NOWY SEZON, NOWE NADZIEJE...

Już w najbliższą sobotę rusza
nowy sezon Premiership. The Reds jednak

boisku z ligowymi średniakami i drużynami

zdecydował się wyłożyć kwotę oczekiwaną

walczącymi o utrzymanie.

przez

rozpoczną rozgrywki dopiero w niedzielę

Beniteza.

W

miejsce

Alonso

Receptą na to ma być bardziej

przyszedł Alberto Aquilani, który w teorii

Tottenham

ofensywny styl gry. Pierwszym krokiem w

jest bardziej ofensywnym zawodnikiem niż

Hotspur. Rafa Benitez wyraźnie nie ma

tym celu był transfer Glena Johnsona,

Bask. Problem w tym, że Włoch będzie

szczęścia do inauguracji sezonu, bo już

ofensywnie

prawego

zdolny do gry dopiero we wrześniu. Na

szósty raz z rzędu jego podopieczni muszą

obrońcy. Po stronie strat w tym przypadku

razie więc miejsce Alonso w składzie the

rozpoczynać ligę na obcym stadionie.

zapisaliśmy Alvaro

Reds będzie musiał zająć Lucas. Sezon

wyjazdowym

meczem

Niezależnie

z

jednak

gdzie

usposobionego
Arbeloę,

Mistrzostw

który w
i

przygotowawczy był w wykonaniu tego

zaczynamy, do sezonu przystępujemy z

mniejszych szans na grę w podstawowym

zawodnika bardzo obiecujący. Zwieńczył

nadziejami, że skończymy go wreszcie na

składzie the Reds przeniósł się do Realu

go bramką na Anfield w meczu przeciwko

pierwszym miejscu w tabeli i po długich

Madryt. Glen jednak oferuje znacznie

Atletico Madryt,

latach (już 20) zdobędziemy tytuł Mistrza

więcej w ofensywie, a tego właśnie

trzymać kciuki, że Brazylijczyk będzie

Anglii.

brakowało

mocnym ogniwem naszej drużyny.

W ostatnim sezonie zajęliśmy

perspektywie

w

meczach

Świata

z

drużynami

broniącymi wyniku 0:0.

drugie miejsce gromadząc 86 punktów, co

może

ma podstaw do stwierdzenia, że Liverpool

okazać się strata Xabiego Alonso, choć

przystępuje do sezonu osłabiony. Ubytek w

Niestety, tym razem nie wystarczyło to do

często

szybko

postaci Alonso został załatany Johnsonem i

tytułu.

kibiców,

przestaniemy za nim tęsknić. Bask już w

Aquilanim. Obaj nowi piłkarze mają zadatki

ekspertów, jak i samych zawodników the

maju zdecydował, że odchodzi z klubu.

na bycie gwiazdą Liverpoolu, więc jedynie

Reds winne temu były remisy na własnym

Real Madryt jednak dopiero w sierpniu

zgodnej

opinii

mam

bardziej

Ogólnie jednak moim zdaniem nie

jest naszym rekordem w Premiership.
W

Dużo

więc pozostaje nam

wrażenie,

bolesna
że

musimy uzbroić się w trochę cierpliwości i

będziemy szukać wśród wspomnianego już

gra w środku pomocy nie jest obca, to o tę

czekać na efekty, jakie przyniesie ich gra.

Kelly’ego, Darby’ego i Degena. Lewa

pozycję w tym sezonie nie powinniśmy się

strona

martwić.

Nowy sezon

to

także

nowe

na

początku

sezonu

będzie

porządki w naszym klubie. Pożegnaliśmy

niewątpliwie królestwem Emiliano Insuy.

Prawe skrzydło to domena Dirka

kilku

Akademii.

Fabio Aurelio jest kontuzjowany, a Andrea

Kuyta. Nasz Mr Duracell jest w stanie

Ponadto poza Alonso i Arbeloą odeszli

Dossena na razie nie jest pewny swej

zabiegać każdego obrońcę. Być może

również Sebastian Leto, Paul Anderson,

przyszłości na Anfield. Prawdopodobnie

Holender nie jest mistrzem wyszukanych

Jack Hobbs, Jermaine Pennant i Adam

jednak

zwodów i

Hammill.

zmiennikiem Argentyńczyka, a także będzie

ogromne serce do walki i nieustępliwość jak

pomagał Aquilaniemu w aklimatyzacji.

ulał pasuje do Liverpoolu. Na prawej

młodych

piłkarzy

z

Przebudowie

ulega

sztab

szkoleniowy Akademii. Rolę swego rodzaju

Włoch

zostanie

i

będzie

sztuczek

technicznych,

ale

nadzorcy nad szkoleniem młodzieży objął

Środek pomocy to Lucas i Javier

stronie może grać również Yossi Benayoun,

sam Kenny Dalglish, który będzie również

Mascherano. Argentyńczyk z pewnością

który po słabszym początku jest teraz

ambasadorem

sztabu

pokaże to do czego nas przyzwyczaił, a

jednym z ważniejszych zawodników naszej

szkoleniowego Akademii dołączyło dwóch

ponadto można się spodziewać, że przejmie

drużyny. W odwodzie pozostaje Nabil El

fachowców z Barcelony. Zmiany objęły

część obowiązków Xabiego Alonso. Próbkę

Zhar, który potrafi wejść z ławki i szarpnąć

również kilka innych stanowisk, w tym

długich, crossowych podań dał już w

grą w ostatnich 15-20 minutach meczu.

m.in. posadę menadżera rezerw, gdzie

meczach sparingowych. Oby tak dalej!

Gary’ego Abletta zastąpił John McMahon

Lucas z kolei został uznany przez Beniteza

spodziewać

(brat Steve’a McMahona).

z

klubu.

Do

się

stronie

Alberta

możemy

Riery,

który

okresu

powinien wygrać rywalizację z Ryanem

przygotowawczego. Brazylijczyk po raz

Babelem. Dla Holendra będzie to sezon

szeroka, jednak na pewnych pozycjach

pierwszy mógł przepracować z zespołem

ostatniej szansy, na udowodnienie swej

przydałyby się drobne uzupełnienia. O

cały okres przygotowawczy i od razu widać

przydatności

bramkarzy na pewno możemy być spokojni.

efekty. Oby tylko przełożyło się to na sezon

przygotowawczy miał niezły, więc być

Pewne miejsce między słupkami będzie

ligowy. We wrześniu do składu powinien

może talent ze szkółki Ajaxu Amsterdam

miał Pepe Reina, jednak Diego Cavalieri w

dołączyć Alberto Aquilani, więc środek

wreszcie pozytywnie nas zaskoczy.

Liverpoolu

jest

zawodnika

lewej

dość

Kadra

najlepszego

Na

do

zespołu.

Sezon

sparingach pokazał, że potrafi bronić. Do
szerokiego składu puka także Peter Gulacsi,
który również wystąpił w kilku meczach
towarzyskich.
Powodem zmartwień Beniteza jest
za to środek naszej obrony. W tej chwili
dysponujemy trzema stoperami na wysokim
poziomie:

Carragher,

Agger,

Skrtel.

Problem w tym, że na kilka dni przed
rozpoczęciem sezonu nie wiadomo, czy
którykolwiek z nich będzie w stanie zagrać
przeciwko

Spurs.

Agger

narzeka

na

kontuzję pleców, Skrtel doznał urazu w
meczu z Singapurem, a Carragher skręcił
kostkę w sparingu z Atletico. Młodzież w
osobach San Jose, Kelly’ego i Ayali w
sparingach pokazała się z niezłej strony, ale
regularne występy w Premiership to dla
nich wciąż melodia przyszłości.
Boki obrony mamy dość dobrze
obsadzone. Prawa strona będzie należała do
Glena

Johnsona,

a

jego

zmienników

pomocy będzie wtedy solidnie obsadzony.

Atak to oczywiście Fernando

Szansę kilku lub kilkunastu minut gry

Torres. Fernando Torres i długo, długo nic.

dostawać będą być może zarówno Jay

Andrij Woronin, David N’Gog i Krisztian

Sparing, jak i Damien Plessis. A jeśli

Nemeth nie są w stanie godnie zastąpić

dodamy do tego Stevena Gerrarda, któremu

Hiszpana. Jeśli kontuzje będą omijały El

Nino to świetnie. Jednak w przypadku urazu

Być może jednak Rafa zdecyduje

Zresztą

do

zdobycia

mistrzostwa

w

naszego snajpera trzeba będzie liczyć na

się

przełamanie się jednego ze zmienników lub

zamknięciem okna. Prasa jak zwykle łączy

do ataku wystawiać Dirka Kuyta. Trudno

nas z kilkoma zawodnikami, ale tak

A zatem, panowie, do dzieła!

jednak

Benitez

naprawdę nigdy nie wiadomo co siedzi w

Czas na dziewiętnaste mistrzostwo dla the

sprowadzi jakiegoś klasowego napastnika,

głowie Beniteza, ani też jaką kwotą

Reds!

gdyż trudno będzie znaleźć kogoś, kto

dysponuje.

świadomie zdecyduje się na rolę zmiennika

powinniśmy

dla Torresa.

efektownego transferu za grube pieniądze.

spodziewać

się,

że

jeszcze

na

Z

jakiś

transfer

pewnością

spodziewać

przed

jednak
się

zupełności wystarczy nam taki skład, jakim
obecnie dysponujemy.

nie

(przepiorek)

żadnego

ZAPOWIEDŹ SIERPNIOWYCH ZMAGAŃ
okolicznościach, by na koniec

obrońcę zeszłego sezonu Glena Johnsona z

sezonu stać się najskuteczniejszą

Portsmouth FC oraz Alberto Aquilani z AS

drużyną ligi.

Roma, który ma zapełnić lukę po basku.
Torres

Czy to wystarczy na to, aby realnie włączyć

mógł zagrać w dwóch spotkaniach

Gdyby

się do walki o mistrza w nadchodzącym

więcej,

się

sezonie?, myślę że to jeszcze nie czas na

remisami (długo leczył kontuzję),

takie rozważania. Znamy Beniteza nie od

to czerwoni dziś świętowali by 19

dziś i jesteśmy pewni, że nie jeden raz nas

tytuł w historii klubu. Obecne

jeszcze zaskoczy jak choćby wystawienie

okienko

sześciu

które

tylko

kończyły

transferowe,

było

powrócić do czasów świetności

wygranym

Realu Madryt. Cristiano Ronaldo

okolicznościach.

3:2

w

dramatycznych

Premierowe spotkanie The Reds
w nadchodzącym sezonie odbędzie się na

Liverpool poprzez swoją

White Hart Lane (16 sierpnia, godz. 17:00)

najlepszą piłkę w ostatnich latach

z

nie

a

nieudanym półroczu Keane’a w koszulce

samego

czerwonych powrócił na stare śmieci i

Realu najpierw przeszedł mający

pewnie wraz z nowym kolegą Crouchem

obył

mianowicie

się
do

bez
tegoż

ofiar,

miejscowym

Tottenhamem.

Po

w

bardzo równą formę Alvaro Arbeloa, a

(od obecnego sezonu będzie reprezentował

napięciu kibiców The Reds do samego

zaraz za nim w szeregu ustawił się Xabi

barwy Kogutów), postara się utrzeć nosa

końca. To za sprawą piłkarzy Beniteza, sir

Alonso, który w poprzednim sezonie był

Benitezowi. Poprzednie spotkanie na White

Alex cały czas czuł „czerwony oddech” na

najlepszym pomocnikiem i podającym ligi.

Hart Lane zakończyło się niespodziewaną

plecach i nie mógł być pewien kolejnego

Jednak mimo wszystko najbardziej zabolało

przegraną

mistrzostwa. Po raz pierwszy za kadencji

serce „czerwonych” kiedy to Michael Owen

spotkania pomimo pełnej dominacji na

Beniteza

z

wychowanek i gwiazda klubu z Anfield

boisku i objęciu prowadzenia już w 4

dodatkowo

Road przeszedł do odwiecznego rywala z

minucie spotkania za sprawą Dirka Kuyta.

upokarzając go na Old Traforfd 4:1,

Manchesteru po tym jak Newcastle nie

Z

rozegraliśmy najpiękniejszy mecz w sezonie

utrzymało się w lidze i kolejny sezon

poprzedniego sezonu, na własnym obiekcie

z Arsenalem, który może równać się z

spędzą w Championship.

Liverpool nie miał kłopotu z pokonaniem

zdobyliśmy

Manchesterem

trzymał

w

wygranym meczu z Portsmouth notabene

spektakularnym transferze lata.

sezon

obrońców

oszałamiające za sprawą chcącego

stał się Galacticos w najbardziej

Poprzedni

nominalnych

dublet

United

historycznymi pojedynkami z Newcastle na
Anfield,

wiele

wygrywaliśmy

razy
w

kolei

Liverpoolu

na

w

zakończenie

końcówce

rozgrywek

Jednak Liverpool również nie

Kogutów 3:1. Fani nie mają nic przeciwko

mecz

próżnował w okienku transferowym i udało

aby w pierwszy mecz nowego sezonu

dramatycznych

mu się pozyskać najlepszego prawego

przegrany

zakończył

się

jak

ostatnie

Premiership a on sam będzie leczył

spotkanie poprzedniej kampanii.

kontuzję

kolana.

Poprzednie

Po krótkim odpoczynku

spotkanie na Anfield zakończyło

Liverpool rozegra dwa spotkania

się kompromitacją piłkarzy The

na Anfield Road, a pierwsze z nich

Villans którzy zostali odprawieni z

odbędzie się już 19 sierpnia z

bagażem pięciu goli (Liverpool nie

Stoke City (godz. 21:00). W

stracił

poprzednim

sezonie

świetna forma broniącego Brada

beniaminek

można

ówczesny
powiedzieć

żadnego)

Fridela,

to

i

gdyby nie

wynik

byłby

dwa razy „zaparkował autobus”

zdecydowanie wyższy, czego cała

przed własnym polem karnym i

redakcja Zina i fani The Reds im

wobec

i

życzą w nadchodzącym spotkaniu.

trenera Liverpoolu oba spotkania

Przed rozjechaniem się

bezradności

zakończyły się
remisem.

piłkarzy

bezbramkowym

Na

piłkarzy

nadchodzące
z

Sunderlandu.

Wonderers na Reebok Stadium (29

tabeli, nie raz udowadniając że nie są
chłopcami do bicia, pewnie będzie tak samo
i tym razem. Jednak kibice The Reds mają

niezadowalającej

znajdą drogę do siatki popularnych The

końcówce

sezonu

uplasowali się na szóstej lokacie dając się
wyprzedzić lokalnemu rywalowi The Reds
– Evertonowi.
budowy z pomysłem, który z roku na rok
pod wodzą O`Neila jest tuż za Top Four co

Potters.
Kolejnym rywalem na Anfield
Road z którym przyjdzie się zmierzyć
piłkarzom Liverpoolu będzie Aston Villa
(24 sierpnia, godz. 21:00). Piłkarze Martina
O`Neila po dobrym sezonie w którym długo
Top

Four

za

sprawą

słabo

spisującego się Arsenalu, ostatecznie po

udowodnił w poprzednim sezonie. Jednak
filar pomocy i kapitan drużyny Gareth
Barry wybrał arabską tygodniówkę i będzie
reprezentował barwy Citizens, a jego
śladem

sierpnia, godz. 16:00). The Trotters na
koniec poprzedniego sezonu uplasowali się
trzynastym miejscu. Na obecna kampanię
wypożyczyli Paula Robinsona z West

The Villans to solidny zespół

nadzieję, że tym razem Torres i spółka

w

„czerwonym”

przyjdzie się zmierzyć z Bolton

Poprzedni sezon zakończyli w połowie

byli

przerwę

reprezentacyjną,

rozgrywki wzmocnili się Deanem
Whiteheadem

na

podążył

Stuart

Taylor.

Ze

znaczących transferów, mogących przynieść

Brom, Zata Knighta z Aston Villi i Sama
Rickettsa z Hull a na zasadzie wolnego
transferu

przyszedł

Sean

M`boro

pożegnało

się

z

Portsmouth. W poprzednim sezonie bez
problemu

piłkarze

Rafy

Beniteza

skompletowali dublet, aplikując przy tym
pięć bramek piłkarzom Gary’ego Megsona,
a nie tracąc żadnej. Niech to będzie dobry
prognostyk przed spotkaniem.

korzyść dla Villi jest Stuart Downing,
którego

Davis

(deathman)

z

GLEN JOHNSON – OFENSYWNY OBROŃCA
Glen Johnson

pierwszym

Liverpoolu i reprezentacji Anglii potrafi

piętnastolatek

poważnym zakupem dokonanym przez

doskonale dośrodkować w pole karne, a

szkółki West Ham United.

Beniteza

transferowym.

także nie obce są mu rajdy po prawym

Rok później podpisał trzyletni

Reprezentant Anglii podpisał kontrakt z the

skrzydle. Widać, że w trakcie piłkarskiej

kontrakt z klubem z Upton Park. W sezonie

Reds już w czerwcu i z pewnością będzie

kariery zdarzało mu się również grać na

2001/02

sporym wzmocnieniem naszej drużyny.

pozycji prawego pomocnika.

londyńskiego klubu, jednak nie udało mu

w tym

Transfer

był

oknie

w

piłkarskiej

rezerwach

Glen Johnson jest rówieśnikiem

się przebić do pierwszej drużyny. Sztab

niestety z odejściem Alvaro Arbeloi, ale nie

Aquilaniego. Anglik urodził się 23 sierpnia

szkoleniowy zdecydował się wypożyczyć

ma wątpliwości, że w akcjach ofensywnych

1984

Johnsona do Millwall, jednak po siedmiu

z Johnsona powinniśmy mieć znacznie

Greenwich.

pożytek.

Prawy

wiązał

występował

do

się

większy

Johnsona

dołączył

obrońca

roku

w
W

londyńskiej
roku

dzielnicy

2000

jako

tygodniach piłkarz został ściągnięty z
powrotem na Upton Park.

22 stycznia 2003 roku Glen

mln funtów Johnson stał się zawodnikiem

ujawniły, że otrzymały poważną ofertę za

Johnson zadebiutował w Premiership w

the Pompey. W klubie z południa Anglii

Glena Johnsona. 16 czerwca pojawiła się

meczu przeciwko Carlton Athletic. Do

Glen od razu stał się podstawowym prawym

informacja, że klub zaakceptował ofertę

końca

sezonu

zaliczył

15

Liverpoolu, a dwa dni później

ligowych występów i jeden mecz

przedstawiciele

w Pucharze Anglii. W marcu

potwierdzili, że ofertę o podobnej

2003 roku podpisał czteroletni

wysokości

kontrakt z West Ham, jednak

Chelsea. Decyzję wyboru klubu

klub

w

pozostawiono Johnsonowi, który

Premiership, a w lipcu Johnson

bez wahania przystał na warunki

przeniósł się do Chelsea.

proponowane

nie

utrzymał

Był
transferem

się

pierwszym
ery

Pompey

złożyła

przez

również

Rafaela

Beniteza.

Romana

Liverpool

ogłosił

Abramowicza i kosztował 6 mln

transfer 22 czerwca 2009 roku, a

funtów. W barwach Chelsea

cztery dni później Johnson złożył

zadebiutował 13 sierpnia 2003 roku w

obrońcą.

swój podpis na czteroletniej umowie. Nasz

meczu eliminacji Ligi Mistrzów przeciwko

W 2008 roku Johnson wraz z

Żylinie. Cztery dni później na Anfield Road

Portsmouth wywalczył Puchar Anglii. 22

zaliczył debiut w barwach Chelsea w meczu

listopada 2008 roku w meczu przeciwko

ligowym. W sezonach 2003/04 i 2004/05

Hull

bramkę

podstawowym obrońcą reprezentacji Anglii.

Johnson rozegrał 63 spotkania w barwach

strzałem z ponad 30 metrów. Gol ten został

Swój debiut w kadrze zaliczył 18 lipca 2003

the Blues.

uznany Bramką Miesiąca, a później także

roku, jednak po słabym występie w meczu z

uznano go za najpiękniejsze trafienie całego

Danią w roku 2005 wypadł z łask

sezonu.

selekcjonerów. Za kadencji Svena Gorana

Sezon 2005/06 to początek końca
przygody Johnsona z Chelsea. Obecność w

City

zdobył

wspaniałą

nowy prawy obrońca zadebiutował 15 lipca
w meczu przeciwko St. Gallen.
Obecnie Glen Jonhson jest także

składzie takich zawodników jak Paulo

W zimie 2009 roku pojawiły się

Erikssona i Steve’a McClarena nie zagrał

Pereira i Geremi sprawiła, że Glen tylko

pierwsze spekulacje na temat transferu

już ani razu. Dopiero Fabio Capello w

cztery razy pojawił się na boisku. W

prawego obrońcy do Liverpoolu. Johnson

styczniu

czerwcu

uciął

nowy

postawić na Johnsona, za co nasz nowy

wypożyczony na rok do Portsmouth. Po

kontrakt z Portsmouth. Mimo tego w

nabytek odpłacił mu bardzo dobrą grą, która

powrocie z wypożyczenia w sierpniu 2007

mediach wciąż spekulowano, że transfer

pozwoliła mu na pewne zajęcie miejsca w

roku zaliczył występ w meczu o Tarczę

Johnsona do the Reds jest tylko kwestią

pierwszym składzie.

Wspólnoty oraz w pierwszym spotkaniu

czasu.

2006

roku

został

więc

jednak

temat

podpisując

2008

roku

zdecydował

się

(przepiorek)

ligowym. 31 sierpnia 2007 Portsmouth

Temat odżył w kwietniu 2009

ostatecznie porozumiało się z Chelsea i za 4

roku, a 13 czerwca władze Portsmouth

ALBERTO AQUILANI – RZYMSKA POMOC
4 sierpnia Liverpool FC ogłosił,

Prawdopodobnie także w maju

dziwnego, że porozumienie z AS Romą

że osiągnął porozumienie z Realem Madryt

Rafa Benitez zaczął poszukiwania zastępcy

ogłoszono zaledwie dzień po potwierdzeniu

w sprawie transferu Xabiego Alonso. Do tej

Alonso. Pod ręką miał oczywiście Lucasa,

transferu Alonso.

pory większość kibiców żyła w nadziei, że

ale doskonale zdawał sobie sprawę, że to za

Kim zatem jest Alberto Aquilani?

być może Bask ostatecznie zdecyduje się

mało. Bardzo możliwe, że Benitez już w

Włoch urodził się 7 lipca 1984 roku. Od

zostać na Anfield Road. Niestety, jak

maju upatrzył sobie Aquilaniego, a kontuzja

początku swej kariery związany był z AS

później powiedział, decyzję o odejściu

Włocha pozwoliła mu na grę na czas z

Romą, gdzie przeszedł wszystkie szczeble

podjął już w maju.

Realem Madryt i upieranie się do samego

piłkarskiej edukacji. Przed transferem do

końca przy cenie 30 mln funtów. Nic więc

Liverpoolu z Rzymem rozstał się tylko raz,

podczas

krótkiego

wypożyczenia

do

Triestiny w sezonie 2003/04.
W

roku

2001

szesnastoletni

brakowało – mówił w jednym z wywiadów

wszystkim jednak będziemy mogli się

Francesco Totti, charyzmatyczny kapitan

przekonać najwcześniej za kilka tygodni.

Romy.

Włoch leczy bowiem kontuzję kostki, w

Alberto zwrócił na siebie uwagę skautów

słowach

maju przeszedł operację i według słów

Chelsea i Arsenalu. Obydwa angielskie

wypowiadał się Daniele De Rossi, który

Beniteza na jego powrót do gry możemy

kluby oferowały mu spore pieniądze i

wraz z Aquilanim tworzył w rzymskiej

liczyć dopiero w połowie września.

ogromne

W

podobnych

możliwości

rozwoju, on jednak nie miał
zamiaru z nimi rozmawiać.
Marzeniem Aquilaniego była
gra dla ukochanej Romy.
Dwa lata później marzenie to
spełniło się. 10 maja 2003
roku

18-letni

Alberto

zadebiutował w Serie A w
meczu

przeciwko Torino.

Trenerem,

który dał

mu

szansę był Fabio Capello.
W sezonie 2003/04
Capello

postanowił

wypożyczyć Aquilaniego do
grającej w Serie B Triestina,
gdzie nasz nowy nabytek
mógł

regularnie

grać

w

pierwszym składzie i w ten
sposób

zdobyć niezbędne

doświadczenie. Po roku powrócił do Romy i

drużynie parę środkowych pomocników. –

Lista jego kontuzji, a przede

od razu przebił się do podstawowej

Tracimy znakomitego zawodnika. Alberto

wszystkim czas ich trwania przyprawił

jedenastki.

jest

wielu z nas o ból głowy. W ciągu ostatnich

Aquilani

ma

również

piłkarzem

o

nieprzeciętnych

bogatą

umiejętnościach, w dodatku wychował się

dwóch

historię występów w kadrze Włoch, od

w szkółce Romy i przede wszystkim kocha

urazów, które wykluczyły go z gry na wiele

drużyny U-16 zaczynając, na pierwszej

ten klub. Dla jego kariery będzie to jednak

miesięcy. Dwa razy jednak były to kontuzje,

reprezentacji kończąc. Obecnie ma na

znakomita okazja, by rozwinąć się u boku

które

swoim koncie 11 meczów w kadrze

najlepszego środkowego pomocnika, jakim

wczesnego powrotu do gry. Kibice Romy za

narodowej.

bez wątpienia jest Steven Gerrard –

taki stan rzeczy obwiniali zarówno trenera

przyznał De Rossi.

Luciano Spalettiego, jak i sztab medyczny

Dotychczas

dwukrotnie

wpisywał się na listę strzelców (obie bramki
zdobył w meczu z Czarnogórą).

sezonów Alberto odniósł pięć

odnawiały się

z powodu

zbyt

Czy zatem Aquilani sprawi, że

klubu. Prawdopodobnie jest w tym więcej

Kibice i piłkarze Romy bardzo

szybko zapomnimy o Alonso? Na pewno

niż ziarnko prawdy, gdyż w ostatnich

żałują, że Aquilani zdecydował się na

ma ku temu wszelkie niezbędne cechy.

miesiącach drużyna z Rzymu bardziej

transfer do Liverpoolu. Zdają sobie jednak

Dysponuje świetnym strzałem z dystansu,

przypominała szpital niż klub piłkarski.

sprawę z tego, że dla Alberto jest to

potrafi znaleźć nawet najmniejszą lukę w

Miejmy nadzieję, że lekarze z Liverpoolu

ogromna szansa na rozwinięcie swego

obronie, przez którą umie dokładnie dograć

doprowadzą Aquilaniego do pełni zdrowia i

wielkiego talentu oraz możliwość gry obok

do napastnika. Ponadto jest dużo bardziej

wkrótce będziemy mogli cieszyć się jego

ruchliwym piłkarzem niż Alonso. Aquilani

grą.

najlepszych piłkarzy na świecie.
– Żałuję, że Alberto odchodzi. To

więcej biega, częściej włącza się w akcje

nie tylko wspaniały przyjaciel, ale także

ofensywne, a jego obecność w polu karnym

wielki piłkarz i Rzymianin. Będzie nam go

rywali nie należy do rzadkości. O tym

(przepiorek)

HISTORIA EMLYNA HUGHESA cz. IV
W ćwierćfinale Liverpool stoczył ciężki bój
z francuskim St. Etienne. Pierwszy mecz
The Reds przegrali 0-1, rewanż na Anfield
należał

jednak

wyrównał

już do nich.

stan

pojedynku

Keegan
strzelając

pierwszą bramkę meczu. Na początku
drugiej połowy pięknego gola z ok. 30
metrów strzelił Bathenay. Ray Kennedy
przedłużył

nadzieje

The

Reds

na

zwycięstwo strzelając kolejnego gola i
Liverpool

potrzebował

jeszcze

jednej

bramki, żeby przechylić szalę na swoją
korzyść.

Sześć

minut

przed

końcem

spotkania Kennedy posłał długą piłkę
wprost do Fairclougha, który pewnym
strzałem skierował ją do siatki St. Etienne.
Półfinał

z

drużyną

z

Zurychu

był

formalnością. W finale natomiast czekała
już Borussia Moenchengladbach.
Liverpool

musiał

się

jeszcze

uporać z Evertonem w półfinale FA Cup.
Mecz ten
Odejście Shanksa z Liverpoolu

cenne trofeum jako kapitan. Wkrótce

zbiegło się w czasie ze śmiercią Freda

przypomniał sobie o nim nawet Revie, który

Hughesa – w stosunkowo krótkim czasie

powołał Emlyna na mecz z Włochami. W

Emlyn

pierwszej chwili Hughes, który ciągle

stracił

dwóch

ludzi,

którym

zawdzięczał tak wiele. Wkrótce drużynę

chował

przejął Bob Paisley, z którym nigdy nie

reprezentacji za wyrzucenie go z kadry,

łączyła Hughesa więź tak silna jak z

zareagował dość nerwowo i powiedział

Shanksem. Nie wpłynęło to jednak na jego

Revie'mu co myśli o nim i jego powołaniu.

postawę na boisku – dalej był silnikiem

Później jednak zreflektował się, zadzwonił

napędzającym czerwoną maszynę, tworząc

do Shanksa po domowy numer selekcjonera

z Philem Thompsonem jedną z najlepszych

i

defensyw świata. W sezonie 1975/76

zachowanie. Sprawę udało się załagodzić i

Liverpool pokonał w półfinale Pucharu

tak

UEFA słynną Barcelonę, z Cruyffem i

angielskiej kadry. Relacje obu panów były

Neeskensem w składzie.

poprawne, aczkolwiek dalekie od ideału.

wielką

osobiście
oto

urazę

przeprosił

banita

Hughes

do

menedżera

go

za

swoje

powrócił

do

Wygrana z Wolverhampton w

Dopiero kilka lat po opuszczeniu kadry,

lidze z kolei zapewniła klubowi kolejny

Revie przeprosił Hughesa za to jak go

tytuł

potraktował wyrzucając z reprezentacji.

mistrzowski.

Do

pierwszego

mistrzostwa Paisleya chłopcy dorzucili

Sezon

trenerowi jeszcze Puchar UEFA, który

zapoczątkować

zdobyli po dwumeczu z FC Brugge. Emlyn

sukcesów w dziejach LFC. Klub zmierzał

Hughes po raz pierwszy mógł wznieść to

bowiem po swój pierwszy Puchar Mistrzów.

1976/77
serię

miał

największych

przeszedł do historii

jako

najbardziej chyba kontrowersyjne starcie
obu klubów. Przy stanie 2-2 sędzia Clive
Thomas nie uznał prawidłowo zdobytej
bramki dla Evertonu. Cztery dni później
mecz powtórzono, a LFC gładko ograł EFC
3-0.
The Reds udało się wyprzedzić w
tabeli Manchester City i obronić tytuł jako
pierwszy zespół od czasów Wolverhampton
Wanderers i ich podobnego wyczynu z 1959
r. W finale FA Cup Liverpool zmierzyć
miał się z Manchesterem United. LFC był
faworytem tego spotkania, ale tym razem
więcej szczęścia miały Czerwone Diabły.
Najpierw Clemence puścił dość łatwy strzał
Stuarta Pearsona, potem wyrównał Jimmy
Case. Druga bramka dla MU padła w dość
dziwnych okolicznościach – Lou Macari
skiskował i piłka z pewnością poleciałaby
gdzieś obok bramki, ale przypadkowo
odbiła

się

od

Jimmy

Greenhoffa

i

przelobowała Clemence'a. Gol był dość

kuriozalny, ale liczy się to co w sieci i
Puchar

powędrował

do

Manchesteru.

brawo. Niestety, nasz bohater niezbyt

W

1977

r.

Don

Revie

dobrze wyczuł nastroje i dał upust swojej

zrezygnował z prowadzenia kadry, której

czasu

ogólnie znanej niechęci i pogardy dla

stery przejął Ron Greenwood, legenda West

wydarzeniem tego meczu było zachowanie

lokalnego rywala, co wielokrotnie mieli mu

Ham United, z którym jako trener zdobył w

kibiców United, którzy schodzącym do

za złe koledzy z drużyny.

1965 r. Puchar Zdobywców Pucharów.

Najciekawszym

z

perspektywy

szatni zawodnikom Liverpoolu skandowali

Już podczas celebracji w Rzymie

Emlyn był bardzo zadowolony z tej zmiany,

„Liverpool, Liverpool”, dając w ten sposób

Hughes

antyevertońską

był pod wrażeniem samego Greenwooda i

dowód uznania dla mistrzów Anglii. Rzecz

przyśpiewkę, co wprawiało kolegów w

rodzinnej atmosfery którą ten był w stanie

nie do pomyślenia w dzisiejszych czasach,

zakłopotanie (połowa składu Paisleya to w

wytworzyć

kiedy wzajemna klubowa nienawiść jest

końcu miejscowi chłopcy). Najgorsze było

doświadczeni

pompowana z roku na rok coraz bardziej.

jednak to, że powtórzył to wszystko

zawodnicy jak Callaghan, Clemence czy

publicznie, kiedy poproszono go jako

Hughes podziwiali Greenwooda na tyle, że

kapitana o wygłoszenie kilku słów na

chcieli się od niego uczyć. Nie bez

schodach Liverpool Art Gallery. Shankly od

znaczenia dla Emlyna był również fakt, że

zawsze

nowy manager zwrócił mu opaskę kapitana

Szans

na

potrójną

koronę

podśpiewywał

w

kadrze.
i

Nawet

odnoszący

tak

sukcesy

Liverpool już nie miał, ale pozostał jeszcze
finał Pucharu Mistrzów w Rzymie. Tłumy
Scouserów nawiedziły miasto i zawodnicy
dobrze wiedzieli, że wobec tak zacnej
publiczności nie wypada im przegrać. A
przeciwnik był nie byle jaki, bo mistrz
Niemiec, Borussia Moenchengladbach, z
takimi sławami w składzie jak Berti Vogts,
Allan Simonsen czy Juup Heyncknes. Ale
zawodnicy Liverpoolu, zgodnie z tym co
wpajał im Shankly, nie zważali na nazwiska
i pokonali niemiecką drużynę 3-1 po golach
McDermotta, Smitha i Neala. Kapitan
Emlyn Hughes mógł po raz pierwszy
wznieść do góry Puchar Mistrzów. Ten
pamiętny rzymski finał stał się początkiem
pięknej długoletniej, trwającej do dziś
przyjaźni między kibicami LFC a kibicami
Borussii.
Ten niezwykle udany dla Hughesa
sezon zakończył się otrzymaniem przez
niego tytułu Piłkarza Roku, co wbrew
ogólnej opinii o sobie skromny Hughes
skwitował stwierdzeniem: „Tak uczciwie
mówiąc dostałem te głosy tylko dlatego, że
to ja wznosiłem trofea, a nie dlatego że
byłem lepszym zawodnikiem od innych
chłopców z Liverpoolu”. W domu czekało
drużynę iście królewskie powitanie –
tysiące Scouserów wyległo na ulice, by móc
świętować ich powrót i obejrzeć triumfalny
przejazd z Pucharem. Było wśród nich
również wielu kibiców Evertonu, którzy
pomimo lekkiego ukłucia zazdrości, byli
dumni ze swoich ziomków i również bili im

kpił

z Evertonu jako klubu,

natomiast nigdy nie szydził z jego kibiców,

reprezentacji.

przez których był bardzo szanowany.

„Umarł król, niech żyje król” -

Podchmielony już nieco Hughes niestety

Keegan odszedł do Hamburga, z Celticu

posunął się dalej i zaśpiewał, na oczach

przyszedł Dalglish, który miał wkrótce

całej Anglii (transmisja BBC) „Liverpool

przyćmić króla Kevina i przejąć na zawsze

are magic, Everton are tragic”, co wprawiło

miano

w osłupienie wszystkich zebranych tego

Razem z Kenny'm do klubu zawitała inna

dnia pod galerią. Evertończycy, którzy tego

przyszła legenda, Alan Hansen, który

dnia

lokalnemu

później miał zastąpić Emlyna w pierwszym

rywalowi, słusznie poczuli się bardzo

składzie. W styczniu 1978 roku do klubu

urażeni.

przybyli

gratulować

Wprawdzie

Emlyn

największej

klubowej

legendy.

przeprosił

trafił kolejny wielki zawodnik, Graeme

nazajutrz za pośrednictwem telewizji fanów

Souness. Niestety w sezonie 1977/78

EFC, ale mleko już się rozlało. Sam Hughes

Liverpool

ów incydent uważał za największy błąd w

rewelacyjnego

swojej liverpoolskiej karierze.

prowadzonego

stracił

tytuł
Nottingham

przez

na

rzecz
Forest,

ekscentrycznego

Briana Clougha. Udało się jednak ponownie

Anfield. Do tej pory poważniejsze kontuzje

kibicami. Po rozegraniu 657 meczów w

wywalczyć Puchar Mistrzów, w finale

omijały go z daleka, a on sam dysponował

barwach The Reds Emlyn Hughes usłyszał

którego The Reds pokonali FC Brugge 1-0,

świetną kondycją fizyczną. Rozegrał w tym

latem 1979 r. od Boba Paisleya, że

a

sezonie zaledwie 16 meczów ligowych, a

Wolverhampton Wanderers oferuje za niego

Liverpool odpadł z rozgrywek o Puchar

90 tysięcy funtów i że klub przystał na tę

Sezon 1978/79 nie był zbyt

Anglii z MU, co Hughes boleśnie odczuł,

propozycję.

pomyślny dla Hughesa, ponieważ w meczu

gdyż (jak się później okazało) był to jego

ze Spurs doznał on fatalnej kontuzji kolana,

ostatni występ w barwach Liverpoolu i

co de facto znacznie skróciło jego karierę na

Mighty Emlyn nie tak chciał się pożegnać z

zwycięskiego

gola

strzelił

Kenny

Dalglish.

(kasia_tree)

TURNIEJ KIBICÓW W KALWARII
ZEBRZYDOWSKIEJ
przyśpiewki. Każdy bez wyjątku z całych
sił

wyśpiewywał

ukochany

piosenki

klub,

nawet

opiewające
nie

myśląc

o zachowaniu sił na rozpoczęcie Turnieju.
Chwilowo nie dopuszczali do siebie myśli,
że powinni wypocząć przed kolejnym
dniem.

Wszyscy

rewelacyjnej

dali

atmosferze,

się

porwać

więc

głośne

śpiewy nie ustawały do późnych godzin
nocnych.
Sobota bladym świtem powitało
organizatorów, którzy zaspani zwlekli się z
łóżek, aby zapewnić gościom śniadanie.
Rozpoczęcie Turnieju przewidziane było na
godzinę 10, co spowodowało, że wielu z
obecnych rezygnowało z posiłku, aby jak
najdłużej powylegiwać się w łóżkach po
Miesiące

przygotowań,

tysiące

jednym z dwóch ośrodków. Nim zdążyli się

ciężkiej

wymienionych wiadomości i zszargane

zadomowić, rozpoczęły się nieustające do

napływały, a niewielu było takich, którzy

nerwy organizatorów opłaciły się — 30

późnej nocy telefony do organizatorki od

nie chcieli powitać nowych kibiców. Fani

maja 2009 roku miał ruszyć I Ogólnopolski

kolejnych przybyszów. Jedyne tymczasowo

Młotów i Arsenalu z niecierpliwością

Turniej Polskich Kibiców Zagranicznych

przedstawicielki Stowarzyszenia cały dzień

wyczekiwali

Drużyn. Zespoły potwierdziły przybycie i

witały nowych gości — ekipę Milanu, West

Chelsea, a los chciał, że wszystkie 4 ekipy

już dzień przed oficjalnym rozpoczęciem do

Hamu, Bayernu Monachium, a także powoli

zakwaterowane były w jednym hotelu. Z

Kalwarii

napływających

pewnością

zaczęły

napływać

rzesze

kibiców

Czerwonych.

nocy.

Lecz

przybycia

nie

mogli

kolejne

ekipy

Tottenhamu

doczekać

i

się

sympatyków 12 zagranicznych klubów.

Stopniowo świetlica w ośrodku zapełniała

konfrontacji. Tymczasem na korytarzach

Wzmożona integracja zaczęła się więc już

się nowymi uczestnikami Turnieju. Każdy z

nie ustawały radosne powitania, nie co

w piątkowe południe.

nich witany był przez pozostałych bardzo

dzień bowiem ma się szansę spotkania

życzliwie

Nieśmiało

z rozproszonymi po całej Polsce kibicami.

grupka Kanonierów wraz z zaprzyjaźnioną

spoglądających natychmiast zapraszano do

W świetnych humorach, nie bacząc na

fanką Liverpoolu. Mimo wcześniejszego

wspólnych dyskusji, a już wieczorem

niewyspanie, wielka grupa sympatyków

przyjazdu, odpowiedzialni za wszystko

rozpoczęło się to, czego nie może zabraknąć

futbolu udała się na boisko, na którym

Paulina i Marcin zakwaterowali gości w

na

odbywał się Turniej.

Jako pierwsza na miejsce zawitała

i

zjeździe

przyjacielsko.

kibiców

—

wojna

na

Po losowaniu rozstrzygającym,
które ekipy spotkają się w fazie grupowej,
rozpoczęły się mecze. Pierwszy gwizdek
poprzedziła

minuta

ciszy,

dedykowana

pamięci zmarłego tragicznie kilka dni
wcześniej sympatyka Interu Mediolan. Jego
imię przywoływane było przez cały Turniej
przez najliczniejszą grupę kibiców —
Fanklub Fanatici Dalla Polonia, którzy
pojawili się na Turnieju przy okazji ich
własnego zlotu kilka kilometrów dalej.
Trzeba przyznać — doping mieli godny
podziwu. Pozostałe ekipy nie chciały być
gorsze. Każdy starał się jak najgłośniej
kibicować swojej reprezentacji. Zebrani byli
świadkami niezwykle szerokiego repertuaru
pieśni, z trybun powiewały przygotowane
wcześniej flagi, znalazły się także biegające

sceną błyskawicznie pojawiali się kolejni

rozgrywek. Ci, którzy pozostali, usiłowali

z

Zabawa

uczestnicy turnieju. Pozostali także zeszli,

pokonać problemy gardłowe i wycharczeć

rozkręcała się z minuty na minutę. Krótka

pomponami

aby przy stołach kontynuować długie

jeszcze kilka przyśpiewek, wszak zapalenie

przerwa obiadowa poprzedziła kolejną fazę

rozmowy, dzieląc się doświadczeniami

krtani można leczyć po powrocie

turnieju,

lecz

w kibicowaniu i opowiadać pozostałym, jak

Niezmordowana ekipa Interu do samego

do

wygląda ich codzienna integracja. Fankluby

finału kibicowała swojej drużynie, która

ośrodków, aby nabrać siły na wieczorną

wymieniały się pomysłami na działalność, a

uległa

integrację.

cztery londyńskie zespoły z uśmiechem

Zwycięzcą

Głośna muzyka szybko wyrwała

stukały się kuflami, ani myśląc o kłótni.

sympatyczna grupa reprezentująca HSV.

kibiców z pokojów. Przed ośrodkiem

Sielankowa atmosfera trwała do rana, kiedy

Ostatni gwizdek sędziego przyniósł radość

bowiem odbywał się koncert zespołów

już nikt nie był w stanie wydobyć z siebie

drużynie wygranych, oznaczał jednak także

góralskich. Można było dostać darmową

głosu.

zakończenie imprezy. Nieco smętni kibice

po

szczęśliwi

cheerleaderki.

której

wyczerpani,

zawodnicy rozeszli

się

kiełbaskę i napić się czegoś zimnego. Pod

Na niedzielę przewidziano finały

dopiero

po

Turnieju

rzutach
została

:)

karnych.
bardzo

udali się więc na rozdanie nagród. Każda
reprezentacja dostała pamiątkowy dyplom,
a finaliści statuetki. Nagrodzono także
najlepszego bramkarza, króla strzelców, a
także wytypowano Gracza Turnieju i zespół
grający

fair

play.

Organizatorzy

zdecydowali się także rozdać kilka nagród
specjalnych dla najlepiej dopingujących
drużyn. Na koniec przemówił burmistrz
dziękując wszystkim za przybycie. Było za
co — trwająca niemal 3 dni impreza była
wielkim

sukcesem

integracyjnym.

Żegnający się kibice zapewniali, że nie
mogą doczekać się kolejnej edycji Turnieju.
My, Stowarzyszenie Fanów Liverpoolu,
jesteśmy wśród nich.
A zatem: do zobaczenia za rok!
(bati)

NIEŁATWE ŻYCIE NOWICJUSZY
wrócić ligę niżej. Co
ciekawe,

same jak co rok marzenia mają kibice tzw.
wielkiej

czwórki.

Zupełnie

inne

które sezon wcześniej rywalizowały w
Football

League

Championship

czyli

mówiąc po ludzku, w angielskiej drugiej
lidze.

Ich

głównym

zadaniem

jest

przetrwanie. Wejść i być. Dla większości
ekip, a zwłaszcza dla pretendentów do
tytułu będzie to pewnie mięso armatnie.
Choć w przeszłości różnie to bywało.
W nadchodzących rozgrywkach
po

niedługiej

obecności

wracają:

Birmingham City FC (1 rok poza Premier
League), Wolverhampton Wanderers FC (5
lat w niższych ligach) oraz Burnley FC
(powrót po 33 latach).
Jak

więc

się

do

sportowa przepaść między nimi a elitą

ostatnich

wydaje się być nie do zasypania. To by

degradacji tego klubu

wskazywało, że nowo promowane drużyny

czyli najpierw Steve

powinny

Bruce, a ostatnio Alex

pojedynkach z rywalami o podobnym

McLeish nie zostali

potencjale, a w meczach z czołówką liczyć

wyrzuceni

na cud w postaci remisu lub prosić o

z

pracy.

ostatnie pięć lat. Nie zdarzyło się żeby
utrzymały się wszystkie trzy nowe drużyny.
Nie miała miejsca także sytuacja, żeby
wszystkie ekipy po sezonie spadły poziom
niżej.

Na

piętnaście

premiowanych

zespołów tylko jeden sezon w Premier
League (wcześniej Premiership) spędziło aż
osiem czyli ponad połowa. Nie jest to dobry
omen dla tegorocznych beniaminków.
Ostatnio taka przygoda przytrafiła
się Birmingham FC. Trzy lata temu drużyna
ta awansowała, żeby możliwe szybko

się

bardziej

skupiać

na

najniższy wymiar kary.

którą

Historia

pokazała,

że

bywało

wykorzystali wprowadzając klub ponownie

różnie. Zwłaszcza Liverpool miał kilka

do Premier League.

przygód, które potem odbijały się czkawką.

Tylko cztery z piętnastu ekip czyli

Zwłaszcza w ostatnim sezonie. Klub z

tylko 27% dość spokojnie wywalczyła

Anfield zremisował z beniaminkami aż

miejsce w środku stawki. Wliczam tutaj

połowę spotkań czyli trzy, z czego dwa na

także zeszłoroczne osiągnięcie Stoke City,

własnym stadionie. Z tarczą z Liverpoolu

które nie musiało do ostatniej kolejki drżeć

wracali piłkarze Hull City oraz Stoke City.

o pozostanie. W pobliżu górnej połowy

Ci drudzy nie dali się także pokonać u

tabeli spośród beniaminków rozgrywki

siebie.

skończyło tylko Reading w sezonie 2006/07

Ostatnią porażkę zespół Rafy

oraz Wigan i przede wszystkim West Ham

Beniteza z nowo promowaną ekipą poniósł

rok później. Londyńczykom udało się jako

w sezonie 2004/05. Liverpool na wyjeździe

jedynym

awansu

musiał uznać wyższość Crystal Palace. Od

europejskich

tego czasu The Reds tylko wygrywali lub

zdobyć

sezon

wywalczeniu

kwalifikację

do

pucharów. Nie zasłużyli na to pozycją w

remisowali.

tabeli, a dotarciem do finału FA Cup, gdzie

W sezonie 2005/06 zwyciężyli we

po pasjonującym pojedynku przegrali z

wszystkich sześciu meczy z drużynami,

Liverpoolem.

które dopiero awansowały. Potem było

Nie trzeba było przytaczać tych

coraz gorzej ale nie tragicznie. Z sezonu na

statystyk, żeby pokazać jak trudno jest

sezon trafiał się jeden remis więcej. W

beniaminkom Premier League utrzymać się

minionych rozgrywkach były już trzy.

wiodło

beniaminkom? Bywało różnie. Spójrzmy na

zawsze

doprowadzili

szansę,

cele

przyświecają sympatykom trzech drużyn,

będzie

utrzymanie. Finansowa, a co za tym idzie

Dostali jeszcze jedną

dla większości fanów Premier League. Te

beniamonków

menadżerowie, którzy
dwóch

Kolejny sezon, kolejne nadzieje

Celem głównym i chyba jedynym
dla

w

najwyższej

klasie

Czyżby w tych miały być aż cztery? Oby

być

nie, oby trafiła się powtórka sprzed

2007/08.

niespełna czterech lat. A beniaminkom

Kierownictwo klubu z północnowschodniej

wypada życzyć powodzenia w niełatwej

Anglii wydało na transfery sumę podobną

walce o utrzymanie. Niech urywają jak

do tych, którymi dysponowały kluby z

najwięcej punktów potentatom, zwłaszcza

samego czuba tabeli, a mimo to klub do

klubom z Manchesteru i Londynu. Te z

zespół i jego kibice nie byli pewni swego do

Liverpoolu niech zostawią w spokoju.

rozgrywkowej.
Sunderland

samego

angielskiej
Przykładem

z

końca.

niesamowicie

sezonu

Jednak
wysoko

może

pomimo
zawieszonej

poprzeczki nie jest to zadanie awykonalne.

(szarlatan)

MICHAEL OWEN – KOCHAĆ CZY
NIENAWIDZIĆ?
Newcastle spadło z ligi w minionym
sezonie, a że Fabio Capello zaczął
powoływać

Michaela

do

reprezentacji Anglii, ten szukał
zmiany otoczenia.
Niestety
Liverpoolu

dla

wybrał

kibiców
najgorzej.

Domyślam się, że Czerwona część
miasta

wybaczyłaby

pewnością,

mu

gdyby

z

Owen

zdecydował się na przenosiny do
Evertonu, a nie do Manchesteru.
Szczególnie po słowach, jakich
udzielił kanadyjskiemu CBC News:
Liverpool jest w mojej
krwi niezależnie od tego, co się
stanie.
Michael,
Szok. Wiadomość o przenosinach
Michaela
Football

Owena,
Club

legendy

(118

Liverpool

bramek

w

216

występach w Czerwonej koszulce) do

lepiej

więc

transferu. Przypomnę jedną wypowiedź

będzie dla Ciebie, jeśli zrobisz od razu

Owena na trzy miesiące przed tym, zanim

transfuzję krwi i zamienisz ją, tak jak

opuścił Liverpool za 8 milionów funtów i

Wayne Rooney, na manchesterowską. Na

dołączył do Realu Madryt:

Anfield jesteś spalony. Wyobraźcie sobie

największego naszego rywala, Manchesteru

W lecie wszystko uporządkujemy,

tylko te gwizdy, kiedy Michael Owen,

United, po prostu zwaliła mnie z krzesła.

w pokojowej atmosferze. Nie skorzystam z

legenda klubu z L4 0TH wybiegnie w

Michael James Owen, ikona LFC, właśnie

prawa Bosmana. Mój kontrakt obowiązuje

koszulce

zaprzedał duszę diabłu. Dla Sir Alexa to

do końca przyszłego sezonu, ale negocjuję

United. Moja wyobraźnia jest wielka, ale to

doskonały interes. Pozyskanie 29-letniego

w sprawie jego przedłużenia. Rozmowy są

przerasta mój umysł. Wystarczą mi reakcje

reprezentanta Anglii nic go nie kosztowało,

kompleksowe, nie zostaną zakończone w

kibiców „The Reds”, których jednak nie

ponieważ

się

tydzień. Widzę siebie w Liverpoolu w

zamierzam przytaczać. Obiecałem sobie, że

obowiązujący go kontrakt w Newcastle.

następnym roku. Czemu nie? Nie gram w

ograniczę wulgaryzmy.

Jedynym problemem, jaki może nastręczyć

piłkę dla pieniędzy. A piłkarze, którzy

No ale nie gra się w piłkę dla

problemy Szkotowi, jest to, że Anglik jest

czekają na koniec umowy, by odejść za

pieniędzy, tylko dla trofeów, a te w takiej

bardzo podatny na kontuzje. Jeśli medyczny

darmo, mają głównie takie powody.

drużynie, jak Man Utd, są bardziej realne

Owenowi

skończył

znienawidzonego

Manchesteru

sztab będzie sobie potrafił poradzić z tym

Cóż, co było potem, każdy kibic

kłopotem, to umiejętności trenerskie SAF-a

Liverpoolu doskonale wie. Owen dołączył

widać

mogą sprawić, że Owen jeszcze wróci do

do Realu, tłumacząc się tym, że stawia

wystarczają.

dawnego blasku.

sobie wyższe cele, a w Madrycie grzał

zapewni jeszcze odpowiednia ilość zer na

Dla kibiców Liverpoolu jest to

głównie ławkę. Potem zmienił klub na

koncie.

wszystko jedno. Owen stał się dla nas teraz

podrzędne Newcastle, w którym głównie

wrogiem

forach

leczył kontuzje. Miał jednak błyskotliwe

internetowych aż huczy od bluzgów i

mecze, gdzie pokazywał, że jeszcze nie

niepochlebnych

powiedział

numer

jeden.

opinii

na

Na
temat

tego

ostatniego

słowa.

Niestety,

niż Stoke czy Hull. Na przykładzie Owena
jednak,

że

same

Odpowiednią

trofea

nie

motywację

Futbol coraz bardziej staje się
sprzedajną dziwką…
(masterlfc)

Z ŻYCIA FANKLUBU
Pod koniec sierpnia tradycyjnie

Nowy sezon to oczywiście kolejne

odbędzie się Ogólnopolski Zlot Kibiców

spotkania meczowe w pubach rozrzuconych

Liverpoolu. Tym razem w dniach 27-30

po całej Polsce. W ubiegłym sezonie fani

sierpnia będziemy gościć w miejscowości

the Reds spotykali się m.in. w Warszawie,

Długie

Szczecinie,

leżącej

w

odległości

kilku

kilometrów od Strzelec Krajeńskich.

Od ostatniego wydania Anfield
Zina w naszym fanklubie wydarzyło się
sporo ciekawych rzeczy. Stowarzyszenie
Fan Klub Liverpool FC Polska działa już
trzeci rok, natomiast od początku ubiegłego
sezonu możemy pochwalić się statusem
jedynego oficjalnego fanklubu działającego
w Polsce. Obecnie nasz fanklub skupia
ponad 60 osób i z każdą kolejną rekrutacją
liczba ta zwiększa się.
W pierwszej połowie bieżącego
roku

nasz

fanklub

zorganizował

dwa

turnieje piłkarskie. W marcu w Zabrzu
odbył się turniej charytatywny na rzecz
Sebastiana

Rota,

natomiast

w

ostatni

weekend maja w Kalwarii Zebrzydowskiej
po raz pierwszy w Polsce odbył się Turniej
Kibiców Zagranicznych Drużyn, o którym
piszemy w osobnym artykule.

Rzeszowie,

Lublinie,

Wrocławiu i Katowicach. Lista lokali, w

Najważniejszą wiadomością dla

których zwykle można zobaczyć mecz

fanów jest jednak to, że jedyny polski

Liverpoolu w znakomitym towarzystwie

fanklub Liverpoolu ma wreszcie dostęp do

wygląda następująco:

biletów na mecze ligowe rozgrywane na

Warszawa - pub "Bradleys" ul. Sienna 39

Anfield

Poznań - pub "Alibi", ul. Niepodległości 8

Road!

Pierwsi

fanklubowicze

pojawią się na Anfield już podczas meczu

Lublin - pub "Tifosi" ul. Okopowa 5

ze Stoke City, a do końca roku polscy fani

Rzeszów - pub "Corner" ul.Rynek 7

the Reds na pewno będą obecni na

Szczecin - pub "Warka", pl. Grunwaldzki

wszystkich domowych meczach naszych

Wrocław - pub "Warka", ul Włodkowica 5

piłkarzy. Fanklubowe wyprawy chcemy

Katowice

-

pub

"Irish

Mbassy"

ul.

kontynuować także w drugiej części sezonu

Wawelska 1

oraz w dalszej przyszłości. Z tej okazji w

Łódź - pub "Biblioteka" róg ul Struga i

kolejnym numerze Anfield Zina znajdzie się

Kościuszki

pierwsza część przewodnika po Liverpoolu

Szczegóły jednak warto sprawdzić

stworzonego przez nas z myślą o polskich

na internetowym forum kibiców Liverpoolu

kibicach the Reds. Rozpoczniemy od

pod

połączeń

Merseyside,

http://www.fcliverpool.pl/forum/index.php?

przebrniemy przez komunikację miejską,

showtopic=1538 gdyż czasami z różnych

zaproponujemy

względów spotkania odbywają się w innych

lotniczych

z

sprawdzone

miejsca

noclegowe, restauracje, sklepy i wiele
innych

atrakcji,

które

można

adresem

pubach niż te wymienione.
(przepiorek)

będzie

„zaliczyć” przy okazji kolejnych wyjazdów
na mecze.

CZERWONE GADŻETY cz. II
Podstawowym atrybutem każdego

Oto

lista

najciekawszych

kibica jest szalik i koszulka. Ten zestaw

gadżetów związanych z drużyną Liverpool

posiada większość fanów. Lecz utożsamiać

FC.

się z własnym klubem można na bardzo
wiele sposobów.
Wertując
odnalazłem dla

Budzik - Idealny dla
aukcje
was

masę

internetowe
ciekawych

śpiochów.
funkcje

Posiada
odliczania

gadżetów związanych z The Reds. Trzeba

czasu do kolejnego

przyznać, że cena niektórych przyprawia o

meczu

zawrót głowy. Lecz czego nie robi się dla

Rano z lóżka zrywa

ukochanego klubu, prawda? J

Liverpoolu.

nas oczywiście You’ll never walk alone.

Zegar

na

ścianę

-

funkcje

zbliżone do budzika. Z tym, że posiada 90
minutowy stoper. Nie wiadomo czemu.

Pluszak – na prezent
dla

dziewczyny.

Producent

dementuje

pogłoski

o

jego

Azjatyckim
pochodzeniu. Pytany o
Tapeta na ścianę - Zgodnie z
Kartka urodzinowa - idealna na

tekstem piosenki: „więc chodź potapetuj mi

miejsce

zamieszkania

miś

odpowiada:

Merseyside odcinając wszelkie spekulacje.

prezent. Na odwrocie można pograć w

świat’’ można urządzić sobie pokój z

znaną grę towarzyską: ,,piłkarzyki’’. Happy

klubowymi barwami na ścianę. Instrukcja

Birthday śpiewa po hebrajsku niejaki Yossi

tapetowania nie jest podana. Powiadają, że

zabłyśnij w swojej

Benayoun.

tak naprawdę nie istnieje.

ulubionej

Kufel

knajpie.

Gadżet
Opaska

kapitana

-

–

dzięki

Lampka nocna - w

któremu

poczuj się jak Gerard.

sam

na

uznanie kumpli. W

Przyszpanuj

romantyczne wieczory

instrukcji obsługi zabrania się nalewania do

z drugą połówką. W

niego piwa bezalkoholowego.

na

osiedlowym

boisku

z

dumnym C na ramieniu.

raz

zestawie

Dodaje +2 do celności

zyskasz

z

energooszczędną

strzałów na bramkę.

żarówką.

Papierośnica – dla tych, co maja
dwa uzależnienia (klub i papierosy).
Telefon

komórkowy

–

prawdziwy hit. Edycja limitowana(250
Hulajnoga
Tarcza na lotki - w sam raz na 15
minutowa przerwę podczas meczu The
Reds.

–

Dla

młodszego

sztuk)

ekskluzywnego

telefonu

brata. Tlenek CO2 zwiększa doznania

komórkowego przygotowanego specjalnie

płynące z jazdy. Resory i karbonowe felgi

dla

dają +3 do szacunku w piaskownicy.

Liverpool FC. Od

fanów

razu

Podobno Lucas częściej trafia w

trzeba

tarcze lotką niż piłka do bramki. Nie zostało

zaznaczyć, że jest

to jeszcze potwierdzone.

on

pokryty

18-

karatowym złotem.
Cena? Jedyne 72 tys. złotych.

Podstawka
pod jajko - gadżet

Zebrał i opisał:

dość kontrowersyjny.
Nie
czego

wiadomo
służy,

prezentuje

do

Zawieszka dla psa – Prawdziwy

ale

fan zaraża wszystkich członków rodziny

się

swoją pasją. Nawet tych czworonożnych.

okazale. W zestawie

Proszę

z klubowym jajem.

niezrozumienie

nie

zwracać
żony

co

uwagi
do

na

pomysłu

vincii
PS. Pierwszej części czerwonych
gadżetów

szukajcie

w

zeszłorocznych

wakacyjnych numerach Anfield Zina.
Większość

oznaczania psa. To zazdrość.
gadżetów

można

www.4fanatic.pl

przedstawionych
kupić

w

sklepie

