena zagwizdał po raz pierwszy. Na trybukontrataku, więc i to nie funkcjonowało już w naszej
nach Camp Nou zasiadło aż 95 tysięcy widzów, co
ekipie tak, jak powinno — analizuje nieporadność
kompletnie zaskoczyło organizatorów IO`92. Ani
polskiej drużyny w drugiej części Jusko. „Jasnym
wcześniej, ani też później, żaden finał piłkarskiego
było, że Hiszpania się nie podda po słabej pierwszej
turnieju na igrzyskach nie cieszył się takim zainodsłonie i w kolejnej zaatakuje ze zdwojoną siłą.
teresowaniem. Na katalońskim stadionie pojawiło
Nie robiliśmy jednak tragedii z tego, że roztrwonisię wielu przywódców z całego świata (był nawet
liśmy naszą przewagę. Po drugim golu dla gospoFidel Castro). Niestety, Polskę wśród polityków
darzy, do końca spotkania było jeszcze dwadzieścia
reprezentował tylko minister sportu, Aleksander
minut i nikt z nas nie myślał, że to już koniec walki
Kwaśniewski. W Barcelonie nie pojawili się ani preo złoto” — przyznaje Kobylański. Tak też faktyczzydent Lech Wałęsa, ani premier Hanna Suchocnie się stało. Na gole Kiko i Abelardo, odpowieka. „Wałęsa bał się przyjechać. Twierdził, że ETA
dzieliśmy strzałem Ryszarda Stańka w 76. minucie
planuje zamach w trakcie meczu finałowego, a on
i zrobiło się 2:2. Od tego momentu poziom spotkajest jednym z celów tej terrorystycznej organizacji”
nia wyraźnie spadł. Obie ekipy, potwornie wymę— przyznaje, z żalem w głosie Wójcik. Biało-czerczone tempem, jakie sobie narzuciły od samego
woni musieli więc sobie poradzić bez głowy pańpoczątku, jakby czekały już na dogrywkę. „Gdy
stwa oraz z 95 tysięcy fanatycznych kibiców, którzy
sędzia doliczył trzy minuty, kazałem już masażybyli głodni sukcesu swoich pupili.
stom powoli szykować moich podopiecznych do
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dodadkowego czasu gry. Do zawodników na ławce
rezerwowych powiedziałem z kolei, że już mamy
Hiszpanów w garści i ten mecz na pewno wygramy”
— wspomina Wójcik. Tymczasem...
Z POMOCĄ JUANA CARLOSA

Dochodziła 92. minuta finałowej potyczki.
W niegroźnej sytuacji, przy ataku Hiszpanów, Marek Koźmiński wybił piłkę poza boisko. Rzut rożny wykonywał Ferrer, po którego dośrodkowaniu
futbolówka najpierw trafiła do Luisa Enrique. Co
prawda strzał napastnika Realu Madryt został
przez polskich obrońców zablokowany, ale dobitka
Kiko trafiła już do bramki. „Gdy zobaczyłem piłkę
w siatce, nogi aż mi się ugięły” — relacjonuje dramatyczną końcówkę Juskowiak i dodaje: „Ostatnie
minuty w naszym wykonaniu były spokojne i wyrachowane. Nie było sensu atakować, Hiszpanie
zresztą wychodzili z podobnego założenia. Mimo
że mecz kosztował nas wiele wysiłku, fizycznie byliśmy gotowi do dogrywki i raczej podchodziliśmy
do niej z optymizmem. Niestety, błąd w ustawieniu
przy kornerze, a później niezdecydowanie w polu
karnym zrobiły swoje”.
„Im bliżej było końcowego gwizdka, tym bardziej
do naszej podświadomości docierał fakt, że dogrywka, a nawet rzuty karne, są nieuniknione. Nie
wywoływało to jednak u nas żadnego strachu. Byliśmy gotowi na dalszą rywalizację. Nie było nam to
jednak dane” — zauważa Kobylański. Wójcik z kolei
dodaje: „Nie można zapominać, że na trybunach był
wówczas sam król Juan Carlos. Był on talizmanem
reprezentacji Hiszpanii, która podczas jego obecności na stadionie, zwykle wygrywała. I tym razem
przyniósł on swojej drużynie szczęście”.
ŻALE WÓJCIKA

Jak po latach olimpijczycy z Barcelony zapatrują się na srebro, wywalczone w 1992 roku? „Z początku górę wzięły emocje. Byliśmy na siebie źli,
że przegraliśmy, będąc tak blisko sukcesu. Dopiero
potem doszło do nas, że tak naprawdę niewiele zespołów może się poszczycić medalem olimpijskim”
— przyznaje Juskowiak. „Oczywiście bezpośrednio
po meczu dominował smutek, natomiast tak naprawdę nikt przed rozpoczęciem IO nie liczył, że
zajdziemy aż tak daleko. W finale daliśmy z siebie

wszystko. Na Hiszpanię to jednak nie wystarczyło”
— mówi Kobylański. Obaj piłkarze wyznali „¡Olé!”,
którzy z podopiecznych Meiry zrobili na nich największe wrażenie.

Juskowiak nie krył podziwu dla gry Pepa Guardioli: „Już wówczas, w wieku 21 lat, był piłkarzem
wybitnym. Imponował przeglądem pola, wizją gry,
umiejętnością właściwego wyboru w każdej sytuacji. Zawsze miał przygotowanych kilka wariantów
rozegrania akcji. Gdy jego koledzy nie wiedzieli co
zrobić z piłką, zawsze oddawali ją Pepowi. Patrzenie na jego grę było prawdziwą przyjemnością”. Kobylańskiego z kolei zachwycił Albert Ferrer: „Graliśmy po tej samej stronie, więc stoczyłem z nim
wiele pojedynków. Pamiętam, że miał fantastyczną
wydolność. Biegał z taką samą szybkością, zarówno na początku, jak i na końcu spotkania, będąc
motorem napędowym większości akcji Hiszpanów.
Nic dziwnego, że trafił później do Chelsea” — przyznaje.
Wójcik z kolei wciąż żałuje, że los tak nieszczęśliwie się ułożył, że razem nie mogli zagrać Jałocha
i Ś� wierczewski. „Gdybym miał ich obu do dyspozycji, Hiszpanie w tym meczu naprawdę nie mieliby
nic do powiedzenia” — kończy.
HISZPANIA — POLSKA 3:2 (0:1)

Finał IO ’92
8 sierpnia 1992, godz. 20., Camp Nou, Barcelona
0:1 — Kowalczyk (45.)
1:1 — Abelardo (64.)
2:1 — Kiko (71.)
2:2 — Staniek (76.)
3:2 — Kiko (90 + 1.)

Hiszpania: Toni — Ferrer, Lasa Goicoechea (51.
Amavisca), Solozábal, Juanma — Luis Enrique, Guardiola, Abelardo, Berges — Kiko, Alfonso. Trener:
Vicente Miera.
Polska: Kłak — Wałdoch, Łapiński, Koźmiński —
Staniek, Brzęczek, Gęsior, Kobylański, Jałocha (57.
Ś� wierczewski) — Juskowiak, Kowalczyk. Trener:
Janusz Wójcik.

BYLIŚMY NA SIEBIE ŹLI, ŻE
PRZEGRALIŚMY, BĘDĄC TAK BLISKO
SUKCESU. DOPIERO POTEM DOSZŁO DO
NAS, ŻE TAK NAPRAWDĘ NIEWIELE
ZESPOŁÓW MOŻE POSZCZYCIĆ SIĘ MEDALEM IO
Andrzej Juskowiak
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FELIETON

ELCHE

MISTRZ SEGUNDY
[ TOMASZ ZAKASZEWSKI ]

PRZED ROZPOCZĘCIEM SEZONU 12/13 NA LIDERA LIGI ADELANTE MEDIA
KORONOWAŁY NAJSILNIEJSZY KADROWO VILLARREAL.
NIEJEDNOKROTNIE JEDNAK HISTORIA POKAZYWAŁA, ŻE ROZGRYWKI TE SĄ
NIEPRZEWIDYWALNE, A FAWORYCI MOGĄ MIEĆ PROBLEMY Z UDOWODNIENIEM SWOJEJ WYŻSZOŚCI. TYM RAZEM REWELACJĄ SEGUNDA DIVISIÓN
OKAZAŁ SIĘ ELCHE CLUB DE FÚTBOL. KTO TO TAKI? ZESPÓŁ, KTÓRY OD 24 LAT
NIE WYWALCZYŁ AWANSU DO PIERWSZEJ LIGI,
PROWADZONY PRZEZ TRENERA-DEBIUTANTA
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ajwiększym zaskoczeniem jest jednak imponujący styl, w jakim Franjiverdes sięgnęli po fotel lidera. Elche, podobnie jak
Barcelona w Primera División, od pierwszej kolejki zadomowiło się na najwyższym
miejscu w tabeli i nie oddało go już nikomu.
Warto zatem bliżej przyjrzeć się przyczynom tak
znakomitej postawy tego zespołu. Przyszły beniaminek Primery już teraz stanowi bowiem interesujący fenomen hiszpańskiej piłki.

KROK PO KROKU

Podwaliny pod tegoroczny sukces Ilicitanos położyli już w sezonie 10/11 pod wodzą José Bordalása. Wtedy to zajęli czwarte miejsce w drugiej
lidze, kwalifikując się tym samym do baraży. Ostatecznie po zaciętej walce w finałowym dwumeczu
fazy play-off (0:0 i 1:1), dzięki bramce zdobytej na
wyjeździe, do pierwszej ligi awansowała Granada.
W kolejnym roku Elche nie radziło sobie aż tak dobrze, a po serii sześciu spotkań bez zwycięstwa,
wiosną 2012 roku posadę stracił trener Bordalás.
Wolne stanowisko objął César Ferrando. Niestety
— wyzwanie wprowadzenia Franjiverdes do strefy
barażowej okazało się ponad jego siły i drużyna zakończyła rozgrywki na jedenastej pozycji.
Latem 2012 roku zarząd klubu, z prezydentem
José Sepulcrem na czele, ponownie postawił przed
zespołem ambitny cel — awans do pierwszej ligi.
Starannie wzmocniono kadrę, sprowadzając piłkarzy z doświadczeniem w La Liga bądź wyróżniających się na jej zapleczu. Na stanowisko pierwszego
trenera wybrano z kolei mało znanego Frana Escribę, debiutującego w roli pierwszego szkoleniowca.
Ładunek przygotowano rzetelnie, ale siła eksplozji
przeszła najśmielsze oczekiwania jego twórców.
Już na rozpoczęcie sezonu Ilicitanos wysoko zawiesili poprzeczkę, wygrywając sześć spotkań z rzędu. Następnie, w okresie od 10 listopada 2012 do
2 marca 2013 roku, zespół rozegrał serię szesnastu
kolejnych meczów bez porażki, co ugruntowało ich
dominującą pozycję w Segunda. Pod koniec kampanii drużyna Elche nadal regularnie punktowała,
dzięki czemu zagwarantowała sobie awans po 39
kolejkach rozgrywek, a tydzień później mogła już
świętować zdobycie mistrzostwa drugiej ligi. Co
stanowi fundament tak fenomenalnych wyników?

MOURINHO ILICITANO

Po pierwsze, trener — Fran Escribá. Zaczynał swoją przygodę z piłką jako zawodnik rezerw Valencii. Nie był wyróżniającym się piłkarzem, dlatego
postawił na rozwój kariery trenerskiej, początkowo także w zespole zaplecza Los Ches. Następnie
dostał się pod skrzydła Quique Sáncheza Floresa.
Przez siedem lat był jego stałym współpracownikiem i wraz z nim należał do sztabu szkoleniowego
Getafe, Valencii, Benfiki i Atlético. W 2011 roku ich
drogi się rozeszły. Fran Escribá postanowił wyjść
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z cienia utytułowanego szkoleniowca i rozpocząć
samodzielną karierę. Tak trafił do Elche, zespołu
z ambicjami i jasnym celem. Mówiąc wprost — to
był strzał w dziesiątkę. Prowadzona pod jego wodzą drużyna osiągała zdumiewające wyniki, co
sprawiło, że nieznany szerzej szkoleniowiec zyskał
ogromny rozgłos. Sympatycy Franjiverdes w uznaniu jego umiejętności zaczęli nazywać go nawet
Mourinho Ilicitano czy The Special Two, nawiązując
tym również do podobieństwa wyglądu między sternikiem Elche a byłym już trenerem Realu Madryt.
Jaką osobą jest sam Fran Escribá? To człowiek
bardzo pracowity i ambitny. W dzieciństwie trenował między innymi dżudo i marzył o zostaniu
mistrzem olimpijskim. Miłość do piłki nożnej jednak zwyciężyła, ale charakterystyczne dla sportów
walki chęć samodoskonalenia, dyscyplina i determinacja w dążeniu do celu pozostały. Te bowiem
cechy wpaja swoim podopiecznym. Escribá preferuje ojcowski styl prowadzenia drużyny i nawiązuje przy tym bliskie relacje ze swoimi piłkarzami.
Ma stały kontakt w szczególności z zawodnikami
Atlético, z którymi współpracował: „[…] co tydzień
do mnie dzwonią. Są jak moje dzieci. Kiedy Juanfran otrzymał powołanie do reprezentacji Hiszpanii, szalałem z radości” — wyznaje Escribá. Takie
przywiązanie i zaangażowanie nie pozostaje bez
odzewu. To właśnie dla takich trenerów jak Fran
piłkarze są gotowi na wszystko. Jego przekonanie
sprawia, że i oni zaczynają wierzyć w sukces. Co
więcej, The Special Two, w przeciwieństwie do The
Special One, posiada dar skromności. Za każdym
razem podkreśla, że pozycja lidera i kolejne zwycięstwa to zasługa wytężonej pracy całej drużyny.

FUZJA MYŚLI I CIAŁA

Po drugie, przełożenie myśl szkoleniowca na organizm zespołu. Escribá wybiera najczęściej standardowe ustawienie 4-2-3-1, ale może ono zmieniać
się w zależności od tego, czy piłkę aktualnie posiada Elche, czy też rywal, oraz od samego wyniku
meczu. Nowy trener zaszczepił w drużynie żelazną
dyscyplinę taktyczną, pracę nad szybkim odbiorem
i rozegraniem piłki. Sam Escribá uznaje, że „[…]
kluczowa jest równowaga obrony i ataku, którą
osiągnęliśmy”. Jaki jest tego efekt? Zespół znakomicie spisuje się w grze defensywnej, przy zachowaniu dobrej skuteczności w ataku. Elche straciło
zaledwie 27 bramek w sezonie a, dla porównania,
Villarreal aż 38. Dzięki temu posiadają drugi najlepszy bilans bramkowy w lidze, o zaledwie trzy
trafienia gorszy od Ż� ółtej Łodzi Podwodnej.
Balans Elche przechyla się wyraźnie w kierunku defensywy. W tym aspekcie najważniejszy element stanowi zgrana i doświadczona linia obrony
oraz praca całego zespołu w destrukcji. Nie należy
przekreślać przy tym znaczenia ofensywy, która
pozwala na rozstrzygnięcie spotkania na korzyść
ekipy Franjiverdes. Escribá zwraca uwagę nie tyle

na statystykę posiadania piłki, co na skuteczność jej
wykorzystania. Zdaniem szkoleniowca zespół ma być
„[…] twardym bez piłki i błyskotliwym po jej przejęciu”. Dlatego w arsenale środków Elche znajdziemy
szybkie ataki, strzały z dystansu i skrupulatnie przygotowane stałe fragmenty gry.
Warto też wspomnieć, jak ważne dla zespołu jest
wsparcie płynące z trybun. Ś� wiadczą o tym imponujące wyniku Ilicitanos na własnym terenie. Martí�nez
Valero — największy, ponad 36–tysięczny stadion
drugiej ligi — stał się prawdziwą twierdzę. Franjiverdes, z dwudziestu jeden spotkań rozegranych na tym
obiekcie, wygrali piętnaście i tylko raz uznali wyższość rywali.

JEDEN ZA WSZYSTKICH, WSZYCY ZA JEDNEGO

Po trzecie, zespół. Jeśli szukać przykładu kwintesencji znaczenia słowa „drużyna”, to ideału można
upatrywać właśnie w Elche. Posiadanie zawodników
o wysokich umiejętnościach to jedno. Cała sztuka
polega na tym, aby grupa osób działała jak jeden
organizm. Wystarczy przytoczyć słowa Escriby:
„[…] wszyscy piłkarze w zespole są wspaniałymi
ludźmi. Od pierwszego do ostatniego myślą bardziej o drużynie, niż o sobie samych”. Ta postawa
przekłada się na zgranie i dojrzałość, dwie cechy
tej drużyny szczególnie widoczne w na boisku.
Szkoleniowiec ma także wpływ na kształtowanie
więzi między podopiecznymi. To on stawia przed
piłkarzami wymagania i wskazuje im wspólny cel.
Traktowanie wszystkich na równi i rotacja składem sprawia, że zdecydowana większość czuje swój
wkład w ostateczny sukces drużyny. Rzecz jasna
i w tej ekipie są liderzy, ale żaden z nich nie może
przypisać całej chwały tylko i wyłącznie sobie.
Do gwiazd Elche należą w szczególności Coro, Xumetra i Edu Albácar. Obok kolejnych zwycięstw to
ich umiejętności stanowią magnes przyciągających
kibiców na stadion. Pierwszy z nich to podstawowy
napastnik Ilicitanos — zdobywca dwunastu bramek i
jedenastu asyst w barwach Elche. Wychowanek Espanyolu może pochwalić się nie tylko ośmioma sezonami
w pierwszej lidze, ale także występami w Pucharze
UEFA, w których to pięciokrotnie wpisywał się na listę strzelców.
Kolejnym ulubieńcem trybun jest pochodzący
z Girony Xumetra — wszechstronny playmaker,
dysponujący dużą szybkością i dobrym strzałem.
Powstało nawet specjalne określenie dla bramek
zdobywanych przez tego piłkarza — „Xumetrazo”.
Wywodzi się ono od gola strzelonego przez popularnego Xumiego z 60 metrów w spotkaniu przeciwko
Almerí�i. Prywatnie miłośnik wyścigów samochodowych, padel [gra łącząca w sobie zasady tenisa i squasha — przyp. red.] i dobrej kuchni. Niestety, Xumetra nie będzie kontynuował swojej przygody z Elche.
Na zasadzie wolnego transferu przejdzie do Levante.

Następnym asem w talii Frana Escriby jest Edu Albácar — boczny obrońca pełniący funkcję „głównego
artylerzysty”. Wspaniale ułożona lewa stopa służy
temu zawodnikowi do posyłania dokładnych dośrodkowań w pole karne bądź nękania przeciwników atomowymi strzałami z dystansu. Nic zatem dziwnego,
że to właśnie Albácar jest podstawowym wykonawcom stałych fragmentów gry, z karnymi włącznie.
Piłkarz ten posiada także wspaniałą osobowość. Jest
otwarty, bezpośredni i zawsze uśmiechnięty. Ż� arty
nie opuszczają go nawet podczas konferencji prasowych z udziałem oficjeli klubu. Bez wątpienia ma pozytywny wpływ na atmosferę w szatni.

POWRÓT DO ELITY
19 maja Elche oszalało. Wraz z kolejnymi zwycięstwami Ilicitanos, w mieście narastała radość z powodu ich osiągnięć. W końcu przybrała ona postać
tłumu fanów w biało-zielonych barwach, świętujących awans. Blisko 25 tysięcy sympatyków oddawało hołd swoim bohaterom na trasie przejazdu
piętrowego autobusu, którym zespół przemierzał
poszczególne dzielnice miasta, by na Plaza de Baix
odebrać gratulacje od burmistrza. Po części oficjalnej
piłkarze, trenerzy i włodarze klubu wyszli na balkon
ratusza, skąd zobaczyć mogli morze kibiców. Tłum
skandował podziękowania i śpiewał pieśni na cześć
zespołu oraz Frana Escriby. Dalsze obchody przeniosły się na stadion, gdzie zwieńczone zostały pokazem
fajerwerków. Tak wspólnota Elche uczciła powrót do
elity. Wszyscy obecni mogli czuć się dumni z bycia
częścią tej społeczności, z bycia Ilicitanos. Tydzień
po wielkiej fecie, drużyna Franjiverdes zdobyła swój
drugi tytuł mistrza Segundy w historii klubu. To była
wisienka na torcie niezwykle udanego sezonu.
Po szalonym festiwalu nieśmiało zaczęły przypominać o sobie niewiadome. Kto zastąpi zawodników opuszczających klub, w szczególności Xumetrę
i Etxeitę (najlepszego ze stoperów)? W jakim stanie
są finanse klubu? W poprzednim roku w kasie zabrakło prawie trzech milionów euro, czy obecny sukces
pozwoli na spłatę zobowiązań? Ile pieniędzy zostanie wydanych na wzmocnienia? Ż� aden z poruszonych tematów nie był w stanie zdusić rozbudzonego
entuzjazmu. Mają przecież ukochaną drużynę. Jeśli
część piłkarzy odejdzie, pojawią się na ich miejsce
inni, gotowi wylewać siódme poty za Franjiverdes.
Najważniejsze, że Fran Escribá potwierdził swoje
wcześniejsze deklaracje i złożył podpis pod nową,
dwuletnią umową. Jak ujął to prezydent José Sepulcre, „[…] jego los będzie losem Elche”.
Pozostaje życzyć dzielnym Ilicitanos powodzenia
w nadchodzącym sezonie. Przykład Levante pokazuje dobitnie, iż pomimo braku środków możliwe jest
osiągnięcie sukcesu nawet w Primera. Miejmy tylko
nadzieję, że zespół ten pójdzie śladem historii wielkiego Elche z lat 60-tych i 70-tych, wprowadzając dodatkowy koloryt do rozgrywek krajowej elity.
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NIEŁATWO JEST BYĆ LIGOWYM ŚREDNIAKIEM
Z EUROPEJSKIMI ASPIRACJAMI. NA PEWNO
NIE W TYM ROKU W HISZPANII, GDZIE MIEJSC
PREMIOWANYCH GRĄ W EUROPEJSKICH PUCHARACH
JEST PRZECIEŻ POD DOSTATKIEM, ALE ICH
ZAJĘCIE JEST WYJĄTKOWO SKOMPLIKOWANE

prawa wydaje się prosta. Chcąc się
dowiedzieć, które zespoły będziemy oglądać jesienią na europejskich arenach, bierzemy linijkę,
robimy czerwoną kreskę pod szóstą lokatą tabeli i patrzymy na nazwy drużyn powyżej. Nie zdziwię
nikogo, jeśli powiem, że taka jest
tylko teoria, a w praktyce rzecz
ma się zupełnie inaczej.

Nie chodzi tu oczywiście o zespoły premiowane
grą w Lidze Mistrzów z miejsc od pierwszego do
trzeciego, gdyż w ich przypadku ten sezon nie przyniósł wielu zmian. Na pytanie: kto zakwalifikuje się
do Champions League, dość szybko odpowiedzieli
nam giganci z Madrytu i Barcelony. Ku zaskoczeniu
kibiców, owych gigantów w tym sezonie było trzech
a nie, jak dotychczas, dwóch. Do Barcelony i Realu
dołączyło Atlético Madryt, i to we wspaniałym stylu.
Aż do dwudziestej siódmej kolejki, Colchoneros znajdowali się na pozycji wicelidera. Przewaga wielkiej
trójki nad resztą była gigantyczna. Przez co już od
stycznia wiedzieliśmy, że ze wspomnianych sześciu
prestiżowych lokat, do wzięcia pozostały już tylko
trzy.
Sytuacja zaczęły się komplikować jeszcze w grudniu 2012 roku. Wtedy to komitet kontroli finansowej
klubów należących do UEFA, ukarał Málagę wykluczeniem z udziału w rozgrywkach na najbliższy sezon. Kara obowiązywać miała przez cztery sezony,
jeśli Málaga nie zakwalifikowałaby się do Ligi Europy. Wieść o zawieszeniu Boquerones była obiecującą nowiną dla wielu klubów Primera. Oznaczała,
że zamiast Málagi do rozgrywek może wejść drużyna z miejsca siódmego. Jak dobrze wiemy, im dalej
w dół ligowej tabeli, tym mniejsze są różnice mię-
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dzy zespołami. Kibice i działacze tych klubów rzucili
się natychmiast do kalkulowania, jak na te miejsce
wskoczyć.
Chętnych na tę lokatę było całe mnóstwo drużyn.
Jeszcze na początku marca, wśród zespołów mogących realnie myśleć o grze w Lidze Europy, mogliśmy
wymienić: Betis, Sevillę, Rayo, Getafe, Levante, Valladolid, a nawet odradzający się po fatalnej pierwszej
części sezonu Espanyol. W tabeli było naprawdę gęsto. Na początku marca, po dwudziestej szóstej kolejce, różnica między siódmym Betisem a dwunastym
wtedy Valladolid wynosiła zaledwie sześć punktów.
Wydawałoby się, że walka o europejskie puchary
powinna być bodźcem motywującym, a poszerzenie listy miejsc premiowanych do siedmiu, niczym
strzał z pistoletu startera rozpocznie wyścig o bilet
do Europy.

Jeszcze na początku marca, wśród
zespołów mogących realnie myśleć o grze
w Lidze Europy, mogliśmy wymienić:
Betis, Sevillę, Rayo, Getafe, Levante,
Valladolid, a nawet odradzający się po
fatalnej pierwszej części sezonu Espanyol

Odpowiedzi na pytanie, czy był to prawdziwy wyścig, czy niedzielna przebieżka, możemy poszukać
w ligowej tabeli. Biorąc pod uwagę okres między
26. a 37. kolejką, najlepiej wypadły Espanyol i Betis. W jedenastu meczach, obu drużynom udało się
zdobyć po szesnaście punktów, czyli poniżej połowy
możliwych do zdobycia. Przekładając ten wynik na
warunki akademickie, to egzamin oblali, a jak wiemy,
w Primera División drugi termin nie przysługuje.

F OT. WIKI M E D I A

W tym samym czasie Sevilla i Rayo zebrały punkt
mniej, natomiast notujące m.in. serię czterech pora-

Betis postanowił awans wywalczyć licząc na
siebie i stale plasował się na siódmej pozycji
żek z rzędu Levante i wiecznie średnie Getafe niemal pogrzebały swoje marzenia o Europie, dodając
do swego wyniku odpowiednio jedenaście i dwanaście punktów. Niemal, ponieważ maj przyniósł nam
kolejne wiadomości, które skomplikowały sytuację
jeszcze bardziej. W obliczu zwycięstwa Atlético Madryt i jego pewnego już udziału w przyszłej edycji
Ligi Mistrzów, okazało się, że wspomnianą wcześniej
czerwoną kreskę, trzeba by narysować o jeszcze jedną lokatę niżej. Następnie, decyzją UEFA, Espanyol
i Rayo nie otrzymały licencji na grę w europejskich
pucharach. Jeśli Málaga,Espanyol i Rayo zakończyłyby sezon na miejscach premiowanych awansem do
Ligi Europy, w ich miejsce mogłaby awansować drużyna sklasyfikowana nawet na dziesiątej pozycji!
W tej sytuacji nawet Getafe, które w maju przegrało
wszystkie cztery mecze, pozostało w grze o awans
do Europa League do ostatniej kolejki.
W obliczu co najwyżej przeciętnej formy pretendentów do tego zaszczytu, rozpoczęło się coś
do czego my, polscy kibice powinniśmy być przyzwyczajeni, a mianowicie liczenie. I nie chodzi tutaj
przecież o liczenie na zwycięstwa własnej drużyny,
bo do tego każdy kibic jest przyzwyczajony. Chodzi
o liczenie na innych, a będąc bardziej dosadnym liczenie na to, że ktoś się potknie, ktoś nie trafi, ktoś
zremisuje, a może nawet przegra. Epicentrum takiej
postawy znajdowało się w Sewilli, gdzie obie lokalne drużyny co roku prezentują wysokie europejskie
aspiracje. O ile Betis postanowił awans wywalczyć
licząc na siebie i stale plasował się na siódmej pozy-

cji, to jego konkurent zza miedzy lawirował między
ósmą a dziewiątą lokatą, a przez cały miesiąc zdobył
tylko cztery z dwunastu
punktów. Cała nadzieja
pokładana była zatem
w instytucjach TAS i UEFA
— to właśnie regulatorzy
sportowego
otoczenia
byli tematem numer jeden przy okazji dywagacji
o przyszłorocznej edycji
LE.
W andaluzyjskich mediach maj upłynął pod
znakiem
analizowania
wszystkich
możliwych
scenariuszy. Każdy dzień
niósł ze sobą porcję świeżych doniesień na temat
sankcji dla Málagi i Rayo.
Przez cały miesiąc wierzono, że zostaną podtrzymane. Uwierzyli w to chyba także piłkarze
Sevilli, którzy ostatecznie zakończyli sezon na dziewiątej pozycji . Oznaczało to dla nich, że pomimo rozegrania 38 meczów, nie byli pewni swoich planów
na przyszły sezon.
Ż� adna instytucji nie musiała interweniować
w sprawie drużyn walczących o czwartą lokatę
La Liga. Dramaturgia i styl w jakim walczyły o nią
Valencia i Real Sociedad przypominały najlepsze
dreszczowce z rozgrywek Ligi Mistrzów. Finiszująca w najlepszym stylu Valencia najpierw goniła
przez cały maj Basków, by po 37. kolejce przegonić
ich o dwa oczka. Sprawa awansu do Ligi Mistrzów
miała rozstrzygnąć się w ostatniej kolejce, w której
Nietoperze wybrały się na podbój Sewilli, a graczy
z San Sebastián czekał trudny mecz ze starającym
się uniknąć spadku Deportivo. Do 22. minuty to
w Valencii chłodzono triumfalnego szampana, jednakże w efekcie kontrowersyjnych decyzji sędziego,
Los Ches stracili Jonasa (czerwona kartka), a w dalszej konsekwencji grad bramek. Nie można odmówić im woli walki, gdyż grając przez ponad połowę
spotkania w dziesiątkę, udało im się strzelić jeszcze dwa gole, aby ostatecznie polec 3:4. Zabrakło
jednak dwóch trafień, które dałyby im trzy punkty
i wymarzony awans. Jedna bramka wystarczyła zaś
graczom Phillippe’a Montaniera, którzy na El Riazor
pokonali Deportivo 1:0 i po dziesięcioletniej przerwie powracają do europejskiej elity.
Sezon zakończył się w Dzień Dziecka, ale karuzela
spekulacji kręciła aż do jedenastego czerwca, kiedy
to UEFA odrzuciła odwołanie Málagi, przez co do
Ligi Europy z dziewiątego miejsca wślizgnęła się Sevilla. Oby tylko stanęła na wysokości zadania…
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Co tak naprawdę skłania piłkarzy do zmiany klubu?
Czy decydują przesłanki finansowe, rozwój kariery, a może
ostatnie słowo należy do ... partnerek zawodników?

inedine Zidane, David Beckham, Xabi
Alonso, Cesc Fàbregas i Kun Agüero.
Wszystkie te wielkie piłkarskie nazwiska łączy jedno — w każdym przypadku
mamy do czynienia z najpotężniejszymi
agentami, z którymi transferowy magnat Jorge Mendes nie miałby żadnych szans
— z żonami i partnerkami piłkarzy.

Dawno temu, kiedy wiedzę o sportowcach
czerpało się tylko od rodziców, komentatorów
w telewizji i „Bravo Sport”, wieść o transferze Zinedine Zidane’a z Juventusu do Realu Madryt rozeszła
się po podwórkach lotem błyskawicy. Pod trzepakiem wyrywaliśmy sobie gazetę z tym wstrząsającym newsem, gdy nagle ktoś wypalił: „A wiecie, że
to przez jego żonę? Znudziły się jej zakupy we Włoszech. Tak mówili w telewizji”. Później miało się okazać, że to ponoć przez deszczową pogodę Turynu.

Deszcz czy shopping, nie bardzo chcieliśmy
wierzyć w tak absurdalne powody do zmiany klubu.
Nikt nie sądził, że Zidane mógłby być aż takim
pantoflarzem (a już najmniej ci, którzy do niedawna dumnie nosili koszulkę z jego nazwiskiem).
Nie wiedzieliśmy natomiast, że żona naszego
idola, Véronique, jest z pochodzenia Hiszpanką i to tu raczej moglibyśmy doszukiwać
się drugiego dna i motywów nakłaniania
męża do przeprowadzki do Madrytu.

GDZIE TY VICTORIO,
TAM I JA, DAVID

David Beckham, który króluje teraz jako gwiazda popkultury i świata
mody, na pewno nie mógłby się
pochwalić takim statusem, gdyby
nie wielki zmysł strategiczny jego
przedsiębiorczej małżonki. Victoria Beckham dała się poznać jako
businesswoman — kobieta, która
wie, czego chce i jak to osiągnąć.

Czy wyostrzony zmysł powonienia, zbyt subtelny na zapach czosnku, mógł spowodować decyzję
Beckhama o przeniesieniu do Stanów Zjednoczonych? Gdy spojrzymy na rozkład najpotężniejszych miejsc związanych z branżą fashion, Madryt
wydaje się modowym zaściankiem. Co innego
Paryż albo Mediolan. Aspiracje projektanckie
Victorii zaprowadziły parę do Los Angeles, gdzie
Brytyjka mogła upiec dwie pieczenie na jednym
ogniu — nawiązać kontakty z przyszłymi kupcami
(środowisko amerykańskich gwiazd) i rozpocząć
podbój Nowego Jorku, w którym teoretycznie
łatwiej zaistnieć jest ze swoimi kolekcjami.

To był strzał w dziesiątkę. Po zdobytym rynku
w Stanach Zjednoczonych, jej kolejnym krokiem
był powrót do Europy, gdzie tym razem przyjęto
ją z otwartymi ramionami — podobnie jak jej
męża. David został wypożyczony do AC Milan,
a Victoria miała kolejny przyczółek przed ostateczną walką o kolebkę światowego szyku, elegancji
i mody — Paryża. Ś� ledząc jej karierę nietrudno
było przewidzieć, że prędzej czy później David
Beckham znajdzie się we Francji. W tym kontekście transfer piłkarza do PSG, choć dla wielu był
nieprawdopodobny, był jak najbardziej zaplanowany w strategii jego przedsiębiorczej małżonki.

RODZINA JEST
NAJWAŻNIEJSZA

Xabi Alonso grał dla Liverpoolu już czwarty sezon, gdy jego
żona, Nagore Aranburu, zaszła
w ciążę. Termin porodu niefortunnie wypadał w czasie rozgrywek Ligi
Mistrzów, kiedy Xabi sumiennie przygotowywał się do meczu z Internazionale. Rafa Bení�tez, ówczesny szkoleniowiec
Liverpoolu, traktował Baska jako kluczowy
i niezastąpiony element swojej drużyny.

Jednakże w newralgicznym punkcie dla klubu,
piłkarz nie rozgrzewał się na boisku, a siedział
na porodówce. „Byłem nieco sfrustrowany tym,
że nie gram, ale musiałem być w tym momencie
z rodziną” — skomentował swoją decyzję Xabi
Alonso. Bení�tez, mimo że też jest Hiszpanem
i teoretycznie powinien zrozumieć decyzję swojego rodaka, niesubordynację zawodnika ukarał
niepowołaniem go na kolejny mecz z Interem.
Wychowywanie dziecka piłkarza, który przez
większość czasu przebywa na treningach i zgru-
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Nie mogąc pochwalić się sukcesami jako solowa
wokalistka, wszystkie siły skupiła na karierze związanej z modą. Hermetyczny świat haute couture na
Starym Kontynencie nie był jednak zbyt przychylny
dla aspirującej projektantki. Po transferze Davida do
Realu Madryt, jego małżonka mocno podpadła Hiszpanom. Zapytana o życie w kraju flamenco odpowiedziała szczerze: „Hiszpania śmierdzi czosnkiem”.

„Byłem nieco sfrustrowany tym,
że nie gram, ale musiałem być
w tym momencie z rodziną”
powaniach, nie jest łatwą sytuacją dla matki, tym
bardziej, jeśli sama znajduje się z dala od swoich
rodaków. Nagore Aranburu przyznała, że wolałaby
wychować latorośle w Hiszpanii, wśród swoich
bliskich. Czy ta delikatna sugestia spowodowała, że Xabi, którego kontrakt w Liverpoolu miał
potrwać do 2012 roku, zdecydował się przyjąć
nadarzającą się okazję transferu do Realu Madryt?

NIE WSZYSTKO
ZOSTAJE W RODZINIE

Gdy Sergio „Kun” Agüero zaczął spotykać się
z córką Diego Maradony, wielu sądziło, że igra
z ogniem. Spekulowano, że ten związek miał na celu
jedynie szybkie wypromowanie Agüero i pomoc
w karierze piłkarskiej. O dziwo, związek z Gianniną przetrwał całe cztery lata, a para doczekała się
potomka, w którym wielu widzi następcę Maradony.
Rodzicielstwo nie scementowało związku młodych
i coraz częściej tabloidy donosiły o mniejszych
i większych waśniach. Na początku tego roku para
ostatecznie ogłosiła rozstanie. Giannina miała dość
spekulacji o kolejnych zdradach Sergio, ten z kolei
przebąkiwał o stresującej sytuacji z teściem w tle.
Córka legendy futbolu opuściła Wyspy i wyjechała leczyć złamane serce do Argentyny,
by następnie wrócić do Europy i zamieszkać
z synkiem w Madrycie. Agüero, który kokietował Real Madryt odkąd zawitał w Manchesterze
City, teraz miał dodatkowy powód, by jeszcze
skuteczniej naciskać na Florentino Péreza.
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Według angielskich tabloidów, rozdarty
między Barceloną a Londynem Fàbregas,
wkrótce powróci do Wielkiej Brytanii
„Tęsknię za synkiem” — opowiadał w wywiadach, a koledzy z drużyny widzieli, że rozłąka
z dzieckiem nie działa na niego najlepiej. Giannina nie utrudniała mu kontaktów z Benjaminem,
jednak stanowczo odmówiła wycieczek do Wielkiej
Brytanii, co mocno komplikuje regularne widzenia ojca z synem. Ostatecznie piłkarz przedłużył
swój kontrakt w Manchesterze City, ale dopóki
jego syn będzie mieszkał w Hiszpanii, jeszcze
usłyszymy o powrocie Kuna do Madrytu.

w ciąży, partnerka Cesca odwiedzała swoje pociechy kursując często między Barceloną a Londynem, ale po porodzie większość czasu będzie
zmuszona spędzać w stolicy Katalonii. Na przeprowadzkę dzieci do Hiszpanii nie wyraża zgody
jej były mąż, Elie Taktouk, który chce mieć z nimi
kontakt w Londynie, gdzie mieszka i pracuje.

Rozwiązaniem idealnym, zarówno pod względem
kariery, jak i ustabilizowania sytuacji rodzinnej,
byłby powrót Fàbregasa na Wyspy. W Arsenalu
fani czekają na niego z otwartymi ramionami,
również Manchester United chętnie widziałby
go w swoich szeregach. Angielskie tabloidy są
niemal pewne powrotu Katalończyka do Wielkiej Brytanii, opierając się na informacjach byłego męża Danielli. Ten zauważył, że ich — do
niedawna małżeński — dom w Londynie, który
Z DOBRODZIEJSTWEM
wystawił na sprzedaż, został zaskakująco szybko
INWENTARZA
kupiony (i przepłacony) przez spółkę z siedzibą
Od 2011 roku Cesc Fàbregas związany jest
w Barcelonie. Taktouk podejrzewa, że za kupnem
z Daniellą Seeman, 38-letnią Libanką, która obecnie nieruchomości stoi sam Fàbregas, który planuje
jest w trakcie rozwodu z mężem-multimiliarderem. zamieszkać w nim z Daniellą i trójką dzieci.
Do relacji z piłkarzem wniosła posag w postaci
dwójki dzieci, dla których Fàbregas został przyszyNieprawdopodobne? Być może, ale pamiętajwanym tatą. Dzięki nim mógł także przećwiczyć
my, że w 2011 roku w głównej mierze tęsknota
rolę ojca, którym de facto został w maju tego roku. za rodziną, kulturą i językiem ściągnęła Cesca do
Narodziny pierworodnej córki Lii skomplikowaBarcelony. Teraz wydaje się, że także rodzina, z tym,
ły nową sytuację rodzinną Cesca. Dwójka dzieci
że nowo utworzona, prędzej czy później sprawi, że
Danielli z poprzedniego małżeństwa jest w wieku
Fàbregas zastanowi się nad powrotem na Wyspy.
szkolnym i uczy się w Londynie. Jeszcze będąc
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SYLWETKA

ESTEBAN

GRANERO
[ JACEK STASZAK ]
@jaceksta

„Niedostępni: Wright-Phillips (kostka), Campbell (stopa), Granero
(kryzys egzystencjalny)” — tak jeden z użytkowników Twittera
przedstawił listę nieobecnych przed meczem Queens Park
Rangers. W oczy rzuca się oczywiście żartobliwa adnotacja przy
nazwisku Estebana Granero. A raczej sugestia, że Hiszpan jest
piłkarzem innym niż wszyscy.

J

edni robią głupoty, a drudzy studiują psychologię” — chciałoby się rzecz,
przedstawiając postać Estebana Granero. Dla wychowanka Realu studia są odskocznią od piłkarskiej rzeczywistości,
pozwalają odetchnąć od presji i stresu
związanego z futbolem. „To nie kwestia
czasu, bo tego, jako piłkarze, mamy sporo, choć głównie spędzamy go myśląc o piłce. Trudno
zacząć myśleć o czymś innym, szczególnie, gdy grasz
dla Realu. Dlatego ważne jest, by robić coś innego. To
niekoniecznie musi być psychologia, można poczytać
książkę, obejrzeć film albo posłuchać muzyki, cokolwiek” — mówi Pirat.
Transfer do londyńskiego QPR przerwał naukę
hiszpańskiego pomocnika, jednak nie oznaczało to
odpuszczenia przez Granero intelektualnej części
jego osobowości. Pierwszy wolny dzień w nowym
klubie wykorzystał bowiem na wycieczkę do uniwersytetu w Oksfordzie. Choćby tylko po to, by wsiąknąć
tamtejszą akademicką atmosferą, poczuć tę wiszącą
w powietrzu mądrość. „Poczułem się tam mały, ale to
było takie inspirujące, wystarczyło mi tylko się przechadzać i oglądać tych ludzi” — zwierzał się Granero
w wywiadzie dla „Daily Telegraph”.
Choć w Anglii chciał grać od małego, bo jak sam
mówi — podwładni Elżbiety II zupełnie inaczej odbierają ten sport, czując go w bardzo specyficzny
sposób, to życie w innym mieście niż Madryt nie należało do najłatwiejszych. Przegrana walka o utrzymanie i długie miesiące odcięcia od rodziny na pewno były bardzo trudne, choć Granero znalazł sposób,
by umilić sobie ten ciężki okres. „Dziękuję tym, któ-

rzy byli ze mną w Londynie” — tak piłkarz QPR podpisał zdjęcia na portalu Instagram przedstawiające
pokaźną kolekcję powieści, noweli i tomików poezji.
Gdy jedni piłkarze poznają panów Beama, Walkera i Danielsa, Granero spotyka się z Dostojewskim,
Bukowskim, Conradem i Huxleyem.
„Można szukać inspiracji w muzyce lub literaturze albo uczyć się od innych. Ja uwielbiam się uczyć,
to coś wspaniałego i jeśli tylko masz otwarte oczy i
umysł, wiele poznajesz” — mówi Granero. Człowiek
często wylicza, które książki przeczytał, w przypadku Hiszpana widać zaś, że jest on wielkim molem
książkowym i nie boi się kontaktu z autorami nawet
najbardziej wymagającymi. Poznał on, że trudno
znaleźć rzeczy pewne, zobaczył różnorodność punktów widzenia i mnogość wynikających z nich teorii.

Stąd też w umyśle Granero, owładniętym przez
niepewność i egzystencjalny lęk, wyrosła potrzeba
szukania prostych wartości. Hiszpan docenia inność
ludzi i uważa, że każdy ma coś dobrego w sobie. Na
pytania o autorytety nie brnie w patetyczne odpowiedzi. „Najbardziej podziwiam moją matkę, ojca i
moje rodzeństwo. Nie muszę szukać dalej, to oni są
dla mnie przykładem, cała czwórka. Mogę powiedzieć, że podziwiam Boba Dylana, ale oni przerastają
innych o kilka długości” — mówi hiszpański pomocnik. Jak sam dodaje, bardziej martwi się o bliskich niż
o siebie, choć jego zdaniem jest to normalne.
Jaki poza boiskiem, taki sam jest Granero na murawie. To drużyna jest najważniejsza i wszystko, co Pirat robi na boisku, podporządkowane jest wyższym
celom. Obdarzony wyśmienitą techniką pomocnik
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nie używa jej do popisów i sztuczek, skupia się raczej
na prostych zagraniach, uczestniczeniu w wymianie
podań, cały czas uczestniczy w grze i oferuje kolegom dodatkową opcję w rozegraniu, często notuje
też kluczowe podania. „Jestem piłkarzem technicznym, co jest cenione w Anglii, ale wiem, że gdyby to
była moja jedyna zaleta, to nie miałbym tutaj czego
szukać. Mogę dla drużyny zrobić wiele — bronić,
walczyć, odbierać” — zarzeka się Granero. I rzeczywiście, Pirat ma w sobie zacięcie do walki, nie boi się
gry kontaktowej, nawet w szybkiej Premier League.

odkąd miałem osiem lat. Wychowywałem się tutaj
i doświadczyłem wspaniałych, ale też i gorszych
chwil. Tutaj też dorosłem. Przechodzenie przez
wszystkie szczeble madryckiej cantery to najlepsza
rzecz, jaka może się piłkarzowi przytrafić. Pamiętam moich trenerów, pamiętam wszystkich, którzy
tutaj byli. Pamiętam jazdę metrem na Bernabéu na
mecze Ligi Mistrzów. Pamiętam, bo to jest wszystko, co odcisnęło na mnie piętno. Bez Madrytu moje
życie nie byłoby takie samo”— zwierza się Hiszpan.

Pirat uznał jednak, że pora na nowe wyzwania i z
Problem tkwi w tym, że cała filozofia gry Granero:
radością przyjął wiadomość o zainteresowaniu QPR.
skromność i oddanie się drużynie skazuje Hiszpana
Ten ruch zresztą polecał mu jego serdeczny kolega
na częste i przez to uwłaczające bycie w odstawce.
Juan Mata, a także, niemalże mentor — Xabi Alonso.
Nie gra on widowiskowo, a często trenerzy wybieBask ma na tyle duży wpływ na Granero, że ten w
rają piłkarzy bardziej wyróżniających się innym styLondynie gra z „14” dla uhonorowania swojego barlem gry. Harry Redknapp wolał widzieć w środku
dziej utytułowanego kolegi. Zaznacza, że przed laty
pola QPR atletycznych zawodników, a choć w Realu
Xabi był dla niego idolem, a nawet dalej jest z uwaMadryt José Mourinho uważał, że Esteban zastąpi
gi na to, jak mistrz Europy go traktuje. Przemiana z
kiedyś Xabiego Alonso, do Królewskich trafił jednak
idola w dobrego kolegę nie jest zbyt częsta —życie
Luka Modrić i w hierarchii środkowych pomocniweryfikuje nawet najlepsze wyobrażenia, gdy ktoś,
ków Granero musiał ustąpić miejsca przychodzącekogo idealizujemy, okazuje się być zwykłym gbumu z Tottenhamu Chorwatowi.
rem. Xabi Alonso pomagał młodszemu Hiszpanowi,
często rozmawiali o książkach, a także komplementował go w wywiadach, nazywając Granero przyszłym wielkim piłkarzem Realu.
Esteban nie pozostawał dłużny i
Skromność i oddanie się drużynie
określił Xabiego mianem geniusza
i przykładu dla innych.
skazuje Hiszpana na częste i przez

{

to uwłaczające bycie w odstawce.
Nie gra on widowiskowo, a trenerzy
czesto wybierają piłkarzy bardziej
wyróżniających się innym stylem gry

„Bolało mnie to, że zostawiłem Granero na trybunach przeciwko Sociedad, bo nikt nie pracuje tak,
jak on. Esteban najlepiej czuje się w diamentowym
4-4-2, nikt lepiej z Realu w tej formacji by nie zagrał. Jest dobry motorycznie, inteligentny i do tego
ma wielkie serce do gry, zawsze chce pomóc” — tak
po meczu z Txuri-Urdin mówił były już trener Realu José Mourinho. Ten cytat dobrze podsumowuje
przygodę Granero z seniorską piłką w Królewskich.
Ze swojej strony wykonywał wszystko perfekcyjnie,
czegoś zawsze musiało jednak brakować, choć wydaje się, że chyba tylko sławy i gwiazdorskiej reputacji.

Mimo swego rodzaju odrzucenia przez galaktyczny Real, w sercu Granero ten klub zawsze będzie
zajmował szczególne miejsce. „Real zrobił ze mnie
piłkarza, nauczył mnie wszystkiego. „Byłem tam,
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Mimo tego, że to Real jest klubem numer jeden dla Granero, będąc piłkarzem QPR nie zapominał
o kibicach londyńskiej drużyny.
Dobrze rozumiał, że nie mają wiele powodów do radości, potrafił
więc znaleźć dla nich czas, by podpisywać koszulki, rozmawiał z nimi na Twitterze,
zapewniał o swoim zaangażowaniu i poświęceniu
dla barw klubu ze stolicy Anglii. Skromność i klasa.
Wielu pewnie by powiedziało, że Granero minął
się z powołaniem, jego introwertyczna osobowość
nie pasuje do piłki. Możliwe, że Pirat często o tym
rozmyślał, bo jak sam mówi, zarówno te pierwsze,
jak i te najświeższe wspomnienia wiążą się z piłką.
Wszystko więc, co Esteban pamięta, jest związane z
futbolem. „Bez niego nie wyobrażam sobie życia” —
dodaje. Tak przedstawiona sprawa była raczej gruntownie przemyślana.

Granero jest człowiekiem piłki, takim samym, jak
inni. Myśli jednak innymi kategoriami i na trochę
innych falach. Nie każdy trener potrafi to dostrzec
i odpowiednio wykorzystać. Najlepsze lata kariery

ESTEBAN FÉLIX
GRANERO
DATA I MIEJSCE UR.: 02.07.87,
Pozuelo de Alarcón
NARODOWOŚĆ: Hiszpania
POZYCJA: środkowy pomocnik
WZROST: 180 cm
KLUBY: Real Madryt, Getafe, QPR
WARTOŚĆ RYNKOWA: 7 500 000 €

W W W. FL I CK R. CO M/ P H O TO S / J ANS O L O 09/

SEZON 2012/13:
Mecze: 27
Gole: 1
Asysty: 1
Na boisku: 1885 minut

Granero wiązały się z grą w barwach Getafe, drużyny z przedmieść Madrytu. Tam najpierw dotarł
do finału Pucharu Króla, a w następnym sezonie
powtórzył ten wyczyn, dokładając do tego również
udział w ćwierćfinale Pucharu UEFA. Wracającego w
2009 roku do Realu prezydent Getafe Á� ngel Torres
nazwał Pirata „wielkim piłkarzem”.
Granero dobrze czuje się w drużynach takich, jak
wyżej wspomniane Getafe, gdzie ma zaufanie trenera, który zapewnia mu bycie jedną z wiodących
postaci drużyny. W Realu zawsze byli lepsi, bardziej
popularni; w QPR z kolei nie pasował do koncepcji
szkoleniowca. Teraz mówi się, że Hiszpan mógłby
wrócić do ojczyzny i występować w La Liga w koszulce Realu Betis lub też zostać w Anglii i walczyć
o dobrą lokatę z Southampton. Na razie zawodnik
nabiera wody w usta i nastawia się na grę w Cham-

pionship z QPR, choć doprawdy trudno sobie wyobrazić, żeby taki talent miał się marnować, nie grając na najwyższym szczeblu rozgrywek.

Może dobrym pomysłem byłby powrót pod
skrzydła Michaela Laudrupa (z Duńczykiem Granero współpracował w Getafe), który jest trenerem
Swansea? A może kreatywności w środku pola szuka najbardziej hiszpańska z włoskich drużyn — Fiorentina? Dla obu stron może być to strzał w dziesiątkę. Viola szuka nowych rozwiązań, na które otwarty
jest jej trener Vincenzo Montella. A Granero? Jeżeli
tylko nie zgubi się gdzieś na lawendowych polach
Toskanii w okolicach San Gimignano z albumem o
zbiorach Galleria degli Uffizi w ręce, dla powracającej do grona głównych sił calcio drużynie stanowić
może spore wzmocnienie. Czego chyba wszyscy mu
życzymy.
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FELIETON

POLAK, O KTÓRYM ZAPOMNIAŁA HISTORIA

OD SAMEGO POCZĄTKU SWEGO ISTNIENIA REAL MADRYT I FC BARCELONA BYŁY
KLUBAMI, KTÓRE WALCZYŁY O NAJWYŻSZE CELE. ŁĄCZNIE OBIE DRUŻYNY ZDOBYŁY
PONAD 160 TROFEÓW. JEDNAKŻE ŻADNYCH SUKCESÓW BY NIE BYŁO, GDYBY NIE
PIŁKARZE...

[ MARIUSZ BIELSKI ]

Z

@Maniek_Ibra10

arówno stołeczna drużyna, jak i ta ze
słonecznej Katalonii od zarania swych
dziejów
zatrudniały
tylko
graczy
z najwyższej półki. Dla przykładu, barwy
Blaugrana w latach 1912-1916 i 1918-1927
reprezentował Paulino Alcántara — słynny
Filipińczyk, piłkarz z największą liczbą zdobytych
bramek w historii drużyny. Zaś w zespole los
Blancos brylował Santiago Bernabéu — legendarny
zawodnik, trener, a także prezes madryckiego Realu.
Początek XX wieku to nie były czasy, w których
obcokrajowcom zdarzało się tworzyć realny trzon
danej drużyny. Stosunkowo niski poziom globalizacji

136 ¡OLÉ! MAGAZYN | CZERWIEC

zdawał się jednak nie obowiązywać niektórych
osób (np. wcześniej wspomnianego Alcántary) czy
też całych narodów (historyczne wpływy Wiosny
Ludów). Do obu tych kategorii idealnie pasuje mało
znana, jednak niezwykle interesująca persona. Imię
jej brzmi „Walter”, nazwisko zaś „Rozitsky”.

PRZESZŁOŚĆ OWIANA MGŁĄ NIEPEWNOŚCI
Człowiek-enigma to najlepsze określenie jego osoby.
Kompletnie nieznane i niemożliwe do ustalenia
jest jego pochodzenie. Mimo iż w tamtych latach
Polska jako kraj nie istniała, w muzeum Realu przy
jego nazwisku i fotografii widnieje napis „Polonia”.

Daremne jest zaś szukanie konkretów w postaci i Santiago Bernabéu zaczynano budować skład na
jakichkolwiek dat czy też nazw miast, z których każdy mecz. Można więc snuć domysły, iż Polak
Walter mógłby pochodzić. Mały przełom nastąpił był zawodnikiem światowej klasy. Jednakże, gdy
kilka lat temu, gdy odnalazł się prawdopodobny kariera Waltera nabrała właściwego tempa, nastąpił
krewny Rozitsky’ego. Pochodzi on z Madrytu, a sam nieoczekiwany zwrot w jego życiu. Nagle został
nazywa się Luis Rokiski. Człowiek ten opowiadał wcielony do... niemieckiej armii. Jakie były właściwe
o swoim dziadku, który rzekomo wyemigrował powody wstąpienia do wojska — tego nie wie nikt.
z Polski do Francji, a następnie Hiszpanii. Tam też Po zawieszeniu swej kariery, Rozitsky już nigdy nie
zmienił swoje pierwotne nazwisko (nie wiadomo wrócił do Hiszpanii. To jedyna pewna informacja.
jakie) na „Rociski”, a następnie na „Rokiski”. Co Słuch o nim zaginął. Nie pozostawił po sobie żadnych
ciekawe, to właśnie z taką wersją nazwiska piłkarza śladów, dzięki którym można by go odnaleźć.
spotykamy się w jednym z numerów
„La Vanguardii” z 1913 roku.
Z drugiej strony Luis stwierdził, że
PO DWÓCH LATACH SPĘDZONYCH W DUMIE
w jego rodzinie nigdy nie było nikogo
o imieniu Walter. Wspominając
KATALONII, PRZENIÓSŁ SIĘ DO REALU. [...] PODOBNO
swojego przodka, mówił o nim jako
BĘDĄC ZAWODNIKIEM TEAMU ZE STOLICY HISZPANII,
o kobieciarzu — kto wie, może piłkarz
WALTER BARDZO MANIFESTOWAŁ SWOJĄ POLSKOŚĆ
był jego nieślubnym dzieckiem?
JAK, GDZIE, KIEDY?
Nie wiadomo kiedy i gdzie Walter
Rozitsky rozpoczął karierę. Pierwsze wzmianki
o jego piłkarskich występach pojawiły się w prasie
hiszpańskiej, gdy zawodnik ten reprezentował
barwy Barcelony. Wiele nieoficjalnych źródeł podaje,
iż Walter — zanim jeszcze został piłkarzem Dumy
Katalonii (w 1911 roku) — grał we francuskim Le Havre.
Natomiast materiały, które mogłyby potwierdzić
prawdziwość tej teorii, nie istnieją. Mimo tego, wydaje
się to całkiem bliskie prawdy, ponieważ Rozitsky
legitymował się właśnie francuskim paszportem.
Po dwóch latach spędzonych w Dumie Katalonii,
przeniósł się on do Realu Madryt. Stosunki
pomiędzy drużynami nie były wówczas tak napięte
jak dzisiaj, więc o żadnym piłkarskim skandalu
w ogóle nie było mowy. Podobno będąc zawodnikiem
teamu ze stolicy Hiszpanii, Walter bardzo
manifestował swoją polskość, mimo że w praktyce
jego ojczyzny wtedy nie było w ogóle na mapie.
„El Mundo Deportivo” opisało go swego czasu:
„Walter dysponował dobrym podaniem, był świetny
w ofensywie i dysponował znakomitym strzałem”.
Jeśli przyjrzeć się archiwalnym zestawieniom składu
i przyjąć, iż te spisywane były kolejno w stosunku
do pozycji, Rozitsky jawi nam się jako środkowy
obrońca bądź też pomocnik. Niejako potwierdzają
to „oficjalne” statystyki; w barwach Barcelony,
zawodnik ten rozegrał 55 meczów, w których zdobył
pięć bramek. Podczas podobnie długiego okresu gry
w Realu, zaliczył on dziewiętnaście występów, nie
strzelił natomiast żadnego gola. Jeśli chodzi o trofea,
Rozitsky zdobył takowych sześć: dwa razy Puchar
Króla oraz Puchar Pirenejów. Jednokrotnie zwyciężał
w rozgrywkach o mistrzostwo Katalonii, a także
o Puchar Katalonii.
KTOKOLWIEK WIDZIAŁ, KTOKOLWIEK WIE
W 1914 roku wybuchła pierwsza wojna
światowa. Rozitsky był wtedy ważnym elementem
w futbolowej układance Realu. Podobno to od niego

Również w wojennych aktach niemieckich brak
jakichkolwiek danych na temat Waltera. Podobnie
jak w przypadku jego pochodzenia, istnieje kilka
wersji co do śmierci. Najpopularniejsza zakłada
jego zgon na jednym z frontów. Inni zaś twierdzą, że
wstąpienie do armii naszego zachodniego sąsiada
było jedynym sposobem na przedostanie się Waltera
do ojczyzny. Miałby on wtedy rzekomo zginąć
w jednej z walk niepodległościowych. Obie te wersje
są czysto teoretyczne. Tak, jak w przypadku jego
pochodzenia i gry w Le Havre, nie istnieją żadne
dokumenty potwierdzające którąś z nich. Piłkarz
ten więc niekoniecznie musiał zginąć w latach
1915-1918. Za to stosunkowo niedawno odkryto, iż
persona niejakiego Walthera Rokiskiego znalazła się
na liście poległych podczas drugiej wojny światowej
żołnierzy amerykańskich. To jednak niewiele
wyjaśnia. Żółnierz ten stanowi bowiem jeszcze
większą zagadkę. Wojskowy akt zgonu to jedyny
dokument, w którym widnieje imię i nazwisko
Walthera Rokiskiego. Ustalenie jakichkolwiek
informacji z nim związanych jest więc niemożliwe. To
wszystkie tropy, które jak dotąd zostały odnalezione.
Czy piłkarz i poległy żołnierz to ta sama osoba? Tego
prawdopodobnie nigdy się nie dowiemy...

SŁOWEM PODSUMOWANIA
To jedna z tych historii, w którą ile osób się zagłębi,
tyle może powstać jej wersji. Szkoda, że większość
mediów, jeśli już zajmuje się tą sprawą, traktuje ją
w kategorii ciekawostki. Losy Waltera Rozitsky’ego
bezwzględnie powinny być znane szerszemu gronu
osób. To w końcu on jako pierwszy napisał historię
polskiej piłki w Hiszpanii. To on, a nie Jerzy Dudek
był pierwszym Polakiem w Realu Madryt i jak dotąd
jedynym w Barcelonie, to właśnie on miał zaszczyt
grać w jednej drużynie z Santiago Bernabéu czy też
Paulino Alcántarą.
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