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ok 2017 przyniósł we Francji zmiany nie tylko w polityce. Na ligowych
boiskach również doszło do symbolicznego przejęcia władzy. Czteroletnią kadencję PSG przedwcześnie zakończyli
piłkarze AS Monaco, którzy z przebojem
wdarli się na krajowy futbolowy szczyt.
Pod okiem Leonardo Jardima, partyjne En
Marche (w ruchu) Emmanuela Macrona
przekształciło się w atrakcyjne dla oka En
Avant (do przodu) lub jak kto woli A L’Attaque
(do ataku). 107 bramek zdobytych w jednym
sezonie – średnio 2,8 bramek/mecz - jest
jednak wynikiem budzącym respekt nie tylko na krajowym podwórku. Dynamiczna i
ofensywna gra drużyny z księstwa znalazła
także uznanie poza granicami, a tegoroczna
kampania w Lidze Mistrzów, jest najlepszym
wynikiem francuskiego zespołu w tych
rozgrywkach od lat. Podczas gdy paryżanie,
mimo sympatii i wsparcia Emira Kataru,
nie potrafią awansować do półfinału LM,
piłkarze ASM wdarli się tam z przytupem
i bez zapowiedzi. W ślady prezydenta Emmanuela Macrona poszedł również Kylian
Mbappe, który nie patrząc na swój wiek postanowił przejąć stery i stał się kluczowym
zawodnikiem w swoim zespole. Młody, zdolny i elokwentny Francuz wniósł zupełnie
nową jakość i jest swego rodzaju powiewem
świeżości w znanym wszystkim futbolowym
piekiełku. Zauroczone młodym napastnikiem są już podobno wielkie piłkarskie firmy,

lecz w jego przypadku na zmiany jeszcze
przyjdzie czas…
Wiatr zmian dotarł również do nas. Podążając za standardami ze świata polityki,
zmieniliśmy szyld, aby robić dokładnie to
samo – dostarczać wam regularnie świeżą
porcję treści o francuskim futbolu. W ten
sposób, sezon rozpoczęliśmy jako Vive La
Ligue 1, a kończymy już jako dumna ekipa
Le Ballon. Poza nazwą nie zmieniło się nic
i dalej możecie nas śledzić na blogu (leballonmag.pl), Facebooku i Twitterze, gdzie
staramy się regularnie okupować hasztag
#ModaNaFrancje. Działając samodzielnie i
bez zaplecza w ciągu roku wydaliśmy trzy
numery magazynu, ale ten jest dla nas szczególny, bo pierwszy bez pomysłodawcy Jakuba Golańskiego. Zmiany (na lepsze?) nie
ominęły także jego i mamy nadzieję, że nie
cierpi zbytnio z powodu piłkarskiego detoksu. Kończąc, pragnę też podziękować całej
redakcji i naszym współpracownikom, bez
których ta cała wydawnicza partyzantka
nie miałaby sensu. Vive la Ligue 1 et bonne
lecture!
JORDAN BERNDT - Redaktor Prowadzący
twitter: @JordanBerndt
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ie jest zwyczajne, że w październiku siedemnastolatek nie daje
się nawet nazwać rezerwowym,
w lutym strzela gole w Lidze Mistrzów, a w maju ma się wrażenie, że napisano o nim już wszystko i zostały tylko
błahe powtórzenia. Nie jest zwyczajne,
że nadchodzące dziewięciocyfrowe
oferty za jego transfer traktujemy jak
oczywistość – tak jak to, że mogą zostać
bez mrugnięcia okiem odrzucone. Ale to
nie jest zwyczajny chłopak.

Zizou kilka miesięcy wcześniej wybrał z francuskiego gniazda inne, nieco starsze cudowne
dziecko – Raphaëla Varane’a – ale z Mbappé
mu się nie udało, i to pomimo dziecięcego (co
istotne, trwającego do teraz) uwielbienia napastnika dla Królewskich. Skoro piłkarz wybrał
spokojny rozwój w ASM zamiast spełnienia
podwórkowych fantazji o grze w śnieżnobiałym trykocie, nic dziwnego, że tuż przed
podpisaniem pierwszej zawodowej umowy
oparł się też m.in. urokowi Arsene’a Wengera.

Kiedy półtora roku temu dzieciak w pozbawionej liter na plecach koszulce z numerem 33
zmieniał Fabio Coentrao, wyświetlone przez
realizatora nazwisko – Kylian Mbappé-Lottin –
tylko w głowach nielicznych, stale śledzących
młodzieżową francuską piłkę, uruchomiło
sprawdzone połączenie. Cała reszta musiała
polegać na ich zapewnieniach, że właśnie dzieje się coś ważnego. Łatwiej było dać im wiarę w lutym zeszłego roku, kiedy ów dzieciak
strzelał swojego pierwszego gola. „Pobił rekord Thierry’ego Henry’ego i jest najmłodszym
zdobywcą bramki w historii Monaco” - to
działa na wyobraźnię znacznie mocniej niż
anegdoty o cudach w juniorskich zespołach
i zainteresowaniu największych akademii.

W lutym 2016 roku został profesjonalnym
graczem Monaco - gdy postawił ostatnią „kropkę nad i” w swoim podpisie, przepadły nadzieje innych klubów na pozyskanie go za kwotę,
która nie byłaby potem opisywana w gazetach
jako „astronomiczna”, „niewiarygodna” czy „rekordowa”. Niemal natychmiast przekonał się
o tym Manchester City, kiedy zeszłego lata
jego 40-milionowa propozycja trafiła prosto
do niszczarki. Kalkulacja Francuzów była wówczas czytelna, nawet jeśli optymistyczna: skoro
Anthony Martial odchodził za (potencjalne)
80 milionów, nie było powodów by na coraz
bardziej zwariowanym rynku wypuszczać
lepiej zapowiadającego się piłkarza za mniej.

Od zawsze śledzony

Wbrew logice, wbrew biologii

To ostatnie towarzyszy Kylianowi od czasów,
gdy był jeszcze zbyt młody by zmieścić się do
bazy danych Football Managera i zaistnieć w
świadomości domorosłych menedżerów. Zanim podpisał pierwszy zawodowy kontrakt, już
odesłał z kwitkiem więcej uznanych klubów niż
niektórzy wybitni gracze zwiedzili przez całe
kariery. Jako 14-latek wpadł w oko Zinedine’owi
Zidane’owi, w tamtym czasie podszeptującemu Realowi Madryt cele transferowe z pozycji
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specjalnego doradcy.

Tamta decyzja była jednak oparta na prognozach i wierze w talent dzieciaka – nawet
jeśli ufundowanych na wiedzy, nie myśleniu
życzeniowym – bo przecież Kylian miał wtedy za sobą ledwie 289 minut zawodowej gry
i dwa mecze od pierwszej minuty. Trudno
było oczekiwać, że praktyczne potwierdzenie
jego niebotycznej wartości przyjdzie w ciągu
najbliższych miesięcy. Trudno? Nie, to byłby
wręcz absurd.
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Tak jak absurdem jest to, czego dokonał. Dla
niejednego napastnika u szczytu kariery skopiowanie wyczynów z pierwszego pełnego roku
Mbappé w świecie dorosłych oznaczałoby najlepszy sezon w karierze. Przykład jest zresztą pod
ręką: wielki-ponownie Radamel Falcao zakończył
rozgrywki z 28 bramkami. Kylian zgromadził ich
zaledwie o dwie mniej. Dołożył do tego osiem
asyst, co oznacza, że w „kanadyjce” biorącej pod
uwagę ligę i puchary 18-latek był najskuteczniejszym graczem mistrza, półfinalisty LM i finalisty
Pucharu Francji. Jedenaście ze swoich trafień
ustrzelił, zanim został podstawowym piłkarzem
Jardima. Gdy pierwszy raz rozegrał dwa pełne
mecze z rzędu, w drugim zdobył hat-tricka –
pierwszego w lidze, ale już drugiego w sezonie.
Dla porównania: Martial w jego wieku kończył
rok z dwiema bramkami, 18-letni Alex Lacazette
miał za sobą pierwsze 12 minut gry, zaś Thierry
Henry dwie dekady temu bliźniaczy do Mbappé dorobek kompletował przez cztery sezony.

Melodia przeszłości
Tak docieramy do sedna fenomenu. Kluczem
niezwykłości cudownego dziecka Monaco nie są
nieprzyzwoite statystyki, a sposób w jaki je gromadzi. Ktokolwiek zakochał się przez ostatnie
miesiące czy tygodnie w Kylianie, nie zapadł na
tę chorobę przeglądając bazy piłkarskich danych
i protokoły meczowe – magia tkwi na boisku, nie
w liczbach. Chłopak zachwyca nie dlatego – przynajmniej nie tylko dlatego – że jest zaskoczeniem,
seryjnym rekordzistą i fizyczną anomalią. Zachwyca, bo jest jak dawno niesłyszana piosenka.
Jak niespodziewana kontynuacja ulubionej książki.
Jak siódmy epizod Gwiezdnych Wojen. Widziałeś
to dawno temu, miało już nigdy nie wrócić w tej
samej formie, ale jest znowu i uderza we wszystkie znajome struny. Kylian Mbappé-Lottin gra jak
wierna odbitka największego napastnika, jakiego
wydała akademia Monaco.
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Mbappé – przynajmniej spośród scenariuszy, w
których w pełni realizuje swój niebywały talent.

“

W wieku 18 lat, dopiero pr- Przeznaczenie
zebijając się do druzyny,
Trudno brać pod uwagę inne warianty, bo naswypracował liczbę bramek na tolatek dał już całe mnóstwo dowodów swojej
jaką Henry musiał czekać do 22. rozwagi w planowaniu kariery. Kontuzje i wahania
urodzin i pierwszego sezonu w formy pewnie przyjdą, ale z własnej woli Kylian
swojego daru nie zmarnuje.
Arsenalu.

Po boisku porusza się ścieżkami wydeptanymi przez Thierry’ego Henry’ego. Grasuje gdzieś
pomiędzy lewym skrzydłem a środkiem ataku,
by w odpowiednim momencie, przyjmując niemal
identyczną postawę jak “Titi”, zaszarżować z pełną
prędkością na przerażonych obrońców. Panuje
nad piłką jak Henry i tak samo jak on posyła ją
do siatki. Podobieństwo pozostałoby uderzająco
oczywiste gdyby grał w zupełnie innym klubie i
nie zaczął kariery od wymazania z ksiąg rekordów
właśnie tego piłkarza – z całą symboliczną otoczką symetria staje się prawie nie do uwierzenia.
Mbappé uświadamia, jak naiwne i naciągane było
przypisywane łatki „nowego Henry’ego” Martialowi, Lacazette’owi, a przed nimi Loicowi Rémy’emu.
Sam jednak jej nie przejmie.
W wieku 18 lat, dopiero przebijając się do drużyny,
wypracował liczbę bramek na jaką Henry musiał czekać do 22. urodzin i pierwszego sezonu
w Arsenalu. To jedna z co najmniej kilku rzeczy, które zrobił lepiej (szybciej) niż wielki poprzednik. Dzięki nim znalazł się na najlepszej
drodze, by przebić osiągnięcia legendarnego
napastnika Les Bleus. Dobrze się składa, bo to
dla niego prawdopodobnie jedyny sposób żeby
nie dźwigać na plecach tytułu „nowego”, „następnego”, „drugiego”, czy co gorsza „podrabianego” Henry’ego i pozostać po prostu Kylianem

O tak odważne przewidywania i deklaracje byłoby
może trudniej, gdyby historia najnowsza nie pokazała – wbrew przekonaniom wielu – że francuska
liga nie jest alternatywnym światem, po wydostaniu z którego nastoletni fenomen musi przepaść.
Pokazał to Ousmané Dembélé, który w sezonie
2015/16 pokonał tę samą ekspresową drogę od
gracza rezerw do najlepszego zawodnika swojej
drużyny, by teraz identyczną mieszankę bezczelności i dojrzałości jaka wyróżniała go we Francji
demonstrować w Bundeslidze. Pokazał to sam
Mbappé, strzelając gole City, Borussii i Juventusowi.
Nie ma obaw, będzie wielki. Bicie rekordów dopiero się zaczęło. Wśród nich padnie pewnie i transferowy – oby jeszcze nie w tym roku. Real czy inny
gigant zdąży się nim jeszcze nacieszyć, zaś Monaco i Ligue 1 na następnego takiego gracza mogą
czekać latami.
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DWIE TWARZE
ARCYMISTRZOSTWA
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iedy mistrzowski zespół zdobywa tytuł w takim
stylu, przedwakacyjne rozliczenia przychodzą
łatwiej. Zwłaszcza, gdy mowa o mistrzu sensacyjnym, który w najodważniejszych prognozach
miał co najwyżej trochę pokąsać maszerującego po
swoje hegemona po kostkach. Wszystko jest proste: to
w tej drużynie gra najlepszy piłkarz ligi, to z jej graczy w
większości składa się fantazyjna jedenastka gwiazd, to
ona wreszcie ma najlepszego trenera – architekta sukcesu i nauczyciela pięknej gry.
Sąd to jedynie słuszny, nie do podważenia: Leonardo Jardim jest
nie tylko mistrzem Francji sensu stricto, ale i mistrzem trenerskiego fachu wśród bossów Ligue 1. Tak mówi wszystko, co pokazało przez ostatni rok boisko; nie tylko ligowe, bo i w europejskiej grze, będącej szczególnym sprawdzianem szkoleniowego
kunsztu, Monaco jako jedyne nie dosyć, że nie zawstydziło swojej
rodzimej ligi, to jeszcze znacząco poprawiło jej nadkruszoną reputację.
A jednak tak kategoryczne postawienie sprawy, choć brzmi jak jedyna dostępna możliwość, pozostawia po sobie drążące uczucie
przemilczenia, czy raczej niedopowiedzenia. Opowieść o sezonie
2016/2017 okazuje się z tej perspektywy niekompletna – rozdział
o Monaco jest bowiem bez wątpienia najbardziej spektakularny,
lecz niekoniecznie najbardziej zaskakujący i niepowtarzalny.
Wielkie jest dzieło Jardima, ale trudno powiedzieć o Portugalczyku, że dokonał niemożliwego – znacznie naturalniej te słowa
wypływają z ust w rozmowie o osiągnięciu Luciena Favre’a.
Nicea zagra w Lidze Mistrzów. Ta Nicea, która zeszłego lata
straciła dwie trzecie ofensywy – licząc osobowo, bo wkład Hatema Ben Arfy, jakkolwiek trudny do dokładnego określenia,
zapewne przekraczał umowne 33 procent z groszami – i projektującego swój zespół przez cztery lata trenera. Niewiele
pewnych, konkretnych rzeczy dało się wówczas o przechodzącym przemiany klubie stwierdzić, ale wśród prawie-pewników
królował ten: powtórka ostatniego roku i kolejne czwarte miejsce byłyby cudem.
Wszystko czego nie wywróciły do góry nogami odejścia z klubu,
Favre rozmontował i pomieszał z własnej inicjatywy. Transferami skompletował nowy kręgosłup drużyny, a ważnych piłkarzy
odziedziczonych po Puelu albo odstawił na boczny tor, albo zupełnie przeprogramował. Co więcej, zuchwały przybysz
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wprowadził niepopularny w kraju system gry i mianował jego
centralną postacią 21-latka sprowadzonego z drugiej ligi. Pod
wieloma względami były to posunięcia bliźniacze dla mistrzowskich zagrań Jardima – tak w swoim kształcie (Portugalczyk też
postawił na niestandardową formację, przemeblował personalia
i zainwestował w młodzież), jak i odwadze.
Inaczej niż szkoleniowiec Monaco, Szwajcar – choćby zechciał
– nie mógł jednak trzymać się raz odnalezionej zwycięskiej formuły. Co rusz musiał adaptować plan gry wobec kolejnych strat
w ludziach. Kontuzja kapitana Baysse’a, kryzys formy Balotellego,
a w końcu uszkodzenia więzadeł Plei i Cypriena wymuszały kolejne przekształcenia systemu. Przekształcenia diablo skuteczne,
dodajmy; każdy następny kłopot miał być początkiem końca dobrej passy zespołu, ale bezczelna Nicea wciąż nie chciała zostawić dużych chłopców i wycofać się z mistrzowskiej przepychanki
do swojego szeregu.
To też warto dopisać do listy zasług Favre’a – jego Orlęta wbrew
wszystkiemu nie dały się zepchnąć do roli przystawki przy bogatszej dwójce i przez cały sezon uczestniczyły w walce z Monaco bardziej realnie niż PSG; zajmowały pierwsze miejsce przez
trzynaście kolejek, a Paryż nie spojrzał na całą stawkę z góry
ani przez chwilę. Les Aiglons potwierdzili zresztą swój status w
bezpośrednich meczach: z urzędującym mistrzem nie przegrali
ani razu, zaś przyszłego upokorzyli wygrywając na Allianz Riverze
tak wysoko (4:0), że nawet zdecydowany rewanż Księstwa (3:0)
nie zdołał zmyć tamtej plamy.
Owszem, Nicea skorzystała na katastrofalnej formie Lyonu, ale
nie wślizgnęła się na jego miejsce przypadkiem – nie tyle zyskała
na wpadkach Les Gones, ile zastąpiła ich na podium co do joty
wypełniając, a nawet przekraczając stawiane wobec nich oczekiwania. Innymi słowy: Favre zrobił to, co leżało w obowiązkach
Bruno Genesio – niższym kosztem, z gorszej pozycji wyjściowej.
To kolejny punkt, w którym praca szwajcarskiego trenera przypomina odbicie dzieła Jardima w innej skali; Monaco tak samo
wykorzystało słabość PSG, by popisowo odegrać przydzielaną
przed sezonem stołecznemu klubowi rolę widowiskowego dominatora.
Nie byłoby przesadzonym stwierdzenie, że Ligue 1 A.D. 2017 miała
w praktyce dwóch „trenerów roku” - dwóch fachowców, którzy
dokonali rzeczy wielkich w osobnych kategoriach wagowych. Z
pełną stanowczością, a zarazem nie krzywdząc nikogo i trafniej opisując historię mijających rozgrywek można powiedzieć
tylko tyle: najlepszy szkoleniowiec ligi pracował na Lazurowym
Wybrzeżu.

JARDIM vs FAVRE
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ażdy, kto śledził drogę Monaco
do detronizacji PSG byłby w stanie w środku nocy machinalnie
wyrecytować żelazną jedenastkę Jardima. Kłopotliwe okazałoby się
za to pytanie dodatkowe: które nazwiska były jej najmocniejszymi punktami?
Jest o tyle trudne, że podchwytliwe
– na epitet „żelazna” zasługuje nie jedenastka, a szesnastka zawodników. I to
była wielka siła Monaco. Być może ta
przeważająca.

To będzie truizm, ale truizm wart akcentowania: ścisła czołówka piłkarzy Monaco – ci
młodzi, ekscytujący, rozchwytywani – nie
rozegrałaby swojego wielkiego roku bez
asysty doświadczonych żołnierzy, karnie
czekających na ławce na swoje minuty.
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Historia rezerwowego jest zresztą w
gruncie rzeczy leitmotivem sezonu Czerwono-Białych. Oczywiście, żaden tekst o
ASM nie może się obyć bez tego nazwiska: Mbappé zaczynał rozgrywki jako widz,
by kolejno awansować na awaryjnego
zmiennika, gracza do rotacji i w końcu
pierwszy wybór na najważniejsze mecze. Eksplozja jego talentu bezpośrednio
wzmocniła zapasową talię kart Jardima.

“Znowu drugi, całe życie
ciągle drugi...”
Taka dola Valere’a Germaina. To miał być sezon nagrody za wytrwałość – za jedenaście
lat w klubie, za podróż na dno i z powrotem,
za upychanie go po kątach jak niepasującego do wystroju. Wreszcie zaczął rok jako
podstawowy gracz drużyny, u boku

BEZCENNI ZMIENNICY AS MONACO

zmartwychwstałego Radamela Falcao, i oburącz
chwycił się tej szansy - to jego podania i gole w
eliminacjach przesądziły o awansie do Ligi Mistrzów. W miarę jak zespół się rozpędzał, on robił
miejsce dla bardziej przebojowych; pracował
w obronie, cofał się po piłkę, ściągał na siebie
obrońców. Usunął się w cień tak samo jak rok
wcześniej na wypożyczeniu w Nicei, gdzie jego
najlepszy sezon w karierze przepadł w blasku fajerwerków Ben Arfy.

“
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sujący drużynę fałszywy skrzydłowy. Z tylnego
siedzenia pełnił mentorską, porządkującą rolę,
czym bezbłędnie wypełnił lukę po odejściu Jeremy’ego Toulalana – a w zasadzie: nie dopuścił, by
w ogóle powstała. Dawał drużynie więcej niż wynikałoby z obowiązków doświadczonego dowódcy:
gdy młodzież tego potrzebowała, wspomagał ją
także demonstracjami umiejętności, jakie kiedyś
czyniły z niego gracza wartego dziesiątki milionów
euro. Dogrywał piłki i strzelał gole urodą w niczym
nieustępujące popisom wiodących młodszych
gwiazd, a zdobywał się na to najczęściej w sytuacjach najwyższej konieczności.

Świeżo
koronowany
mistrz Europy mógł się
poczuć nieswojo na wieść, że od Młodość vs rutyna
teraz jego praca w kraju, który
co dopiero piłkarsko podbił Nie tylko zastrzyki doświadczenia i rzetelności
serwowała wzywana przez Jardima pierwsza pobędzie polegała na odciążaniu moc. Regularność Monaco w dostarczaniu szybz obowiązków 22-latka i gracza kiego, płynnego futbolu byłaby nie do podtrzymaprzesuniętego do środka pola z nia, gdyby Portugalczyk musiał przez cały sezon
polegać tylko na podstawowym duecie bocznych
prawej obrony.

Kiedy młodszy wychowanek zesłał go do rezerwy, Germain okazał się zmiennikiem doskonałym.
Został notorycznym pierwszym posłańcem Jardima z ławki i pierwszym wyborem, gdy ktoś z przodu potrzebował wytchnienia poza jedenastką.
W najbardziej intensywnym momencie sezonu
był już nie rywalem Kyliana, a ubezpieczeniem
zdrowotnym Falcao. W Ligue 1 wychodził na boisko zamiast odpoczywającego kapitana, a Europie
zaprezentował się w ćwierćfinale Ligi Mistrzów
jako super-sub, pierwszym dotknięciem piłki po
wejściu pieczętując klęskę Borussii. W różnych
funkcjach występował w lidze w 36 kolejkach –
częściej niż na nim trener polegał więc tylko na
Subašiciu, Gliku, Fabinho i Bernardo.

Mistrz drugiego planu
O ile wiecznie odstawianemu Germainowi los zapasowego koła jest doskonale znany, o tyle świeżo
koronowany mistrz Europy mógł się poczuć
nieswojo na wieść, że od teraz jego praca w kraju,
który co dopiero piłkarsko podbił będzie polegała
na odciążaniu z obowiązków 22-latka i gracza przesuniętego do środka pola z prawej obrony. Joao
Moutinho jako trzeci w dwójce podstawowych pomocników odnalazł się jednak w pełni naturalnie.
Nie tylko dawał nieco oddechu Tiemoué Bakayoko bądź zastępował Fabinho jako lidera formacji;
bywało także, że rozpoczynał mecze jako balan-

obrońców. To oni – w praktyce grając jak skrzydłowi – przesądzali o skuteczności ustawienia
mistrzów. Obaj kilka razy przegrywali jednak
walkę z kontuzjami i zmęczeniem. Czasem braki
uzupełniał uniwersalny Andrea Raggi, niezatapialny wojownik pamiętający jeszcze pobyt Monaco w
Ligue 2, mimo wieku sprawnie kryjący wszystkie
cztery pozycje w bloku defensywnym – ale Włoch
nawet u szczytu formy nie byłby w stanie rozpędzić gry skrzydłem tak, jak piłkarz wychowany
przy linii bocznej.
Dlatego najstarszy (nie licząc bramkarzy) żołnierz
Jardima niemal równo podzielił się minutami z
21-letnim Almamym Touré. Malijczyk jako zastępca Djibrila Sidibé sprawnie podtrzymywał przy życiu system Leonardo Jardima, napędzając prawą
stronę drużyny z jeszcze większą szybkością i
ofensywnym entuzjazmem niż starszy kolega. Jak
dużą rolę odegrał, obrazuje ligowy licznik asyst
przy jego nazwisku – dorobił się ich pięciu, tak
samo jak Sidibé i Benjamin Mendy.

– trener mistrzów znów chętniej sięgał po doświadczenie: na ostatniej prostej sezonu swoje pięć
minut dostał Nabil Dirar. Przydatnym uczyniła go
ta sama wartość, która sprawiła że przetrwał w
przemodelowywanym i wzmacnianym zespole tak
długo – ogromna uniwersalność, pozwalająca mu
grać na każdej pozycji wzdłuż linii bocznej, a także
w środku pola. Jako obrońca wnosił doświadczenie i opanowanie kosztem odrobiny dynamiki,
zaś jako pomocnik przydawał się dzięki dobrym
dośrodkowaniom i timingowi wejść w pole karne.
Tam, gdzie nie było już miejsca na młodzieńczą
fantazję, znajdowała się przestrzeń właśnie dla
Marokańczyka.

“

W 25-osobowym składzie
Monakijczyków znalazło
się grono graczy, bez których
epizodycznych występów mistrzowie wciąż dopieliby swego.

Kadra, która wywalczyła tytuł i tak była względnie
wąska. W 25-osobowym składzie Monakijczyków
znalazło się grono graczy, bez których epizodycznych występów mistrzowie wciąż dopieliby
swego (z wyjątkiem może Gabriela Boschilli, który
przed koszmarną kontuzją zaczynał rozgrywać
wyborny sezon i sześcioma golami w jedenastu
meczach wydatnie pomógł machinie się rozpędzić). Bez wymienionych powyżej marsz po trofeum – nie mówiąc już o godzeniu go z popisami
w Europie – nie miałby jednak prawa się powieść.
Za żadnego z nich nie wpłynie latem oferta rzędu
kilkudziesięciu milionów euro, ale dla swojego klubu byli w tym roku bezcenni.

“

Tam, gdzie nie było już miejsca na młodzieńczą fantazję, znajdowała się przestrzeń
właśnie dla Marokańczyka.

Kiedy jednak ważniejsze od stylu stało się kolekcjonowanie punktów, a konieczność ciągłego
oglądania się za plecy zaczęła dawać się we znaki
młodszym piłkarzom – takim jak właśnie Touré
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M

bappé wepchnął się na szczyt bez
kolejki i wcisnął skrzętnie rozpisany scenariusz do niszczarki. To
nie on miał być dziecięcą twarzą
monakijskiej rewolucji. Rola dojrzałego i
skutecznego ponad miarę młodzieżowego
gwiazdora miała należeć do piłkarza, który
do tego miana dorastał od trzech sezonów.
Zabawnie zabrzmi to określenie w kontekście chłopaka po znakomitym indywidualnie,
okraszonym trofeum roku, ale Thomas Lemar jest
w pewnym sensie wielkim pechowcem. W każdych
innych warunkach uchodziłby za diament w swojej
kategorii wiekowej i fenomen na tle całej ligi. Niestety dla niego, w lutym właśnie w jego zespole
objawił się nastoletni diabeł, przy którym 21-latek
z „double-double” na koncie nie wygląda już ani na
młodego, ani na niewyobrażalnie skutecznego.

Młody dorosły
Dokonania Lemara zasługują na poświęcenie
zdecydowanie większej ilości czasu antenowego.
Zwłaszcza w ocenie młodych zawodników istotna
(bo szczególnie trudna do utrzymania) jest regularność, a lewy pomocnik Monaco zapracował w
tej kategorii na pełną pulę punktów. Od początku do końca sezonu był podstawowym graczem
mistrza, zaś przestoje w dostarczaniu goli i asyst
praktycznie mu się nie zdarzały. Rzadko się zdarza, by piłkarz w tym wieku pozostając przez cały
sezon w wyjściowej jedenastce okazał się zupełnie niepodatny na poważne wahania formy.
Poniekąd także dlatego w walce o indywidualne
wyróżnienia nie miał szans z młodszym kolegą
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– błyskawicznie przyzwyczaił do stałego, wysokiego poziomu i łatwo dawało się zapomnieć o jego
wieku. Potraktować go jako ogranego seniora
było tym łatwiej, że nie wyrósł spod ziemi w tym
sezonie; pracę na nazwisko rozpoczynał jeszcze
jako gracz Caen, aż cztery lata temu, więc niejednemu widzowi Ligue 1 dawno zdążył spowszednieć. Uwaga, wchodzimy w strefę zaawansowanej
gdybologii – gdyby Lemar pojawił się w lidze
dopiero w tym sezonie, mógłby być nawet o rok
starszy, a zbierałby więcej rozentuzjazmowanych
recenzji niż teraz.
Krótko: 21 lat, 51 meczów, 14 goli, 14 asyst. W świecie bez Kyliana Mbappé to o tym wyniku rozmawialibyśmy jako o nadnaturalnym. Zwłaszcza asysty
robią wrażenie: złośliwi (także względem Kyliana)
mogliby zasugerować, że w tej drużynie każdy w
miarę sprawny piłkarz potrafiłby strzelać mnóstwo goli – a jeśli dysponujemy w ogóle przestrzenią
na tak rażące nadużycie, to właśnie dzięki grze
drugiej linii, w której Lemar z całą pewnością nie
był tylko dodatkiem do Bernardo Silvy.
Francuz i Portugalczyk, chociaż w gruncie rzeczy całkiem podobni – obaj niewysocy, zwrotni,
najchętniej występujący na „dziesiątce”, lecz
wyjściowo ustawiani jako schodzący boczni pomocnicy – różnili się wystarczająco, by świetnie
się zazębiać. Jeśli Bernardo wprowadzał do gry
Monaco element magiczny, to Thomas uzupełniał
go pierwiastkiem pragmatyzmu: lepiej niż spektakularne dryblingi czy błyskotliwe zagrania z
pierwszej piłki wychodziły mu prostopadłe podania i precyzyjne dośrodkowania (w tym ze
stałych fragmentów). Także dzięki tym ostatnim
zakończył sezon jako główny kreator zespołu
ze średnią 2,2 kluczowego zagrania na mecz L1.

Europa dała, Europa zabrała
Wszystko, co miał najlepszego, zabierał ze sobą na
europejską scenę. Gole Lemara dwukrotnie – i na
Stade Louis II, i na Wembley – przesądziły o zwycięstwie 2:1 nad Tottenhamem, a w konsekwencji
także o wejściu do fazy pucharowej Ligi Mistrzów.
Thomas przygotował więc grunt pod wiosenne
spektakle Kyliana, ale wykorzystał go również na
potrzeby własnego show. W całym sezonie nie zaprezentował swojego talentu do tworzenia szans
tak popisowo, jak w ćwierćfinałowym dwumeczu z Borussią, w którym asystował przy trzech z
sześciu goli Monaco.
Z drugiej strony to również występ w Champions
League ostatecznie zaważył na ustaleniu hierarchii monakijskich superdzieciaków – przeciwko Juventusowi, kiedy ASM obserwowała już
chyba bez wyjątku cała Europa, Lemar zagrał
swój wyraźnie najsłabszy mecz roku. Młodemu
chłopakowi, który na przestrzeni sezonu wniósł
do zespołu tak dużo, można to bez problemu wybaczyć – gorzej, że tam gdzie Thomas (tak jak i
cała drużyna) napotkał nieprzekraczalną ścianę,
Mbappé znalazł kolejny płotek do przeskoczenia i
na pożegnanie z rozgrywkami ośmielił się przerwać bramkarską passę Gigiego Buffona.
To Kylian będzie zawłaszczał nagłówki, bił rekordy
i prowokował chore oferty transferowe, ale Lemarowi zdolności piłkarskich od tego nie ubędzie, a
przyjemny chłód rzucanego przez kolegę cienia
może mu jeszcze pomóc – nie wmawiajmy sobie,
że anomalia to norma: Thomas Lemar rozwija się
wzorowo, wielkim graczem będzie i wypada o tym
głośno mówić. Kilka nagród i własnych rekordów
też pewnie zdąży jeszcze zagarnąć.

SUKCES MONACO W SEZONIE 1999/2000
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MISTRZOSTWO NA KONIEC

STULECIA

T

egoroczne mistrzostwo Francji zdobyte przez AS Monaco zmusiło pasjonatów futbolu do wspomnień.
Większości przypomniała się znakomita drużyna z sezonu 2003/2004, prowadzona przez Didiera Deschampsa, obecnego selekcjonera reprezentacji Francji. Fernando Morientes, Dado Prso, Patrice Evra,
Ludovic Giuly, Jerome Rothen i inni eliminowali w kolejnych fazach Ligi Mistrzów Real Madryt oraz Chelsea, by w finale przegrać 0:3 z FC Porto Jose Mourinho. Jednak nawet tamta ekipa nie zdołała wygrać ligi francuskiej. W przeciwieństwie do drużyny z sezonu 1999/2000, zluzowanej niedawno w roli ostatniego mistrzowskiego składu Monaco.

Autor SEBASTIAN CHROSTOWSKI - Gazeta Wyborcza Olsztyn
twitter: @SebChrostowski

Sezon 1998/1999 zespół z Księstwa zakończył na czwartej pozycji. Końca dobiegła
czteroletnia współpraca klubu z trenerem
Jeanem Tiganą. Byłemu reprezentantowi
Francji przez ten czas udało się zdobyć
jedno mistrzostwo kraju, w 1997 roku. Następcą Tigany został Claude Puel, wieloletni
gracz Monaco (488 występów w latach 19791996). ASM zastąpiło znaną w świecie futbolu
postać trenerskim żółtodziobem, który – jak
się później okazało – pierwszy sezon w roli
szkoleniowca zakończył z tytułem mistrzowskim.
Puel jako zawodnik sięgał po mistrzostwo dwukrotnie (1982 i 1988). Do tego trzy
razy zdobywał Puchar Francji (1980, 1985 i
1991). Podobnych sukcesów jako manager
od niego nie oczekiwano, choć kadrę miał
niezwykle ciekawą. Fabien Barthez i David
Trezeguet byli mistrzami świata. Występy
w kadrze ,,Trójkolorowych” mieli za sobą
również Sabri Lamouchi i Martin Djetou.
Ponadto Monaco miało w swoich szeregach
zawodników, którzy w kolejnych latach w
światowym futbolu mniejszą lub większą
karierę. Średnio zorientowany kibic może
się zdziwić, jeśli dowie się, że cztery lata w
klubie spędził Costinha, jeden z filarów FC
Porto, które pozbawiło Monaco złudzeń o
triumfie w Lidze Mistrzów. Rok po Portugalczykach LM wygrał Liverpool z Johnem
Arne Riise w składzie. Norweg trafił na Anfield Road właśnie z Księstwa w roku 2001.
Dado Prso czy Tony Sylva w tamtym zespole znaczyli niewiele, jednak później byli
ważnymi postaciami ASM. To właśnie Mona-
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co stało się trampoliną do wielkiej kariery
dla Willy’ego Sagnola – wieloletniego reprezentanta Francji i prawego obrońcy Bayernu
Monachium.
Na rynku transferowym Monaco nie było
zbyt aktywne, jednak jeśli już decydowali
się na transfery, były to konkretne nazwiska. Dla Marcelo Gallardo i Rafaela Marqueza
zespół z Księstwa był pierwszym europejskim przystankiem w karierze. Tylko jeden
z nich dobrze czuł się na Starym Kontynencie. Ponadto drużyna pozyskała do siebie
Marco Simone – jednego z nielicznych włoskich napastników czujących się lepiej poza
Półwyspem Apenińskim. W ciągu czterech
lat gry dla PSG i Monaco strzelił mniej więcej
tyle samo goli, co przez ponad dekadę dla Milanu i Como. Ponadto ASM głównie czyściło
szatnię z transferowych niewypałów, takich
jak Robert Spehar, Japhet N’Doram (notabene: jego syn Kevin gra dziś w Monaco, rozegrał w mistrzowskim sezonie 5 meczów),
Franck Gava czy Muhamed Konjić. Claude
Puel musiał też zmierzyć się z zadaniem
zbudowania mocnego zespołu bez wieloletnich graczy Monaco, takich jak Victor Ikpeba,
Franck Dumas czy Sylvain Legwinski.

Trezeguet
i
Simone
strzelają za wszystkich
Kluczem do sukcesu AS Monaco w postaci
niespodziewanego mistrzostwa Francji był
bramkostrzelny duet napastników. David
Trezeguet i Marco Simone do samego końca

SUKCES MONACO W SEZONIE 1999/2000

rywalizowali z Sonnym Andersonem o koronę króla strzelców. Ostatecznie
górą był Brazylijczyk (23 trafienia), skądinąd były gracz ASM, wówczas strzelający już dla Lyonu. Francuz i Włoch ustąpili mu, strzelając odpowiednio
jednego i dwa gole mniej, jednak jako duet zdecydowanie zdystansowali
konkurencję. Druga najskuteczniejsza dwójka, Lilian Laslandes i Sylvain Wiltord z Bordeaux, mieli łącznie tylko pięć bramek więcej od samego Trezegueta. Obaj napastnicy Monaco strzelili 62% wszystkich goli drużyny w Division 1.
Za zdobywanie bramek odpowiadali Trezeguet i Simone, jednak kształt grze
Monaco nadawał Marcelo Gallardo. W debiutanckim sezonie w Europie został
wybrany najlepszym graczem Division 1. W klubie czuł się świetnie, dopóki nie
pojawił się tam Didier Deschamps. Wówczas starły się dwa trudne w obyciu
charaktery. Z jednej strony apodyktyczny, nieznoszący sprzeciwu Korsykanin Deschamps, znany na boisku z zadziorności i waleczności. Z drugiej
artystyczna dusza Gallardo, przypominający nieco Juana Romana Riquelme.
Współpraca między tą dwójką nie mogła ułożyć się dobrze, dlatego Gallardo
w 2002 roku wrócił do River Plate. Dopóki jednak Monaco prowadził Claude
Puel, Argentyńczyk był gwiazdą.

Gorsi od Metz. Najlepsi w kraju
Monaco prezentowało się znakomicie w obu formacjach. Lepszą defensywę miało tylko… jedenaste na koniec rozgrywek Metz. W ataku różnica była
ogromna. Drużyna z Księstwa jako jedyna zdobyła ponad sześćdziesiąt goli
w sezonie. Przy 107 bramkach strzelonych przez Monaco w sezonie 2016/2017
wynik sprzed siedemnastu lat rzecz jasna prezentuje się marnie. Niewiele
brakowało, aby ASM sięgnęło po dublet. W półfinale Pucharu Francji lepszy
okazał się jednak późniejszy triumfator - Nantes.
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Podopieczni Claude’a Puela zaczęli kiepsko, bo od punktu ugranego w dwóch
pierwszych spotkaniach przeciwko Saint-Etienne i Lens. Do marca Monaco
grało świetnie. Zadyszka dopadła drużynę w ostatnich pięciu kolejkach, kiedy
to uciułała raptem cztery ,,oczka”, jednak znakomita i równa dyspozycja
między październikiem a styczniem sprawiła, że wpadki Monaco w kwietniu
i maju nie spowodowały utraty mistrzostwa. Remis 2:2 z Nancy w 31 kolejce
(gole Simone i Dado Prso w doliczonym czasie gry) zapewniły Monaco tytuł.
Na kolejny kibice musieli czekać aż do czasów, gdy najgorętszym nazwiskiem
w zespole jest Kylian Mbappé, mający w dniu poprzedniej koronacji Monaco
niespełna dwa lata.
W następnym sezonie z mistrzowskiego teamu została większość zawodników. Sukces ligowy oraz reprezentacyjny na Euro 2000 sprawił, że dwaj
reprezentanci Francji: David Trezeguet i Fabien Barthez, zmienili otoczenie.
Napastnik przeszedł do Juventusu, gdzie stworzył słynny duet z Alessandro del Piero. Barthez został graczem Manchesteru United, gdzie częściej
bronił źle niż dobrze, co w zwariowanej na punkcie bramkarzy, wyczekującej
narodowego maestro bramki Anglii równało się z większą krytyką niż gdziekolwiek indziej. Również Willy Sagnol opuścił drużynę i przez niemal dekadę
reprezentował Bayern Monachium, sięgając z Bawarczykami po niemal każde
możliwe trofeum.
Pozostali wciąż mieli być wystarczająco silni: podbudowani mistrzostwem,
z większym doświadczeniem. Drużyna grała jednak słabo. Zajęła jedenaste miejsce w lidze. Tylko jeden gracz, Shabani Nonda, trafił do siatki więcej
niż dziesięć razy. Kiepski wynik oznaczał kadrową rewolucję. Puela zastąpił
wspomniany Deschamps, któremu zaledwie dwa lata zajęło zbudowanie
drużyny na miarę finału Ligi Mistrzów. Na krajowe mistrzostwo przyszło jednak czekać znacznie dłużej.
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N

ajbardziej lubi pracować w
nocy. Siedzieć nad wideoanalizą
do drugiej, trzeciej. Pobudka o
ósmej rano, szybkie śniadanie
w miasteczku sportowym i trzeba
ruszać w drogę. Do pracy. „Za mało czasu poświęcam żonie, dziecku. W dniu
w którym odpoczywam od pracy idę
oglądać jeszcze więcej piłki. I jeszcze
więcej”. Unai Emery – człowiek opętany
przez futbol.

- Nasser, po co ty mnie właściwie zatrudniłeś? Czego we mnie szukasz?
Wątpliwości Emery’ego mają uzasadnienie.
Fakt, gablotę przy Nervión wypełnił pucharami, ale Sevilla to nie PSG, a Liga Europy
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to nie Liga Mistrzów. To szczebel kariery,
który jak dotąd pozostawał poza zasięgiem
wzroku Unaia. Al-Khelaïfi na te pytania ma
jedną odpowiedź:
- Zatrudniam cię, bo twoja kariera cały czas
pnie się wzwyż. Ty już masz gen zwycięzcy.
Po raz pierwszy odebrał połączenie z paryskiego numeru i wysłuchał oferty; kolejnego
dnia zapisał się na kurs francuskiego. Dla
Emery’ego był to złoty czas kariery w Sevilli. Pod jego komendą Los Nervionenses
właśnie sięgnęli po piątą Ligę Europy. Dla
niego to trzeci rok z kolei, gdy wygrywa ten
puchar. Trzy europejskie tytuły z rzędu to
coś, czego jak dotąd dokonał jedynie Bob
Paisley, który w drugiej połowie lat 70. zdobył
z Liverpoolem Puchar UEFA i dwukrotnie Puchar Europy. W Hiszpanii nie dokonał tego

OPĘTANIE EMERY’EGO

jeszcze żaden szkoleniowiec. Trzy trofea Starego
Kontynentu wywalczył z jednym klubem tylko legendarny Miguel Muñoz. Nawet on potrzebował do
tego pomocy Di Stéfano, a potem młodego ducha
nowego Realu Madryt, który na fali Beatlemanii
przeszedł do historii jako drużyna Yé-yé. Gdy Emery zdobywa z Sevillą trzeci z rzędu puchar Ligi Europy ma 44 lata. To moment, w którym łatwo jest
uwierzyć w słowa Al-Khelaïfiego: kariera Unaia
dopiero się rozpoczyna, a on już wie jak pachnie
zwycięstwo.
Łatwo też dać się ponieść jego magii. Mimo że
przyszedł na świat w baskijskim miasteczku
Hondarribia, gdzie triumfy święci miejscowa
drużyna wioślarska, na swoje opętanie skazany
był od urodzenia. Wnuk, syn i bratanek piłkarzy.
Jego dziadek, Antonio Emery, znany jako Pajarito,
to pierwszy portero, który stracił bramkę w historii ligi hiszpańskiej. Niechlubny, ale pamiętny
moment. Później Pajarito stanie się legendą swojej epoki. Román i Juan, jego stryjeczny dziadek i
ojciec, też grali w barwach Realu Irún. To ich rodzinny klub, którego on sam nigdy nie reprezentował. Ironia sprawi, że to właśnie na stadionie Irún
osiągnie swój pierwszy trenerski sukces. Pod jego
wodzą Lorca Deportiva wygra baraże i awansuje
do Segunda División. Real Irún zwyciężył wtedy
w pierwszym meczu i wszystko było już przygotowane, by świętować promocję na zaplecze La
Liga. Ale Lorca pójdzie za słowami swojego trenera: „Hej, chłopaki, to jest wyjątkowa szansa! Przy
tym Liga Europy to gówno”.
Skazany na futbol ale nie na kopanie piłki.
„Umiałem obserwować grę i miałem dobrą lewą
nogę, ale brakowało mi siły, przyspieszenia... Nie
byłem trudnym przeciwnikiem, bo nie umiałem
odpowiedzieć w grze na odpowiednio wysokim
poziomie”. Przyznaje to z pewnym niesmakiem,
przełykając nerwowo ślinę. Sam siebie określa
jako zawodnika miernego, najwyżej przeciętnego. Mundo Deportivo nigdy nie wystawiło mu noty
wyższej niż trzy. Gra w piłkę nożną nie sprawiała
mu też przyjemności. „Kiedy nie było mnie na liście
powołanych mogłem odetchnąć z ulgą, ponieważ
odczuwałem ogromną presję i szczerze mówiąc
byłem obsrany ze strachu. Chciałem grać, ale gryzły mnie wątpliwości”. Bezsprzeczne, że nie urodził
się do gry na boisku. Pewnej zimy wyjechał na trzy
dni odpoczynku do domu. Wtedy po raz ostatni
opuścił Lorkę jako piłkarz. Powrócił jako trener.
Unai potrafi pociągać. Wysoki brunet, o rysach,
które na pierwszy rzut oka zdradzają jego baskijskie korzenie. Baskowie byli i są odmienni od
każdej europejskiej nacji. Trudno spodziewać się
po nich czegoś innego niż szaleństwo, a Emery
uosabia je w każdym calu. Zawsze w perfekcyjnie
skrojonym garniturze, do twarzy mu w czarnym.
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Lubi modę i zwraca uwagę na to, co na siebie
zakłada. Choć podczas meczu można odnieść
wrażenie, że stan jego kosztownego garnituru
przestaje go interesować – teraz liczy się tylko
piłka. Rzuca się przy linii bocznej i gestykuluje
jakby rzeczywiście postradał zmysły. Niektórzy
zarzucają mu, że swoim zachowaniem rozprasza
zawodników i przekazuje im podenerwowanie. „To
ignorancja” - oburza się Unai. - „Gdyby ci, którzy
dużo gestykulują przekazywali nerwowość nikt z
nich niczego by nie osiągnął. Przyjrzyjcie się jak
gestykulują Guardiola i Simeone. To, co przekazują
to nie jest nerwowość. To pasja”. Trenerzy, których
wymienia są też jego zawodowymi punktami
odniesienia. To do nich najczęściej się odwołuje,
choć reprezentują zupełnie odmienne filozofie
gry. W świecie Emery’ego ofensywne posiadanie
piłki drużyn Pepa nie kłóci się z idą żelaznej obrony
Cholo. Wyznaje teorię, że grać piłką powinno się
wtedy, gdy jest się silniejszym od przeciwnika; jeśli to on ma przewagę trzeba skupić się na grze bez
piłki i kontratakach. Jeszcze przed przeprowadzką
na Parc des Princes wiele wątpliwości wzbudzało
to, czy Bask będzie w stanie zaadaptować się do
stylu gry, którego oczekuje się w Paryżu. Jego Sevilla była zwycięska, o tak, jednak jego PSG musiało być piękniejsze. Emery zamyka to wszystko
w jednym słowie: rywalizacja. „Wiecie co to jest?
To świadomość w jaki sposób musimy grać, by
być lepsi. Grając piłką, czy bez piłki, utrzymując
posiadanie czy oddając je, w tym ustawieniu czy
w innym, z tym zawodnikiem czy z tamtym...”. Nie
są to słowa bez pokrycia. Jego Valencia grała
znacznie bardziej ofensywnie niż jego Sevilla. Jak
grałaby jego Barcelona? „Nie każdy mógłby trenować taki klub. Istnieją trenerzy, którzy pojmują
tę idiosynkrazję, którzy znają strukturę klubu, rozumieją tę grą... a potem muszą dostosować się
do Messiego”. Adaptacja. To słowo, które w jego
słowniku pojawia się niemal tak często jak praca.

“

Był świadom, że rzucił się
na głęboką wodę, a oczekiwania w stolicy Francji będą
nieporównywalne z tymi, które
ciążyły na nim w Andaluzji.

jednak smaku, którego Emery chciał spróbować
od dawna: Ligi Mistrzów. Był świadom, że rzucił się
na głęboką wodę, a oczekiwania w stolicy Francji
będą nieporównywalne z tymi, które ciążyły na
nim w Andaluzji. Gdy został zaprezentowany jako
trener PSG przyznał, że nie widział jeszcze Parc
des Princes. Oczywiście prócz nagrań wideo, kolejnej z jego obsesji. Poproszony o pozdrowienia po
francusku nie był w stanie wydusić z siebie zdania,
mimo że od razu zaczął się uczyć tego języka. Sezon zweryfikował wiarę, jaką pokładał w nazwisku
Baska Al-Khelaïfi. PSG oddało mistrzostwo Monaco, zaś po paśmie strat punktów z Montpellier,
Nice i Guingamp zaczęto głośno mówić o konieczności zmiany szkoleniowca. W tym momencie
niejeden chętnie zobaczyłby jego głowę zatkniętą
na masztach przy Parc des Princes. „Mamy wspaniałego trenera, który oddaje całe swoje serce i
bardzo dużo z nami pracuje” - Verratti stanął wtedy za nim murem. - „Problem naszej drużyny jest
mentalny, to brak koncentracji. To nie jest problem taktyczny”. I jeszcze jedno zdanie włoskiego
pomocnika, deklaracja o ogromnym ciężarze: „To
nasza wina. Piłkarzy”. Niebawem nadszedł dwumecz z Barceloną w ramach wyśnionej Ligi Mistrzów, który poprowadził drużynę z nieba prosto do piekła. Sezon pozostawił po sobie gorzki
posmak i masę wątpliwości. Pomimo tego Paris
Saint-Germain pod wodzą Baska sięgnęło po trzy
puchary. Tym ostatnim, majowym, był Coupe de
France. Gdy trofeum zostało wzniesione Unai
mógł wreszcie podsumować swój wybór. „Jestem
wyjątkowo samokrytyczną osobą, ale zachowuję
spokój. W mojej karierze miałem wiele dobrych
momentów i wiele złych. Nauczyłem się, że żeby
zanotować postęp trzeba najpierw stawić czoła
tym złym. Dla mnie wszystko jest dobre, jeśli
możesz z tego wyciągnąć naukę”.
Gdy inni piją poranną kawę, kładą się do snu, czytają gazetę albo oglądają film on prawdopodobnie
po raz kolejny odtwarza ten sam mecz najbliższego rywala. W końcu jest opętany futbolem. Ten
obłęd, który jego rodzina ma we krwi, przekazał
dalej. Jego syn, Lander, podobnie jak dziadek i
pradziadek jest bramkarzem. Gra w niższych kategoriach Valencii. Gdy jego ojciec odpoczywa od
pracy można znaleźć go na stadionie, stojącego
z zamkniętymi oczami i wdychającego wilgotne
powietrze.
- Lubię zapach murawy. Przy nim czuję się dobrze.

– Chciałem opuścić swoją strefę komfortu – to jedyna odpowiedź jakiej udziela na pytanie dlaczego z marszu zdecydował się na przyjęcie oferty
z PSG. Wcześniej spływały do niego lukratywne
propozycje z Napoli i West Hamu. Oba te kluby
oferowały mu nie tylko pieniądze ale też budżet
na budowę ambitnego projektu. Brakowało im
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ficjalna jedenastka sezonu 2016/17 została zdominowana przez piłkarzy AS Monaco. I ciężko się temu dziwić, gdyż styl, w jakim sięgnęli po tytuł był niesamowity i zostanie zapamiętany na długie lata. W gronie
redakcyjnym postanowiliśmy jednak docenić resztę zawodników, którzy mają za sobą bardzo udany sezon i stworzyliśmy naszą własną “11”, nie uwzględniając w niej świeżo upieczonych mistrzów Francji.

Autor MICHAŁ BOJANOWSKI
twitter: @Bojanowski33

Yohann Pelé

- bramkarze starzeją się
wolniej, jest to stwierdzenie wszystkim
znane, a kolejnym przykładem potwierdzającym jest bramkarz Olympique Marsylia,
który zaliczył najlepszy rok w karierze.
Przed sezonem nie wiadomo było, czego
można się po nim spodziewać. Miał zastąpić
legendę OM Steve’a Mandandę, a w całych
poprzednich rozgrywkach wystąpił zaledwie w dwóch spotkaniach. 34-latek otrzymał kredyt zaufania i chyba nikt nie żałuje
podjęcia tej ryzykownej decyzji. Pelé zaliczył
najwięcej czystych kont wśród wszystkich
goalkeeperów Ligue 1 (18), ale nie to zaważyło o tej nominacji. Nietrudno bowiem
zagrać na popularne “zero” z tyłu, gdy ma
się dobrze funkcjonująca defensywę. Gorzej
natomiast, jeśli przed tobą stoją tacy zawodnicy jak: Bedimo czy Doria, którzy są równie
pewni co kredyt we frankach szwajcarskich.
Olympique Marsylia w całych rozgrywkach
straciło zaledwie 41 bramek i w ogromnej
mierze jest to zasługa właśnie Yohanna Pelé.

Ricardo Pereira - w dzisiejszym futbolu jest coraz mniej miejsca dla klasycznych bocznych obrońców, których główne
zadanie opiera się na bronieniu dostępu do
własnej bramki. Aktualnie muszą być oni
pierwszymi skrzydłowymi, inicjującymi ataki drużyny. W ten opis idealnie wpasowuje
się Ricardo Pereira. Portugalczyk pełnił w
drużynie Luciena Favre’a rolę wahadłowego
grającego raz na boku defensywy, a raz na
skrzydle. I choć nie zawsze miał miejsce w
wyjściowej jedenastce za każdym razem,
gdy się pojawiał, grał na maksa i generował
liczby. Dwa gole, w tym trafienie i asysta w

arcyważnym spotkaniu z PSG, i cztery ostatnie podania w 24 spotkaniach to wynik co najmniej przyzwoity. Tym bardziej żałujemy, że
dwuletnie wypożyczenie z FC Porto dobiegło
końca i nie uświadczymy już rajdów Pereiry
na boiskach Ligue 1.

Dante

-pupil Favre’a, który podążył na
Lazurowe Wybrzeże za trenerem. Często
ciągnięcie swoich zawodników po kolejnych
klubach nie przynosi efektów, ale w tym
przypadku jest zupełnie inaczej. 34-letni
Brazylijczyk, podobnie jak Kamil Glik, nie
potrzebował czasu na aklimatyzację i z miejsca stał się ostoją defensywy OGC. I choć
nie strzelił żadnej bramki, jego osobistym
sukcesem jest świetne odnalezienie się w
wielu wariantach i formacjach stosowanych
przez szwajcarskiego trenera. Ponadto przy
jego boku niezbędne doświadczenie zbierali młody Malang Sarr i kapitan Orłów Paul
Baysse.

Loïc Perrin

- żywa legenda i kapitan
Saint-Étienne od lat pokazuje, że nie trzeba
mieć 190 cm, aby być świetnym obrońcą.
Równie skuteczny pod bramką przeciwników
co we własnym polu karnym. Zdobywca
czterech bramek ligowych, co plasuje go na
drugim miejscu wśród najskuteczniejszych
defensorów Ligue 1 (za Kamilem Glikiem).
Opuścił 11 meczów ligowych, ale to z racji
problemów zdrowotnych, w innym wypadku
trener Galtier stawiał na swojego wojownika
od pierwszych minut. Wychowanek Zielonych przed zakończeniem sezonu pokazał, że
nie zamierza nigdzie odchodzić i przedłużył
kontrakt z klubem do czerwca 2020 roku.
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Fernando Marçal - kto zgarnął tytuł najlepszego asystenta wśród obrońców? Mendy?
Sidibé? Nie. Najlepiej dogrywającym defensorami
w Ligue 1 okazali się zawodnicy drużyn ze środka
tabeli Fernando Marçal i Léo Dubois. Na lewym
boku częściej grał zawodnik Guingamp i to na
niego postawiliśmy, tworząc tę jedenastkę. Brazylijczyk szczególnie udany miał początek sezonu,
kiedy to jego asysty bezpośrednio wpływały na
liczbę punktów zdobytych przez zespół z Bretanii.
Pod koniec rozgrywek nieco obniżył loty, ale nie
zmienia to faktu, że świetna dyspozycja obrońcy
jest jednym z największych zaskoczeń sezonu i
wymaga odpowiedniego nagrodzenia.
Marco Verratti - nie był to wymarzony sezon
dla Włocha. Kilkukrotnie borykał się z kontuzjami, a jego drużyna nie obroniła tytułu. Jednak
pomocnik nazywany księciem Paryża, to nadal
zawodnik - geniusz, którego jedno zagranie może
zmienić oblicze spotkania. Podobnie jak niegdyś
jego rodak Andrea Pirlo, do którego często jest
porównywany, nie generuje wielkich liczb, ale jego
rola w drużynie jest nieco inna. Mając za plecami
Thiago Mottę - defensywnego pomocnika z krwi
i kości - odpowiedzialny jest za szybki odbiór i
rozprowadzanie akcji, które później kontynuują
partnerzy. Bywały sezony lepsze, ale i tak jest to
zawodnik ze światowego topu, którego w zestawieniu nie mogło zabraknąć.

Jean Michaël Seri -

choć nie wypłynął w
tym sezonie, dyspozycja z obecnych rozgrywek
wyniosła go na poziom pretendujący do wielkiego zagranicznego transferu. Jego gra nie jest
tak widowiskowa jak choćby Balotellego, Plei czy
Cypriena, ale to on jest odpowiedzialny za funkcjonowanie środka pola. Ex aequo z szalonym Mario
najlepszy zawodnik w klasyfikacji kanadyjskiej w
Nicei (7 bramek i 9 asyst). Kto wie, czy jego największym atutem nie jest jednak zdrowie, bo od
dwóch sezonów nie imają się go jakiekolwiek kontuzje i zaledwie dwukrotnie Lucien Favre dawał
szanse występu innemu pomocnikowi.

Morgan Sanson

- po świetnej pierwszej
rundzie sezonu - trzy bramki i siedem asyst mające mocarstwowe plany Olympique Marsylia,
postanowiło ściągnąć skutecznego pomocnika do
siebie. Dziewięć milionów euro wydane na Sansona
okazało się wygraną na loterii, ponieważ 22-latek
nie zamierzał zwolnić tempa. Wiosną ofensywny
zawodnik dołożył gola i kolejnych siedem asyst,
stając się najlepszym asystentem w sezonie. To w
dużej mierze za jego sprawą OM miało tak udaną
drugą część rozgrywek i ostatecznie awansowało
na miejsce dające możliwość gry w europejskich
pucharach.
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Florian Thauvin - podobnie jak dla jego kolegi
z drużyny Remy’ego Cabelli angielska ziemia okazała się niegościnna i ich przygoda z wyspiarskim
futbolem skończyła się szybciej, niżby ktokolwiek
sądził. Newcastle United widząc, że z Thauvina
nie będzie miało większego pożytku, postanowiło ponownie wysłać go na wypożyczenie do
OM. Kolejny raz okazało się, że młody zawodnik
najlepiej czuję się w domu i w obecnym sezonie
był najważniejszym piłkarzem Marsylii. Wygrał
drużynową “kanadyjkę” - 15 bramek i dziewięć
asyst, a pod względem strzelonych goli lepszy był
tylko Bafétimbi Gomis. Zwieńczeniem świetnego sezonu było miejsce w XI sezonu ogłoszonej
przez UNFP (Francuskiego Związku Zawodowych
Piłkarzy).
Alexandre Lacazette

- Olympique Lyon
znaczy Lacazette. Widzieliśmy to za każdym
razem, gdy w składzie OL brakowało francuskiego
napastnika lub ten nie znajdował się w optymalnej
formie. Wówczas podopieczni Bruno Genesio wyglądali jak dzieci we mgle, nie potrafiąc stworzyć
dogodnych sytuacji. 28 bramek w 30 spotkaniach
robi ogromne wrażenie, ale aż 10 trafień padło z
rzutów karnych. Indywidualnie Lacazette jak najbardziej się obronił, ale drużynowo pozostaje
spory niedosyt, tym bardziej że będzie to ostatni
sezon Francuza w Ligue 1.

Edinson Cavani - król strzelców, najlepszy
zawodnik według UNFP. W tym przypadku podamy
tylko liczby i tak naprawdę one będą lepszą prezentacją popisu Urugwajczyka w tym sezonie niż
nasze słowa. 36 meczów, 35 bramek i cztery asysty, co tu więcej dodać?
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“AUXERRE ZASŁUGUJE NA L1”
DARIUSZ DUDKA DLA LE BALLON

Gościem wydania jest zawodnik, który przyczynił się do ostatniego wielkiego sukcesu AJ Auxerre.
Choć jeszcze na początku tej dekady klub ten mierzył się z czołówką europejskiego futbolu, od
pięciu lat AJA wegetuje na zapleczu francuskiej ekstraklasy. O awansie do Ligi Mistrzów, ściganiu
w przestworzach i tonących samochodach opowiada Dariusz Dudka.
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Rozmawiał JORDAN BERNDT
twitter: @JordanBerndt

Czteroletni pobyt we Francji był chyba najlepszym okresem w twojej
karierze. Jak wspominasz tamte czasy?
Ostatni rok w Wiśle Kraków i późniejsze sezony w Auxerre – to był okres, w
którym moja kariera mocno przyśpieszyła. Rozwijałem się regularnie, z roku
na rok grałem coraz więcej, aż w końcu doszliśmy do momentu, w którym
awansowaliśmy do Ligi Mistrzów. Dla takiego zespołu, dla ludzi z tego regionu,
grać z wielkimi firmami jak Real Madryt, AC Milan czy Ajax Amsterdam było
wielkim wydarzeniem.

AJ Auxerre z Polską łączy wiele wspólnego. Historię klubu tworzyli w
sporej mierze Polacy, brałeś to pod uwagę przy transferze?
Wiedziałem, że wcześniej grało tam wielu Polaków, ale ostatecznie nie to zaważyło na decyzji. Miałem wtedy dwie oferty – z Auxerre i z Lazio Rzym, z
którym byłem też wstępnie dogadany. Włosi chcieli jednak zapłacić za transfer w ratach, na co Wisła nie do końca chciała się zgodzić. Francuzi płacili
pełną kwotę i szybciej się z nimi dogadali.

Nie żałujesz, że tak się to potoczyło?
Nie ma czego żałować, trafiłem do klubu, który o mnie wówczas mocno zabiegał, a z perspektywy czasu można powiedzieć, że wyszedłem na tym dobrze.

FOTO: MICHAEL GUIBERT
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Nie byłeś trochę zrażony do Auxerre? Twój pierwszy kontakt z nimi
nie przebiegł najlepiej…
Jeszcze gdy byłem w Amice Wronki graliśmy pucharowy mecz z AJA, który nie
zakończył się dla nas dobrze. Po pierwszym kwadransie przegrywaliśmy już
3:0, później jeszcze czerwoną kartkę obejrzał bramkarz i zastąpić go musiał
zawodnik z pola. Skończyło się to dla nas wysoką porażką 5:1, jednym słowem
tragedia.

Czym zaskoczył cię francuski futbol?
Zderzenie z ligą francuską było dość mocne, zwłaszcza dla piłkarza z polskiej Ekstraklasy. We Francji gra się dwa razy szybciej, zawodnik musi szybciej podejmować decyzje na boisku – wymagania są zdecydowanie wyższe.
Kluczową rolę odgrywają intensywność fizyczna i taktyka, przez co mecze
często otwierają się dopiero po stracie bramki przez jeden z zespołów. Dużo
do ligi wnoszą tez zawodnicy z Afryki, których jest po kilku w każdym klubie.
A sam kraj i warunki do życia? Czym urzekła cię Burgundia?
Przede wszystkim spokojem. Z rodziną mieszkaliśmy w Charbuy, małej
wiosce pod Auxerre, gdzie po treningach mogłem odpocząć od piłki. Nasz
dom był w pobliżu lasu, więc warunki do tego były idealne. Mogłem spędzać
czas z rodziną, wyjść z psem do lasu lub pojeździć na quadzie. Bardzo dobrze
wspominam ten czas spędzony w Auxerre, poznałem fajnych ludzi. Od strony
kibicowskiej poznałem też inna kulturę. We Francji jest zupełnie inna relacja
z fanami, którzy wspierają cię nawet gdy na boisku nie idzie najlepiej i przegrywasz mecze. Dla porównania w Polsce jest więcej negatywnych emocji,
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użalania się – tam tego nie ma. Pamiętam, że nawet w ostatnim sezonie, gdy
spadaliśmy z Ligue 1, kibice do końca starali się nas wspierać. Były co prawda
drobne incydenty, ale ich adresatami byli ówcześni działacze.

Zanim spadliście, był wielki sukces – gra w Lidze Mistrzów. Przed
transferem do Francji prób wejścia do LM z Wisłą Kraków było kilka
– czy spodziewałeś się, że to właśnie z AJA, wówczas ligowym średniakiem, zagrasz w tych rozgrywkach?
Nie, tego nikt nie mógł się spodziewać. W tamtym sezonie wszystko po prostu
zbiegło się w czasie – praktycznie każdy zawodnik znalazł się w swojej najlepszej formie i przeżywał najlepszy okres w swojej karierze, dzięki czemu na
boisku byliśmy w stanie wycisnąć maksimum z tego sezonu.

Nikt na was wtedy nie stawiał; mieliście walczyć o utrzymanie, a
skończyliście na podium.
Nawet my sami nie przypuszczaliśmy, że to się tak ułoży. Z meczu na mecz
wszystko się nakręcało. Przede wszystkim graliśmy niewygodny futbol dla
rywali. Po którymś meczu z Saint-Etienne Jérémie Janot przyznał mi się, że
trudno im się gra na Abbe Deschamps, bo bronimy się całym zespołem i jesteśmy głównie nastawieni na grę z kontry. Każdy zespół przyjeżdżał wtedy do
Auxerre z respektem.

Byliście silni na własnym obiekcie, ale awans do Ligi Mistrzów
zapewniliście sobie dopiero na wyjeździe z Sochaux w ostatniej kolejce. W samej końcówce meczu decydującą bramkę zdobył Cédric
Hengbart. Powrót do Auxerre musiał być wesoły.
Do końca sezonu nie byliśmy pewni czy zdobędziemy ten awans. Kilka kolejek wcześniej graliśmy u siebie z Olympique Marsylią, z którą pomimo wielu
naszych sytuacji tylko bezbramkowo zremisowaliśmy. To był mistrzowski
zespół, mocna ekipa, w której grali m.in. Lucho Gonzalez, Brandao czy Mamadou Niang. Naprawdę mogliśmy ten mecz wygrać i pamiętam, że wtedy pojawiły się wśród nas wątpliwości czy będziemy w stanie zakończyć rozgry-

LE BALLON MAGAZINE

wki na podium. Na szczęście jednak wszystko później potoczyło się dobrze.
Sam powrót z Sochaux był szybki, bo lot do Auxerre trwa niespełna 45 minut.
Nie przeszkodziło to nam jednak i świętowaliśmy w samolocie, parę butelek
szampanów zdążyliśmy opróżnić…

Za sterami siedział Gerard Bourgoin (wieloletni wice prezes AJ Auxerre przyp. red.)?
Nie, gdy trafiłem do AJA Pan Bourgoin już nie podróżował z zespołem, a
na mecze sam latał swoim prywatnym odrzutowcem. Zawsze nas jednak
wyprzedzał. Kiedyś Irek Jeleń mi opowiadał, że przed jednym z wyjazdów
drużyny do Lorient, Bourgoin stał na płycie lotniska w Branches pod Auxerre i
przechwalał się, że przywita nas w Bretanii. Gdy dolecieliśmy na miejsce okazało się, że Bourgoin był tam już kilkanaście minut wcześniej – stał, machał
do nas ręką i śmiał się, że się włóczyliśmy. Był zakręcony na punkcie latania.

Grałeś z Realem Madryt, Ajaxem Amsterdam i AC Milan - który mecz
najbardziej utkwił w Twojej pamięci?
Mecz z Realem u siebie, w którym mieliśmy sporą szansę na historyczny remis. Jedyną bramkę w tym meczu zdobył Di Maria, dopiero na dwadzieścia
minut przed końcem. Później pojechaliśmy na Bernabeu i dostaliśmy srogie
lanie. Pamiętam też mecz z Milanem na San Siro, który mogliśmy spokojnie
wygrać, gdybyśmy grali bardziej zespołowo. Mieliśmy chyba z trzy klarowne
sytuacje, w których chłopcy nie dograli piłek do lepiej ustawionych partnerów. W rewanżu na Abbe Deschamps też było już gorzej, bo przegraliśmy
3:1.

Do Auxerre zjechała wówczas cała plejada gwiazd: Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimović, Luis Suarez, Ronaldinho – który z nich zrobił
na tobie największe wrażenie?
Z nich wszystkich chyba Zlatan – przy jego gabarytach miał ogromną swobodę w panowaniu nad piłką, robił ogromne wrażenie.
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Kluczem do waszego sukcesu był zgrany kolektyw – w jednym momencie, zebrała się odpowiednia grupa ludzi i to zadziałało. Jak to
wyglądało od środka?
To prawda, dobrze się wszyscy dogadywaliśmy, chociaż ta szatnia nie żyła tak
dobrze jak np. w Levante, gdzie później trafiłem. Francuzi trzymali się zazwyczaj razem, zawodnicy z Afryki tak samo – były mniejsze grupki, jak w każdym
zespole. Nie byliśmy jednak od siebie całkowicie odcięci, w odpowiednich momentach potrafiliśmy stanowić jedność na boisku i poza nim.

W szatni najbardziej oryginalną postacią był chyba Dennis Oliech…
No tak, w ostatnim moim sezonie we Francji nawet dzieliłem z nim pokój na
zgrupowaniach.

Wyróżniał się nie tylko niebanalnym stylem na boisku, poza nim też
wyglądał barwnie.
Potrafił zaskoczyć ubiorem! Było z nim dużo śmiechu, pamiętam jak kiedyś
przyszedł na trening w takiej szacie, że do dziś nie wiem co to dokładnie było.
Może był to kenijski tradycyjny ubiór, ale wyglądał w tym jak jakiś szejk.

W szatni nie brakowało wtedy wesołych momentów. Pamiętnym
zdarzeniem był incydent z samochodem wchodzącego wówczas do
zespołu Alaina Traore.
No tak, tych śmiesznych momentów było naprawdę dużo.

Ale akurat wtedy młody Traore pewnie nie bawił się tak dobrze jak
wy…
Prawda. Podczas treningu jego auto stoczyło się z parkingu i zjechało prosto
do stawu za jedną z trybun stadionu. Przyjechał rano, nie zaciągnął ręcznego
i zostawił swoje małe Mini na tzw. neutralu. Później musieli dzwonić po straż
pożarną, żeby to auto wydostać z wody i odholować.

Nad waszą grupą starał się zapanować Jean Fernandez. Jaki to był
trener?
Był to na pewno świetny szkoleniowiec dla młodych zawodników, często na
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nich stawiał, ale też pilnował. Widział, gdy sodówka zaczynała im uderzać do
głowy i potrafił ich od razu spacyfikować. Był też ważną postacią dla całego
klubu, był charyzmatyczny i potrafił w pewnym momencie zrobić z naszą
grupą dobry wynik. Jeśli chodzi o taktykę, wiedział jakich piłkarzy potrzebuje
- miał pomysł na to, jak powinien wyglądać jego zespół i do tego dążył.

Ja zapamiętam go głównie z tego, że próbował cię na pozycji rozgrywającego, klasycznej dziesiątki.
Rzeczywiście, z początku trochę krążyłem po tych pozycjach. W pierwszym
sezonie w meczu z Marsylią pamiętam, że grałem wysoko i wyszło nawet
nieźle. Później był wrześniowy mecz z Niceą u siebie, gdzie trener wystawił
mnie za napastnikami i tym razem nie wyszło to najlepiej. W przerwie zostałem ściągnięty i na kolejną szansę czekałem do grudnia. Ale z trenerem
mieliśmy też okazję wszystko wyjaśnić, przekazał czego ode mnie oczekuje i
nad czym muszę popracować. Swoje musiałem przecierpieć, ale później już
regularnie dostawałem szanse na grę.

Od twojego wyjazdu minęło już pięć lat, śledzisz jeszcze ligę francuską?
Zdarza mi się oglądać. O wiele ciekawiej to teraz wygląda, sporo się zmienia. Jest też duża rotacja zawodników. Obecnie może z 10 procent piłkarzy, z
którymi grałem, nadal występuje w Ligue 1. Śledzę też poczynania Polaków.
Poza Glikiem i Lewczukiem ta druga część sezonu okazała się dla nich gorsza.
Kamil bardzo dobrze odnalazł się we Francji, podobnie Igor w Bordeaux – pokazują, że Francja pozostaje dobrym kierunkiem dla polskich piłkarzy.

Auxerre nie jest w stanie powrócić do Ligue 1. Czy w tym mieście jest
jeszcze miejsce na piłkę na najwyższym poziomie?
Auxerre ma zasłużone miejsce w historii francuskiego futbolu i klubowi
należy się miejsce w Ligue 1. AJA grało w tych rozgrywkach nieprzerwanie
przez ponad trzydzieści lat, w pucharach też nie brakowało dobrych momentów, a tamtejsza akademia piłkarska dała Francji wielu świetnych zawodników. Teraz wszystko zależy od nowych właścicieli i ich ambicji.
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NASZA DUMA W L1
KAMIL GLIK I IGOR LEWCZUK PODBIJAJĄ FRANCJĘ
PUBLICYSTKA

Autor DAWID CACH
twitter: @CachDawid

P

rzed rozpoczęciem sezonu
2016/2017 cieszyliśmy się, że
będziemy mogli oglądać w akcji aż sześciu Polaków. Niestety,
rzeczywistość brutalnie i bardzo szybko zweryfikowała nasze oczekiwania.
Jednak mamy powody do dumy dzięki
dwóm zawodnikom. Na transferach
Kamil Glika i Igora Lewczuka bez wątpienia zyskały obie strony.
Kamil w Torino miał praktycznie wszystko.
Jednak do pełni szczęścia musiało mu brakować walki o zdecydowanie wyższe cele, a
do dalszego rozwoju potrzebował większych
wyzwań. Dlatego transfer do Monaco wydawał się naturalnym przejściem na kolejny
poziom. W Księstwie potrzebowali właśnie
takiego zawodnika, który bardzo szybko zostanie liderem defensywy. Kto zadba o tyły
w tej ofensywnie nastawionej maszynce.

| str. 25

Strategia Monaco na rynku transferowym,
opiera się głównie na kupowaniu zawodników młodszych z dużym potencjałem,
jednak czasem warto łamać zasady. We
wrześniu Leonardo Jardim powiedział: „To dla
nas ważny zawodnik. Jest inny w porównaniu
do tych, których zazwyczaj kupujemy. Jest
dojrzały i posiada duże doświadczenie w
reprezentacji.”
Właśnie kogoś takiego szukano w Monaco.
W młodym zespole, gdzie podejmuje się duże
ryzyko, potrzebny był ktoś opanowany i doświadczony. Leonardo Jardim potrzebował
skały. Dodatkowo atutem Kamila jest jego
skuteczność. We wszystkich rozgrywkach
strzelił 8 goli, w tym bardzo ważnego przeciwko Leverkusen w Lidze Mistrzów. W tym
sezonie po raz kolejny znalazł się w czołówce
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Nowy Thuram?
Podczas meczu Bordeaux z Tuluzą na oficjalnym twitterowym koncie Żyrondystów, po jednej z akcji pojawił się wpis: Igor “Lilian Thuram”
Lewczuk. Ile było w tym szczerej opinii, nie nam
oceniać. Widocznie ktoś był na tyle zadowolony
z jego gry, że zdecydował się na taki komplement.
Igor Lewczuk dla Girondins Bordeaux był opcją rezerwową, dlatego też podpisał kontrakt z
nowym klubem praktycznie w ostatniej chwili, podczas ostatniego dnia transferowego.
Transfer wywołał głosy zdziwienia, że odszedł,
kiedy na horyzoncie pojawiła się (być może)
jedyna szansa, żeby zagrać w Lidze Mistrzów.
Jednak transfer do takiego klubu też mógł się
już nie zdarzyć i trzeba przyznać, że stanął
przed bardzo trudną decyzją.
Wcześniej ten klub zarzucał sieci na Artura Jędrzejczyka, ale on nie chciał przenosić
się do Francji. Transfer Lewczuka do Bordeaux duży udział miały problemy kadrowe,
związane z kontuzjami dwóch środkowych obrońców. Jednak dzisiaj nikt nie może
żałować sprowadzenia Igora. Od samego
początku trener Jocelyn Gourvennec wypowiadał się o nim w samych superlatywach:

najskuteczniejszych obrońców Europy. Warto też dodać, że w Ligue 1 oddał łącznie 11
celnych strzałów, co jest najlepszym wynikiem ze wszystkich zawodników grających na
jego pozycji. Trudno powiedzieć, żeby Glik nas
czymś szczególnie zaskoczył. Przez cały sezon
pokazywał wszystkie atuty, które poznaliśmy
już wcześniej podczas gry w Torino, czy reprezentacji Polski. W nowym klubie nabrał jeszcze
większej pewności siebie i zdobył dodatkowe
doświadczenie w występach w Lidze Mistrzów.
Glik w Monaco praktycznie z marszu stał się
jednym z najważniejszych żołnierzy w armii
Jardima. Grał praktycznie we wszystkich spotkaniach i zawsze po 90 minut, był jednym z
najbardziej eksploatowanych zawodników w
kadrze ASM. Jeśli już nie grał, to albo z powodu
zawieszenia, lub trener dawał mu odpoczywać
w mniej ważnych spotkaniach. Bardzo szybko
zaskarbił sobie miłość kibiców ze Stade Lou-

is II i chociaż nie jest ona tak widoczna jak w
Turynie, gdzie nie zawsze mógł spokojnie pospacerować po centrum miasta, to jednak fani
ASM za nic w świecie nie chcieliby go oddać do
innego klubu. Jego grę docenili również dziennikarze, umieszczając go wśród najlepszych
transferów i kilkukrotnie wprowadzając do
jedenastki kolejki. Nie mogło go również
zabraknąć w najlepszej jedenastce sezonu
16/17 Ligue 1. Wszystkie te wyróżnienia są jak
najbardziej zasłużone, a Glik szybko znalazł się
w czołówce najlepszych defensorów - obok
Thiago Silvy i Dantego. Oczywiście nie zawsze
było kolorowo, czasem zdarzały się błędy i
słabsze mecze, głównie w Lidze Mistrzów, ale
również finału Pucharu Ligi Kamil nie będzie
zbyt dobrze wspominał, nie tylko ze względu
na wynik. Na szczęście, zawsze bardzo szybko
wracał do swojej najlepszej formy.

„Potrzebowaliśmy solidnego środkowego obrońcy. Igor jest zawsze
skoncentrowany i ma chłodną głowę.
Od końca czerwca grał co trzy dni
i obserwowaliśmy go całe lato. On
jest bardzo niezawodnym piłkarzem.
Bardzo dobrze go znamy i nie ryzykujemy sprowadzając go do siebie.”
Od początku można było domyślać się, że
Lewczuk będzie pasował do Ligue 1, ponieważ
jest dobrze zbudowany, dobrze gra w powietrzu i nie boi się walki bark w bark. Można
mu zarzucić braki techniczne, ale wszystkie
swoje mankamenty potrafi nadrobić walecznością i ambicją. Jak pokazał nam ten sezon,
to był dobry wybór. Oczywiście, na początku
największym problemem była bariera językowa i nieznajomość języka francuskiego, ale w
porozumiewaniu się z kolegami bardzo mocno
pomagał język angielski. Z meczu na mecz komunikacja z partnerami z zespołu wyglądała
coraz lepiej. Co przekładało się na solidną grę
całej formacji.

| str. 26

LE BALLON MAGAZINE

Igor dość szybko zaaklimatyzował się w
nowym otoczeniu i wywalczył sobie miejsce w
pierwszym składzie. We wszystkich rozgrywkach zaliczył 33 występy. Już za debiut otrzymał
wiele pochwał za grę w powietrzu, duży spokój
i trzeźwość umysłu. W kolejnych spotkaniach
utrzymywał swój poziom potwierdzając, że
jego transfer nie był pomyłką, a nawet potrafił wybić się ponad przeciętność i za mecz
13. kolejki przeciwko Guingamp, w którym strzelił swojego pierwszego gola (i jedynego) we
Francji, trafił do jedenastki kolejki prestiżowego dziennika L’Equipe. Nie było to jedyne takie
wyróżnienie ze strony dziennikarzy tej gazety.
Jeszcze w meczu 36. kolejki przyczynił się do
zdobycia gola przez swój zespół, ponieważ w
41. minucie wywalczył rzut karny, który na gola
zamienił Adam Ounas.
Trener Jocelyn Gourvennec nie miał łatwo,
kiedy musiał ustalać wyjściowy skład, co
potwierdzają jego słowa na temat środkowych obrońców:

„Oni są bardzo podobni do siebie, a
różnią się niektórymi cechami. Nie
zawsze jest łatwo wybrać, ponieważ
wszyscy grają solidnie. Dlatego pod
uwagę biorę przeciwnika, czy gramy
w domu lub nie. Najważniejsze jest to,
że niezależnie od kombinacji wiem, że
mogę na nich liczyć.”
Sezon 2016/2017 nie był udany dla wszystkich
Polaków w Ligue 1. Jednak i tak mamy powody
do dumy, bo dwóch zawodników zrobiło
bardzo dobre wrażenie i mamy nadzieję, że w
przyszłym sezonie będzie jeszcze lepiej.
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S

poro się w ostatnich sezonach
mówi o śmierci roli klasycznego napastnika, „typowego
numeru dziewięć”. Tryumfy
święcą dziewiątki fałszywe, odwróceni
skrzydłowi i ruchliwi, szybcy wielozadaniowcy zdolni grać na każdej ofensywnej pozycji. Trend ten nie jest już
wprawdzie tak silny jak przed paroma
laty – na każdego Griezmanna znajdzie
się jakiś Benzema, a na każdego Suareza – Lewandowski – ale trudno mówić
o jednoznacznym odwrocie. Na tym tle
Ligue 1 okazała się w tym roku samotną, odłączoną od Europy wyspą.

W poprzednich latach 3 na 4 razy koronę
króla strzelców przywdziewał rzecz jasna Ibrahimović – dziewiątka posturą, ale w
rzeczywistości niemal „dycha”, pan i władca

ostatniej tercji boiska – zaś za jego plecami ścigali się drobni, sprytni piłkarze jak
Wissam Ben Yedder czy Alex Lacazette. Ten
ostatni popisowo rywalizował o miano najlepszego snajpera i w tym roku, lecz przed
nim uplasował się gość znacznie bliższy
modelowi „staroszkolnego” środkowego napastnika.
Lata wygnania poza pole karne, hen do linii
bocznej, nie zabiły w Edinsonie Cavanim
ortodoksyjnego snajpera – przywrócony do
ulubionej funkcji pokazał się w minionym
sezonie jako specjalista od wykończeń. Uproszczeniem byłoby powiedzenie, że interesowało go tylko zdobywanie goli (z pracowitości słynie wszak niezależnie od pozycji; w
pogoni za straconą piłką gotów jest nawet
złożyć wizytę własnym obrońcom), ale w
ataku wybornie sprawdził się jako predator
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“

Jeden z koronnych
dowodów tego, że gwiazdy ułożyły się przed tymi
rozgrywkami w ekstraordynaryjny sposób to renesans
Radamela Falcao. Piłkarz,
zdawałoby się, skończony
po dwóch latach upokorzeń
powrócił jako najlepszy strzelec mistrzów.
wyczekujący na okazje i nieprzerwanie dręczący
wrogich stoperów. Nie dla niego wtrącanie się w
kompetencje pomocników, fantazyjne dryblingi i holywoodzkie podania – trzymał się swojej
podstawowej pracy i wykonał ją bez mała w stu
procentach (bo jak inaczej mówić o jego tegorocznych wynikach - 49 golach w 49 meczach?).
Jeśli jednak styl gry Urugwajczyka może zostać
uznany za zbyt wymyślny, by perfekcyjnie wpasował się w archetyp dziewiątki, podobnych problemów nie nastręczają zawodnicy, którzy włączyli
się do wyścigu o złotego buta w ślad za Matadorem i Lacazettem. Jeden z koronnych dowodów
tego, że gwiazdy ułożyły się przed tymi rozgrywkami w ekstraordynaryjny sposób to renesans
Radamela Falcao. Piłkarz, zdawałoby się, skończony po dwóch latach upokorzeń powrócił jako
najlepszy strzelec mistrzów. Odbudowany Kolumbijczyk przypomniał też o swoim największym
fenomenie: chociaż w porównaniu do większości
napastników swojego gatunku jest zawodnikiem
miniaturowym, gra w powietrzu i tyłem do bramki
to jego kluczowe atuty.
Pal licho sposób, w jaki zwykle zdobywał bramki
(a było ich w lidze 21), podobnie jak u Cavaniego
wzorcowy dla środkowego napastnika. Dużo lepszym potwierdzeniem podręcznikowej natury
jego stylu gry są właśnie siłowe, toczone w powietrzu i na ziemi starcia oraz skłonność do krótkich
odegrań wprowadzających w pole karne rozpędzonych kolegów. Tymi talentami popisywał się
zwłaszcza wtedy, gdy Leonardo Jardim oszczędzał
go na ławce rezerwowych i wzywał na ratunek
w drugich połowach. Kilkakrotnie w takich sytuacjach El Tigre okazywał się taranem rozbijającym (czasem dosłownie) obrońców i zgraniem,
trąceniem czy przedłużeniem piłki konstruował
akcję wartą trzy punkty.
Podobny zestaw obowiązków spoczywał na sporo
potężniejszych (a przez to jeszcze lepiej wpasowanych w wyjściową tezę) barkach Bafetimbiego
Gomisa. Najskuteczniejszy z aktywnych francus-
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kich ligowców także wykorzystał ten sezon do
maksimum. O ile jednak Falcao miewał w karierze
jeszcze lepsze lata, o tyle Francuz po powrocie z
równie przykrej wyprawy do Anglii rozegrał najlepszy rok w historii swoich występów w Ligue
1 – pierwszy raz ustrzelił równe 20 goli. Nie powinno to dziwić, skoro chyba nigdy wcześniej nie
grał w zespole, który tak silnie by się od niego
uzależnił. Ze stereotypowego target mana szybko
przeistoczył się w jedyny punkt ogniskowy ataków
Marsylii. Jeżeli na boisku nie było Bafé - zawsze
gotowego przechować koledze piłkę, subtelnie
odgarnąć łokciem stopera czy znaleźć zajęcie
bramkarzowi – sprawni i ruchliwi pomocnicy
L’OM nie potrafili zrealizować niemal żadnego ze
sprawdzonych schematów gry.
To właśnie Gomisowi przypadł w udziale zaszczyt
spuentowania tych rozgrywek jako opowieści o
dominacji środkowych napastników – jego bramka (jedyna w spotkaniu) w ostatniej kolejce przypieczętowała pozycję czerwonej latarni i zasłużony
spadek Bastii. Ewentualną większą narrację konstruuje jednak nie sam fakt, że sezon Korsykan
zakończyła najbardziej oczywista akcja jaką
widział futbol (celna wrzutka i kontrujący strzał
głową), ale to, że nawet w meczu z najsłabszym
zespołem ligi, w którym trzy punkty były niezbędne, męczarnie Marsylii musiał przerwać swoim popisowym zagraniem jej supersnajper.
Skoro klub o ambicjach Marsylii w takim stopniu
zawierzył swój los wielkiemu facetowi o twardych
łokciach, który w rywalizacjach z obrońcami od
wyścigów zdecydowanie woli zapasy, nie ma wstydu w tym, że na takich ludziach zespoły dużo
niższej klasy oparły swoją walkę o byt. Na podstawie wyłącznie wyczynów Falcao czy Gomisa
można by przyjąć, że nie mamy we Francji do
czynienia z żadną wyjątkową „pogodą dla dziewiątek”, a jedynie z weteranami wykorzystującymi
doświadczenie i doskonałą znajomość terenu,
na którym (znów) przyszło im grać. Za sprawą
właśnie niżej notowanych ekip pojawiły się jednak w powszechnym spisie adeptów starej szkoły
piłkarskiej snajperki dwa zupełnie nowe nazwiska.
Montpellier pochwaliło się przed światem 22-letnim wychowankiem, Stevem Mounié, który symbolicznie zadebiutował w zespole dwa sezony
temu, a do świeżo zakończonych rozgrywek przygotowywał się na wypożyczeniu w Nimes. Brak
etatowego strzelca doskwierał La Pallade od odejścia Remy’ego Cabelli, a wartościowego środkowego napastnika – od sprzedaży Oliviera Giroud. Jak
na ironię, niezłego piłkarza do tej roli klub doczekał się w momencie, kiedy prócz grającego na fantastycznym poziomie Ryada Boudebouza nie funkcjonuje w nim dobrze już nic innego. Mierzący 190
centymetrów Mounié ma sporo braków względem

innych liderów klasyfikacji strzelców – zwłaszcza
w grze po ziemi bywa chimeryczny; najgroźniejszy
jest, gdy wzbija się w powietrze – ale to wciąż najlepsze, co spotkało La Mosson w tej kwestii od
czasu mistrzowskiego sezonu. Bez czternastu goli
rosłego Benińczyka Montpellier miałoby kłopot
nawet z zajęciem miejsca barażowego.
Bliżej miana kompletnego napastnika jest Chorwat Ivan Santini, którego zeszłego lata sprawiło
sobie za dwa miliony euro Caen. 28-latek wprowadził się do ligi z nieprawdopodobną łatwością.
Zdobył o bramkę więcej niż Mounié, dorównuje
napastnikowi MHSC wzrostem i podobnie jak
on walnie przyczynił się do utrzymania swojego
klubu w L1. Po wyjeździe z ojczyzny grał w Austrii, Niemczech i Belgii, ale jeszcze nigdzie nie był
tak skuteczny jak w Normandii. Serwowana przez
niego kombinacja siły i niezłej techniki użytkowej
przerastała między innymi obrońców Nicei, Tuluzy
czy Lyonu, zaś jego gole zapewniły SMC sześć z
dziesięciu odniesionych przez cały rok zwycięstw.
Wydaje się, że pozostanie w najwyższej klasie
zapewnił sobie na długie tygodnie przed tym, jak
osiągnął to jego zespół.
Skoro piłkarz taki jak Santini – nowy w kraju, bez
dorobku w silnych ligach – zdobywa się na taki sezon, coś musi być na rzeczy. W ostatnich sezonach
Francja widziała na listach czołowych strzelców
sporo zaskakujących nazwisk, ale zazwyczaj byli
to gracze w zupełnie innym typie. Ben Arfa, Ben
Yedder, Gradel, Beauvue, Rolan... Nawet kiedy
koronę króla strzelców zdobywał Giroud, tuż za
jego plecami czyhali Eden Hazard i Nene. Ostatnim
sezonem, w którym wśród najskuteczniejszych
zawodników dominowali silni, statyczni napastnicy były bodaj rozgrywki 2008/09, kiedy o laur pierwszego snajpera kraju walczyli Guillaume Hoarau,
Andre-Pierre Gignac i Karim Benzema.
Skąd odwrót tendencji? Jedna z hipotez każe przypuszczać, że dawniej trudna dla strzelców liga
wyraźnie się otworzyła, na czym korzystają ci
mniej dynamiczni (w tej wersji wydarzeń trzeba by
się od razu zastanowić, czy superskuteczne Monaco jest w tym układzie jajkiem, czy kurą). Inna,
pokrewna z poprzednią, że rolę odegrał wyjątkowo
duży odsetek młodych graczy w zespołach L1 –
naturalne, że tacy gorzej radzą sobie z wyraźnie
lepszymi fizycznie przeciwnikami. Prostszym, bo
zamykającym pole do rozbudowanych analiz i rozważań, byłoby zaś poszukiwanie wytłumaczenia
w nieodwracalnych kolejach losu: skoro obrońcy
przez kilka lat musieli walczyć z dominacją jednego typu ofensywnych graczy, nieco zatracili
umiejętność gry przeciwko innemu. Albo jeszcze
prościej: to anomalia; zbieg okoliczności, który
wyprostuje nam kolejny sezon. Jakby brakowało
powodów, by na niego niecierpliwie czekać...
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CZEKAJĄC NA EL LOCO
MARCELO BIELSA W LILLE

S

iedem lat mija, odkąd Lille podnosiło mistrzowską paterę i od tego czasu u Mastifów dzieją się tylko złe rzeczy,
patrząc w szczególności na wynik czysto sportowy. Styczeń 2017 roku pokazał jednak, że w północnej Francji mogą
wybudzać się ze snu przeciętności. Rewolucja, jaką przeszedł ten zespół w ciągu ostatniego dnia okienka transferowego, zadziwiła niemal każdego, ale jednocześnie była zapowiedzią buńczucznych planów nowego właściciela klubu.

Autor MATEUSZ DUBICZEŃKO
twitter: @M_Dubiczenko

Ostatnie lata na Stade Pierre Mauroy niekoniecznie cieszyły tamtejszych fanów.
Słabe wyniki, a co za tym idzie, ciągłe rotacje
szkoleniowców (6 nazwisk w ciągu 2 lat) nie
mogły wpływać dobrze na funkcjonowanie
klubu. Gdzieś cała ta koncepcja zdawała się
umykać z rąk Michelowi Seydoux, co musiało ukierunkować go jeszcze bardziej na
sprzedaż klubu.
Przychodzący do Lille w roli nowego
właściciela Gerard Lopez ma wnieść przede
wszystkim dużo świeżości, ale również
pieniędzy na budowanie składu i funkcjonowanie. Bardzo szybko można było
przekonać się, że jakaś wizja w głowie Lopeza istnieje. Rzucił się do jej realizacji,
jednocześnie podejmując ogromne ryzyko,
patrząc na ówczesną sytuację Mastifów w
ligowej tabeli. Ciągłe krzątanie się w okolicach strefy spadkowej nie dawało przecież
pewnego losu drużynie, którą przejmował,
jako tymczasowy trener, Franck Passi. Zatrudnienie tego trenera jako szkoleniowca
również nie było przypadkiem, bo Francuz
miał zająć się uporządkowaniem gruntu pod
przyjście Marcelo Bielsy.
Całą niepewność jeszcze bardziej umocniło
jednak to, co działo się w klubie w trakcie ostatniego dnia zimowego okienka transferowego. W kilkanaście godzin do Lille zawitało
bowiem aż sześciu nowych piłkarzy. Opieranie konstrukcji zespołu o tak liczną grupę
nowych graczy to często wyzwanie na długie miesiące i stąd też przekreślenie sezonu
2016/2017 przez Gerarda Lopeza z myślą o
przyszłości. Z tej zimowej wariacji doty-
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czącej nowych piłkarzy dało się zauważyć,
że nie są to gracze ściągani na dogranie
tych kilku miesięcy. Wystarczy podkreślić
przecież, że najstarszy z nich ma 23 lata.
Lille przez cały sezon nie zaprezentowało
na boisku nic szczególnego, nawet przyjście nowych graczy niekoniecznie wpłynęło
jakościowo na ich dyspozycję. Dodatkowo
mieli mnóstwo pecha przy namnażających
się pauzach obrońców, przy i tak wątpliwej
opcji wśród rezerwowych na te pozycje.
Niemniej Mastify miały nieco szczęścia i
zdołały gościć przez większość czasu w
okolicach czternastego miejsca w tabeli.
Patrząc na całą szóstkę nowych graczy,
ciężko znaleźć kogoś, kto stałby się wybawieniem dla Dogów i jednocześnie dał sygnał
siedzącemu jeszcze za ścianą Bielsie, że
wokół niego zbuduje naprawdę silny zespół
mogący walczyć o coś więcej niż środek
tabeli czy ucieczka przed spadkiem. Jeżeli nawet poszukiwać zawodnika, który się
wyróżniał to będą to gracze bądź wypożyczeni (De Preville) lub wręcz debiutujący w
obecnym sezonie (Bissouma).
Gdyby zwrócić uwagę na nazwiska zimowych nabytków klubu na pierwszy plan
automatycznie wysuwa się pewien Holender.
Kwota rzucona za Anwara El Ghaziego tylko
zwiększyła oczekiwania wobec niego. Jego
transfer mógł być odbierany jako naprawdę
poważne wzmocnienie kadry, ale ekspresowo emocje studzili sympatycy Eredivisie
i Ajaxu. El Ghazi niekoniecznie wniósł tę
drużynę na wyższy poziom w ofensywie, a
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pod koniec sezonu przestał nawet podnosić się z ławki rezerwowych, co tylko
potwierdziło wcześniejsze obserwacje tego skrzydłowego w rodzimej lidze.
Jak abstrakcja brzmi to, że najwięcej pokazał piłkarz, o którym wiadomo było
naprawdę niewiele, albo i nic. Portugalczyk Xeka wypożyczony z rezerw Bragi
jak już wdarł się do składu Lille, to swojego miejsca nie oddał.
Powrót El Loco do francuskiej piłki po niedawnej przygodzie z Marsylią ucieszył zdecydowanie większą część sympatyków futbolu, ale też podkreślił
jak wysokie cele chce przed swoim klubem postawić hiszpański właściciel
LOSC.
Ciężko jednak mówić teraz o tym, że Bielsa ma już materiał i wystarczy tylko
odpowiednio z niego skorzystać. Przygotowanie gruntu pod Argentyńczyka
niekoniecznie się udało. Gdyby miało to przypominać budowę mostu pod
wędrówkę nowego Lille, okazałoby się, że zamontowano poręcz, ale brakuje
desek. Prędzej te ostatnie pół roku Dogów można podsumować jako zwyczajne oczekiwanie na lepsze czasy, na czasy z El Loco na ławce.
Jeżeli Bielsa ma naprawdę osiągnąć sukces z tą drużyną, to na pewno Gerard Lopez nie może pozwolić sobie na zamknięcie klubowej kasy. Owszem,
gracze, których ściągnęli zimą, z pewnością mogą stać się niezwykle przydatni. W tym przypadku pozostaje jednak wciąż ta nutka dezorientacji, a Lille po
nieudanych startach w kampanie z Renardem czy Antonettim nie chce dłużej
czekać i ratować rozgrywek w ich trakcie.

“

Powrót El Loco do francuskiej piłki po
niedawnej przygodzie z Marsylią ucieszył zdecydowanie większą część
sympatyków futbolu, ale też podkreślił
jak wysokie cele chce przed swoim
klubem postawić hiszpański właściciel
LOSC.

Nowe Lille musi wypalić, a te ostatnie pół roku, które miało pomóc w rozpoczęciu budowy, nie wpłynęło w sposób szczególny na zespół. Fani z chęcią
te sześć miesięcy albo i cały miniony sezon rzucą gdzieś w otchłań, czekając
na świeżość, polot w grze i znacznie wyższe miejsce w tabeli.
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T

o już praktycznie przesądzone, pewna
era w Lyonie się kończy. Trwała przez
275 meczów, 129 goli i 43 asysty. Alexandre Lacazette oficjalnie ogłosił, że chce
zmienić otoczenie.
Decyzja ta chyba nie jest dla nikogo zaskoczeniem,
napastnik już od pewnego czasu przejawiał chęć
do przenosin. Trudno mu się dziwić, mimo poziomu,
jaki prezentuje, koledzy nie zawsze mu dorównują
i dlatego zespół, zamiast walczyć o mistrza, nie
uzyskał nawet prawa do gry w Lidze Mistrzów.
Wszyscy wiedzą, że kocha drużynę, w której się wychował i łzy po strzeleniu setnej, ostatniej ligowej
bramki to udowadniają. Lacazette na przestrzeni lat, zrobił dla swojej ekipy wszystko, co mógł.

Początki w OL
Alex urodził się w Lyonie. Grał w jednej z lokalnych
ekip, żeby w 2003 roku zasilić szeregi Olympique’u.
Przez sześć lat reprezentował ekipy juniorskie,
potem został włączony przez Claude’a Puela do
pierwszej drużyny. Ważna data: 5 maja 2010. To
właśnie wtedy dane było całemu światu zobaczyć
debiut Lacazette’a w poważnej piłce - wszedł na
dwanaście minut w wygranym 2:1 meczu z Auxerre. Ciekawostka, w ekipie gości w pierwszym
składzie grali wtedy Ireneusz Jeleń i Dariusz Dud-
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ka, a ten pierwszy strzelił nawet premierowego
gola w spotkaniu. Tak, to było naprawdę dawno.
Wtedy jednak Alex był jeszcze zupełnie innym zawodnikiem i nie chodzi tylko o brak doświadczenia,
piłkarskiego obycia. Szczuplutki, z warkoczykami
na głowie, hasał po skrzydle i robił szum, żeby
Gomis czy Briand mieli więcej miejsca na zdobycie bramki. W sezonie 2009/10 to był jego jedyny
występ w lidze. Rok później wcale nie grał dużo
więcej.
Dziewięć występów w lidze, wszystkie z ławki,
jeden gol (30 października 2010, w wygranym 2:1
meczu z Sochaux). Mało. Do tego dwa epizody w
Lidze Mistrzów, trochę ponad kwadrans w przegranym 3:4 meczu z Benficą (gdzie zanotował
dwie asysty) i 22 minuty z Hapoelem Tel Aviv (ustalił wynik na 2:2). Obiecujący skrzydłowy, szybki,
zwinny, ale czy urodzony snajper? Wtedy jeszcze
nie było to takie oczywiste.

Gorszy od Tafera, Kakuty?
Razem z coraz częstszą grą w OL przyszły powołania do francuskiej młodzieżówki. Dla kadry U17
rozegrał łącznie jedenaście spotkań, strzelił
jednego gola i zdobył tytuł wicemistrza Europy (Francja uległa w finale Hiszpanii 0:4). Trzeba
jednak zaznaczyć, że Alex nie był podstawowym

graczem, a w finale nie podniósł się nawet z ławki rezerwowych, bo walkę o miejsce w składzie
wygrali z nim Gaël Kakuta, Gilles Sunu i klubowy
kolega Yannis Tafer. Nie pomogło nawet strzelenie decydującego karnego w półfinale z Turcją (1:1,
4:3 w konkursie jedenastek), Lacazette oglądał,
jak grają koledzy. W kadrze U18 rozegrał dziesięć
spotkań i również zdobył jednego gola.

“

Żadnego spotkania nie
rozpoczął od pierwszej
minuty, przegrywał rywalizację z Sunu czy Kakutą, a także z
Bakambu i Griezmannem.

Z kadrą U19 zdobył swój pierwszy poważny tytuł,
mistrzostwo Europy. Francuzi w finale pokonali
2:1, dla odmiany, Hiszpanię, a Lacazette pod koniec
spotkania strzelił zwycięskiego gola. To jednak
wcale nie oznacza, że był podstawowym zawodnikiem. Żadnego spotkania nie rozpoczął od pierwszej minuty, przegrywał rywalizację z Sunu czy
Kakutą, a także z Bakambu i Griezmannem. Był za
to tym rezerwowym, który w większości spotkań

LACAZETTE ŻEGNA SIĘ Z LYONEM

(poza finałem, tam szybszy był Tafer) wchodził jako pierwszy. Poza tym strzelił aż trzy
gole i jako najlepszy strzelec francuskiej kadry (razem z Bakambu) ustąpił tylko Daniemu
Pacheco, który miał jedną bramkę więcej.

Lacazette jako lider
Wróćmy jednak do rozgrywek ligowych. W sezonach 2011/12 i 2012/13 Lacazette stał się zawodnikiem coraz częściej wychodzącym od pierwszych minut, jednak nadal grał na skrzydle, jego
zadaniem było więc dostarczanie piłek Lópezowi
czy Gomisowi. Statystyki to potwierdzają, pięć
bramek i cztery asysty, rok później trzy bramki
i dziewięć asyst. Przełom przyniosło lato 2013,
kiedy z klubu odszedł Lisandro López i to na Alexa
spadła odpowiedzialność, żeby przejąć po nim
ciężar zdobywania bramek.

“

Cezurą było odejście Gomisa i Lacazette miał się
stać tym graczem, na którego
spada praktycznie cała odpowiedzialność strzelecka.

Właśnie w tym sezonie zaczął się kształtować
taki Lacazette, jakiego możemy podziwiać teraz, rasowy napastnik z fenomenalnym instynktem strzeleckim. Lyon zwykle grał na dwóch
snajperów, obok niego występował Gomis, który
nie grzeszy nadmiarem umiejętności kreowania
akcji, dlatego zadaniem wychowanka OL, poza
strzelaniem goli, było też tworzenie sytuacji dla
mniej uniwersalnego kolegi. Pomysł się udał, Alex
odpalił i zdobył aż 15 bramek, do tego dorzucił
pięć asyst. Liczby mogły wyglądać jeszcze okazalej, jednak końcówka sezonu była mniej udana
dla młodego Francuza. Cezurą było odejście Gomisa i Lacazette miał się stać tym graczem, na
którego spada praktycznie cała odpowiedzialność strzelecka.
Jeżeli ktoś miał wątpliwości czy to był dobry pomysł, to bardzo szybko musiał przyznać się do
błędu. Napastnik wręcz zniszczył ligę, w 33 meczach zdobył aż 27 bramek, do tego dorzucił osiem
asyst i wygrał w cuglach tytuł dla najlepszego zawodnika ligi. Okazało się, że wychowanek OL nie
tylko jest w stanie regularnie strzelać, on stał się
najważniejszym ogniwem, kimś, kto w pojedynkę
może rozstrzygnąć losy spotkania. Poprzedni i
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obecny sezon to potwierdzają. Rok temu zdobył
21 bramek i dorzucił trzy asysty, w tym zaś aż 28
razy pokonał bramkarza rywali (robiąc to statystycznie co 86 minut!), dokładając tyle samo
kluczowych zagrań.
Lacazette to piłkarz, którego trudno określić jednym słowem. Zalety? Szybki, świetny technicznie,
rewelacyjne wykończenie, bardzo dobrze się
zastawia i gra na jeden kontakt, błyskotliwy. Potrafi wziąć grę na swoje barki, zrobić coś z niczego, dzięki czemu to jego drużyna zgarnia pełną
pulę. Nie jest statyczny, potrafi pracować w defensywie – niejedna groźna akcja zaczynała się
jego odbiorem w środku pola. Czego mu brakuje?
Może trochę wzrostu, przez co gra głową nie jest
jego wielkim atutem. W ostatnim czasie, może
przez frustrację z powodu słabych wyników, wydaje się, że zatracił lekko cechy przywódcze. Alex
nie był nigdy wybitnym liderem, jednak swoją dobrą grą potrafił pociągnąć cały zespół, dlatego w
przypadku braku Gonalonsa to on przywdziewał
czasami opaskę kapitana. W tym sezonie, szczególnie pod koniec, Lacazette dostosowywał się
do poziomu kolegów i jak im nie szło, to on sam
nie zawsze potrafił to naprawić. To jednak oznacza tylko tyle, że jego czas w Lyonie dobiegł końca i
zdecydowanie potrzebuje nowych wyzwań.
Jest za dobry, żeby nie grać w Lidze Mistrzów.
Samuel Umtiti rok temu odszedł z Francji jako
ukształtowany, jednak nadal dość młody piłkarz.
Teraz zdobył uznanie w Barcelonie i wydaje się,
że czeka go w tym klubie wielka przyszłość.
Lacazette to piłkarz kompletny, z ogromnymi
umiejętnościami, głodny trofeów, przez co wydaje się ideałem dla każdej drużyny, której potrzeba prawdziwego snajpera. Jeżeli Umtitiemu
się udało, to Alex jest wręcz skazany na sukces.
Właściwie jedyną przeszkodą, która może stanąć
na drodze napastnika, jest brak wiary przyszłego
trenera. Bardzo prawdopodobne, że wychowanek
OL szybko odnajdzie się w systemie, jednak jeżeli
aklimatyzacja potrwa trochę dłużej (pamiętajmy,
w tym roku skończy 26 lat, a dotychczas grał tylko w jednych barwach klubowych), to musi mieć
zaufanie szkoleniowca. Dostanie swoją szansę, to
na pewno wykorzysta. Alex, dzięki za wszystkie
lata, to była wielka przyjemność oglądać takiego
gracza. Oby łzy, takie jak po strzeleniu setnego
ligowego gola dla OL, powróciły najwcześniej
na koniec kolejnego sezonu, jako łzy radości po
zdobyciu trofeum.
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lość emocji, jakie w minionym sezonie zagwarantowały rozgrywki Ligue 2, była niewyobrażalna. Po ostatniej
kolejce nie wygasły one jeszcze przez wiele dni, a wszystko za sprawą baraży. Ostatecznie udało się poznać nowych
beniaminków we francuskiej elicie, a zaszczytu tego doznały drużyny RC Strasbourg, Amiens S.C oraz ESTAC Troyes.

Autor MATEUSZ DUBICZEŃKO
twitter: @M_Dubiczenko

Już dawno nie było tak, żeby przed ostatnią
w sezonie multiligą szanse na awans pozostały nawet przy zespole z szóstego miejsca.
Kolejne strzelane na stadionach bramki
robiły w tabeli niesamowite zamieszanie.
I jak każdy fan futbolu kocha ten sport za
emocje, są wciąż takie, które ich zwyczajnie
zaskoczą i wzniosą do euforii. Tak było tym
razem… Z sukcesem powoli chciał witać się
zespół Troyes, a w barażach miało zagrać
Lens, które chyba każdy chciałby widzieć
w czołówce faworytów do walki o awans.
Wszystko zmieniła ostatnia z rozpaczliwie
wstrzeliwanych w szesnastkę Reims piłek
graczy Amiens. W 96. minucie, tuż przed ostatnim gwizdkiem, do siatki trafił Bourgaud.
Do Ligue 1 bezpośredni awans wywalczyło dwóch beniaminków L2, a smakiem mogło się obejść choćby Brest, które
przewodziło tabeli przez zdecydowaną
większość rozgrywek, oraz inne mocniejsze kadrowo zespoły określane mianem
faworytów przez ekspertów. Szczęście
pozostało jeszcze przy Troyes, które dzięki
zmianom w lidze miało szansę rozegrania
dwumeczu barażowego i wyszło z niego
zwycięsko. Pokonanie naszpikowanego
naprawdę mocnymi nazwiskami Lorient
można uznać za naprawdę duże osiągnięcie.

RC STRASBOURG
Strasbourg to zespół założony w 1906 roku
w Alzacji, który dotychczas na poziomie Ligue 1 spędził aż 56 sezonów (po raz ostatni
kampanię 2007/2008). Raz w historii sięgali po mistrzostwo Francji (w roku 1979) i
również raz byli wicemistrzem kraju (w 1935
roku). Ostatnie lata nie były jednak udane. Po
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kłopotach finansowych klub upadł i musiał
się krok po kroku odbudować w piątej lidze.
Udało im się błyskawicznie, a tegoroczny
sukces jest tego dowodem.
Po długich latach upokorzeń, gigantycznej
rozpaczy i łapania ostatnich oddechów w
Strasbourgu w końcu zabłysnęło słońce.
Ogromne długi i dziewięcioletnia tułaczka po
niższych ligach dobiegła już końca i zespół
ten jako beniaminek na zapleczu z automatu
wywalczył awans do Ligue 1. Podopieczni
Thierry’ego Laurey bardzo duży atut uczynili ze spotkań na własnym obiekcie, gdzie
punktowali na tyle regularnie, by zwycięstwa tracić tylko pięciokrotnie. Strasbourg
był zresztą jedynym zespołem w stawce
skutecznym na tyle, aby przekroczyć barierę
60 goli.
Ta skuteczność to ogromny udział byłego
snajpera GFC Ajaccio, który wprowadzał
zresztą Korsykan do debiutanckiego sezonu w L1. Tym razem Khalid Boutaib pomógł
drużynie ze Stade de la Meinau, strzelając
na zapleczu 20 bramek. Taki wynik dał mu
nagrodę wicekróla strzelców, ale również
miejsce w jedenastce sezonu (jako jedynemu z tej ekipy). Drugim tak ważnym w
kontekście zdobywanych goli zawodnikiem
na pewno był Dimitri Lienard, będący częścią
zespołu od 2013 roku, który miniony sezon
ubarwił jedenastoma asystami i był drugim
najlepszym asystentem ligi.
W przypadku Strasbourga dobrze dzielono
siłę na młodość i doświadczenie, stąd miejsce zarówno dla Mangane, jak i Guillaume’a
odzyskującego świeżość w ramach wypożyczenia. Warto zwrócić tu uwagę również
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na wprowadzanego do gry wychowanka klubu. 19-letni Ihsan Sacko zdołał
zagrać siedemnaście spotkań i strzelił w nich trzy bramki, co wpłynęło na
zainteresowanie jego osobą Toulouse. Zresztą to zawsze cecha charakterystyczna tej drużyny, z której wywodzi się niejeden wielki francuski talent i
później wielki piłkarz. Strasbourg dysponował najmniej liczną i jednocześnie
jedną z najstarszych kadr na zapleczu.
Przypadek tej drużyny może być jednocześnie porcją nadziei dla innych
wielkich klubów, które w ostatnich latach gubiły się organizacyjnie. Kłopoty finansowe nie zawsze muszą oznaczać ostatecznej śmierci drużyny.
Wystarczy tak jak Strasbourg w odpowiedni sposób pokierować swoją wizję
i być cierpliwym.

AMIENS SC
Gdyby ktokolwiek przed sezonem powiedział, że Amiens powalczy tym razem
o awans do Ligue 1, byłby uznany za totalnego wariata. Sam ich zeszłoroczny
awans na zaplecze był dużym sukcesem, osiągniętym na samym finiszu o
zaledwie jeden punkt różnicy. W swej historii klub założony w 1901 roku w
regionie Pikardii najwięcej czasu spędził właśnie w Ligue 2, grając tam 36
sezonów. Ma na swym koncie drugie miejsce w National czy finał Pucharu
Francji w 2001 roku, który przegrali zresztą z RC Strasbourg, ale to tyle, jeżeli
chodzi o wielkie sukcesy.
Dla drużyny ze Stade de la Licorne to oczywiście pierwszy, historyczny awans
na najwyższy poziom rozgrywkowy we Francji. Awans wywalczony z odrobiną
szczęścia, ale i wytrwałością, jaką pokazali w ostatnim meczu sezonu. Zdobyte przez nich 66 punktów to drugi najwyższy wynik w historii ich występów
w Ligue 2, więcej (69) zdobyli w sezonie 2006/2007, co dało wtedy czwartą
lokatę.
Charakterystyka tej ekipy może być właściwie tylko jedna, sukces jest tu
wytworem pracy ogółu, całej drużyny bez wychodzenia z szeregu naprawdę
wielkich indywidualności. Trener Christophe Pelissier, pracujący tam od 2015
roku, osiągnął niewyobrażalny wynik, mając do dyspozycji dość przeciętną
grupę zawodników. W przypadku Amiens warto zwrócić uwagę na bardzo
podobne punktowanie zespołu zarówno w meczach domowych (34 pkt), jak i
wyjazdowych (32 pkt).
Budowanie składu odbywało się przede wszystkim wokół kapitana – Thomasa Monconduit (wychowanka Auxerre). W oczy jednak znacznie bardziej rzucała się linia ofensywna, najstarszy napastnik ma bowiem 28 lat, a najskuteczniejszy był 22-letni Aboubakar Kamara, wychowanek Monaco, który zresztą
nawet w tym zespole debiutował.
Wśród dostępnych trenerowi Pelissierowi piłkarzy tylko dziewięciu zagrało
w swej karierze choćby minutę na boiskach Ligue 1. Statystyki znacznie poprawia 33-letni Calve, który rozegrał 139 spotkań między innymi w barwach
Caen. Przed Amiens więc niezwykle ciężkie zadanie, by doprowadzić kadrę
do porządku i wzmocnić ją piłkarzami znającymi realia pierwszej ligi, a jednocześnie zachować kręgosłup i nie zburzyć szatni nazwiskami hurtowo branymi z emerytur.
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ESTAC TROYES
Rok trwała przerwa Troyes od francuskiej elity, choć tym razem awans nie
był sprawą tak oczywistą. Pomimo że byli naprawdę blisko bezpośredniej
promocji o klasę wyżej, zadanie utrudnił im gol Amiens. Niemniej zgodnie
z nowymi zasadami rozgrywek we Francji nadzieja pozostawała, w formie
spotkań barażowych przeciwko Lorient. Troyes to drużyna powstała w Szampanii w 1986 roku, której największymi sukcesami są triumf w Pucharze Intertoto w 2001 roku, czy półfinały Pucharu Francji oraz Pucharu Ligi. W swej
historii szesnastokrotnie grali na poziomie Ligue 1, ale ostatnio nie były to przygody udane, bo kończone dramatycznymi wynikami i spadkiem bezpośrednio po awansie. Właśnie to wpływa na fakt, że Troyes jest przyjmowane przez
kibiców z dużym dystansem i niekoniecznie ich ponowna wizyta w L1 może
cieszyć.
Zespół ze Stade de l’Aube to przede wszystkim wielka legenda – Benjamin
Nivet, liczący już 40 lat. To właśnie ten piłkarz zapewnił barażowe zwycięstwo
po pięknym strzale z dystansu w pierwszym meczu. Kapitan l’ESTAC ma za
sobą zresztą kolejny niezwykle udany sezon, w którym zanotował 8 goli i 8
asyst, co dało mu nominację do nagrody piłkarza roku w Ligue 2. Nivet to
również jeden z dwóch piłkarzy, którzy trafili do jedenastki sezonu, a tym drugim był Adama Niane. 23-letni Malijczyk ściągnięty z Nantes ma za sobą sezon
z 23 golami na koncie, co zapewniło mu koronę króla strzelców na zapleczu.
Oprócz tych dwóch indywidualności warto zwrócić uwagę, że trener
Jean-Louis Garcia miał kadrę znacznie młodszą od Strasbourga i Amiens.
Wśród dostępnych zawodników tylko czterech miało powyżej 30.roku życia.
Szczególnie ciekawie wygląda to w defensywie, do której dobrego funkcjonowania nie potrzebował ściągać starych wyjadaczy, a wręcz przeciwnie,
graczy wyróżniających się w niższych ligach (Giradoun, Obiang czy Herelle).
Skoro udało się ekipie z Szampanii tak szybko wrócić na najwyższy szczebel
rozgrywek we Francji, może czas przełamać ostatnią serię fatalnej gry jako
beniaminek. To podstawowe zadanie na nowy sezon, bo ile można przesiadywać w tej próżni pomiędzy Ligue 1, a Ligue 2. Spojrzenie na kadrę Troyes
pozwala ponownie wierzyć, że utrzymanie jest w ich zasięgu. Niemniej nie
raz taką szansę marnowali i tylko nieznacznie wyżej można ocenić ich akcję
względem pozostałych beniaminków.
Ewentualne sukcesy tych drużyn w Ligue 1 są raczej na ten moment mrzonką
i snami. Pomóc tu może udane wzmocnienie składów, ale również gorsze
rozgrywki drużyn z większym potencjałem kadrowym. Choć chciałoby się
powiedzieć, że doświadczenie z poprzednich sezonów w Ligue 1 daje większe
szanse Troyes, to jednak trzeba podchodzić do tego z dystansem. Najmniej z
pewnością można spodziewać się po Amiens i na niewiele może zdać się w ich
przypadku również zabójczy i idealny start w kampanię. Warto więc, by wszyscy beniaminkowie nauczyli się czegoś na przykładzie GFC Ajaccio i innych
drużyn, które ostatnio niezwykle często od razu po awansie drastycznie
zderzają się ze ścianą. Cieszy jednak fakt, że na salony wraca uznana marka,
a także ekipa znająca bardziej realia pierwszoligowe oraz totalny debiutant
wnoszący ogromną dawkę świeżości i niewiadomą.
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O

kno transferowe rozpala do czerwoności wszystkich piłkarskich kibiców, niezależnie od szerokości
geograficznej. Często mamy tendencję do oceniania zakupów przez pryzmat pierwszych sukcesów
lub niepowodzeń. Najlepszym okresem na podsumowanie
jest jednak koniec sezonu, a że ten nastąpił, to postanowiliśmy stworzyć nasze subiektywne zestawienie najlepszych
i najgorszych transferów w minionym sezonie Ligue 1.

BAFETIMBI
GOMIS
(OM)

Jak wielu Francuzów przed nim Gomis chciał spróbować swoich
sił w angielskiej piłce. Po tym jak wygasł jego kontrakt z Olympique Lyon, przeniósł się do Swansea. Dwa lata, jakie tam spędził
nie były zbyt udane, oczekiwano po nim znacznie więcej, a zakończyło się na zaledwie 13 bramkach w Premier League. Przed
sezonem 2016/17 dołączył do Olympique Marsylia, gdzie miał
zastąpić odchodzącego do Chelsea Michy’ego Batshuayia. Z
doświadczonym napastnikiem, który w Ligue 1 zdobył ponad 100
bramek, wiązano duże nadzieje, ale chyba nie zakładano, że po
dwóch nieudanych latach Gomis z miejsca stanie się czołową
strzelbą francuskiej ekstraklasy. Zadziałał powrót do świetnie
znanej ligi, którą zna jak własną kieszeń? A może odpowiednia
taktyka nastawiona na stwarzanie mu dużej ilości sytuacji bramkowych? Ciężko stwierdzić, dużo łatwiej dostrzec, że ponownie
odnalazł szczęście z gry i strzelił 20 bramek, dających OM miejsce w klasyfikacjach do europejskich pucharów. Chodzą słuchy,
że Swansea chce z powrotem swojego napastnika, ale mające
dalekosiężne plany OM powinno zaciekle walczyć o wykupienie
tak skutecznego zawodnika.
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GRZEGORZ
KRYCHOWIAK
(PSG)

Wydawało się, że transfer „Krychy” do Paris Saint-Germain jest
idealnym rozwiązaniem dla obu stron. Zawodnik ograny w Ligue
1, po świetnym sezonie w La Liga i na Euro 2016, współpracujący już wcześniej z Emrym i będący jego czołowym zawodnikiem.
Wszystko trzymało się kupy, dlatego Paryżanie wyłożyli ponad
33 miliony euro na reprezentanta Polski. Sezon się rozpoczął,
a Krychowiak nie podnosił się z ławki. Tłumaczono to potrzebą
odpoczynku i wszyscy wierzyliśmy. Debiut przypadł na mecz
z Saint-Etienne na początku września i sądziliśmy, że będzie to
początek pięknej przygody Polaka w zespole mistrza Francji.
Pech chciał, że nim Krychowiak na dobre wszedł do składu jego
bezpośredni rywale Thiago Motta, a w szczególności Adrien
Rabiot odpalili z formą. Grzegorza powszechnie krytykowano za
małe umiejętności techniczne, problem wkomponowania się w
nową taktykę i znalezienia wspólnego języka kolegami w szatni.
Mimo wszystko w miarę regularnie oglądaliśmy polskiego zawodnika na boisku, a na przełomie listopada i grudnia zaliczył swoją
najlepszą, czteromeczową serię spotkań, w których wystąpił od
pierwszej minuty. Jednak pierwsza połowa 2017 roku okazała
się istną katastrofą. Polak w przerwie między rundami doznał
kontuzji, która wykluczyła go z gry na ponad miesiąc. Wrócił na
początku marca w spotkaniu z Nancy, ale jak się okazało był to
pierwszy i jedyny mecz Krychowiaka w rundzie wiosennej. Absencję ponownie uzasadniano doznaną kontuzją, ale coraz mniej
przekonujące były te tłumaczenia. Zawodnik, który kosztował
tak gigantyczne pieniądze, okazał się największym nieporozumieniem transferowym tego sezonu. 665 minut spędzonych na
boisku to wynik tragiczny i ze wszystkich stron docierają głosy, że Polak nie otrzyma szansy na poprawienie tego bilansu w
przyszłych rozgrywkach.
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JEREMY
MENEZ

WYLAN
CYPRIEN

(Bordeaux)

(Nice)

Po zupełnie straconym sezonie w Milanie spowodowanym licznymi kontuzjami wydawało się, że powrót do Francji, do nieco
mniejszego klubu pozwoli niespełnionemu talentowi odnaleźć
swoją drogę. Przygoda z Bordeaux nie zaczęła się dla Meneza
zbyt dobrze, gdyż w przedsezonowym sparingu z Lorient jeden
z przeciwników stanął na głowie napastnika, w wyniku czego
Francuz stracił kawałek ucha i nie wiadomo było czy będzie gotowy na start rozgrywek. Żyrondyści potrzebowali skutecznego
napastnika, zdolnego strzelić naście bramek w sezonie. Już dawno porzucono nadzieje, że takim piłkarzem jest Diego Rolan, więc
obowiązek spadł na Jérémy’ego Meneza . I choć forma Girondins
Bordeaux była przez cały sezon w miarę równa i zespół stale
znajdował się w okolicach miejsca premiowanego grą w Europie,
niewielki był w tym wkład doświadczonego zawodnika. Grał regularnie, od pierwszych minut, ale w parze z tym nie szły popisy
strzeleckie. Wiązano z nim duże nadzieje, a wyszła lipa, bo tak
trzeba nazwać zaledwie trzy bramki i dwie asysty w 26 spotkaniach. Na szczęście Żyrondystów z wypożyczenia wraca Enzo Crivelli, który w słabiutkiej Bastii strzelił aż 10 goli.

Do Nicei przychodził za 5 milionów euro z drugoligowego Lens.
Był jednym z najlepiej rokujących zawodników, ale powszechnie
sądzono, że będzie bardziej uzupełnieniem kadry, niż pierwszoplanowym zawodnikiem. Pech Cypriena polega na tym, że w tym
roku był istny wysyp młodych talentów. Ciężko konkurować z
takimi osobistościami jak Mbappe czy Lemar. Mimo to zawodnika doceniono i za udany sezon – osiem bramek i trzy asysty
– został nominowany do nagrody Młodego Piłkarza Roku w Ligue 1. Podstawowe statystyki nie pokazują jednak jego największej zalety, jaką jest drybling. Według raportu stworzonego
przez Międzynarodowe Centrum Studiów Sportowych (dane na
kwiecień 2017 roku) Wylan Cyprien był najskuteczniej dryblującym zawodnikiem w Europie. Wygrał 87% pojedynków, co pokazuje, że do czynienia mamy z niesamowicie skutecznym pomocnikiem, mogącym swoim pojedynczym zrywem zaważyć o wyniku
spotkania.

MEMPHIS
DEPAY

JESE
RODRIGUEZ

(OL)

(PSG)

Jedyny zawodnik w zestawieniu, który przyszedł do Francji w
zimowym okienku transferowym. Zaledwie cztery miesiące gry
wystarczyły, aby ponownie zachwycić kibiców, którzy w pamięci
mieli jego popisy z czasów występów w PSV. Szczególnie udane
miał pierwsze dwa miesiące w barwach Olympique Lyon, kiedy
to uzbierał cały swój strzelecki dorobek – 5 trafień. Najpiękniejsze, które wygrało nagrodę bramki sezonu, zdobył w spotkaniu
z Toulouse, lobując młodziutkiego Albana Lafonta z 50 metrów.
Pod koniec sezonu już nie strzelał, skupił się na dogrywaniu piłek
współpartnerom i wychodziło mu to naprawdę dobrze. Jego łączny bilans w tym sezonie wyniósł pięć bramek i osiem asyst w 17
spotkaniach i chyba nikt nie wątpi, że ogromna kwota wydana na
Holendra w dość krótkim czasie się spłaciła.

Kolejny przykład pokazujący, że letnie okienko transferowe w
wykonaniu PSG było ich jednym z najgorszych w historii. Za skrzydłowego zapłacono Realowi Madryt aż 25 milionów euro, miał być
realną konkurencją dla Di Marii i Moury, a okazał się pośmiewiskiem. W ciągu czterech miesięcy wystąpił w oszałamiających
dziewięciu spotkaniach, w których ustrzelił jedną bramkę. Widząc, że nie ma czego szukać w Paryżu, wystarał się o wypożyczenie do rodzinnego Las Palmas, gdzie również nie zachwycił.
Zawodnik w PSG zupełnie niechciany, ale władze liczą, że uda się
odzyskać choć część zainwestowanej kwoty.
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HATEM
BEN ARFA
(PSG)

Piłkarz przebłysk. Cała jego kariera stanowi kompilacje genialnych zagrań świadczących o wielkim talencie. Problem polegał na tym, że takie akcje zdarzały się sporadycznie, a i głowa
często nie nadążała za umiejętnościami. W Anglii, jak w sumie
wszędzie, wiązano z nim ogromne nadzieje, ale liczne kontuzje i
ciężki charakter z powrotem wypchnęły go w kierunku ojczyzny.
Zakotwiczył w Nicei, gdzie powoli zbierała się ekipa mająca duże
ambicje. Ben Arfa miał się stać podstawą tego zespołu i odnalazł
się w tej roli wyjątkowo dobrze. Sezon zakończył jako najlepsza
strzelba w drużynie Claude’a Puela, zdobywając 17 bramek w 34
spotkaniach i dokładając do tego świetnego wyniku jeszcze sześć
asyst. Kontrakt z Orłami miał podpisany tylko na rok i wiadome
było, że po takim roku zgłoszą się chętni po krnąbrnego zawodnika. Najkonkretniejsze okazało się, o dziwo, Paris Saint-Germain.
Jednak od razu można było zauważyć, że przy tak ogromnej
konkurencji Francuz nie będzie podstawowym zawodnikiem. Unai
Emery rzucał zawodnikiem po wszystkim pozycjach w ataku, dając mu zazwyczaj 15-20 minut na pokazanie swoich umiejętności.
Jego rekordem były trzy spotkania rozpoczęte w pierwszej „11”,
co pokazuje, że Ben Arfa nie był traktowany zbyt poważnie. W
zimowym okienku transferowym jego pozycja w drużynie została
jeszcze bardziej zmarginalizowana. Do klubu dołączyli aż trzej zawodnicy, grający na pozycji Francuza – Goncalo Guedes, Giovani
Lo Celso i Julian Draxler. Dwaj pierwsi odgrywali podobną rolę w
zespole Emry’ego jak Hatem, ale Draxler od pierwszego spotkania
stał się kluczowym zawodnikiem w układance Paryżan. Na domiar złego francuski skrzydłowy na początku kwietnia złapał infekcję wirusową i do końca sezonu już go na boisku nie zobaczyliśmy.
Na słaby sezon w wykonaniu Ben Arfy złożyło się kilka losowych
wydarzeń, ale nie można też powiedzieć, że został odstawiony
na boczny tor. W całych rozgrywkach wystąpił 23-krotnie i miał
szansę ku temu, aby zaliczyć więcej niż mizerne dwie asysty.

BENJAMIN
MENDY
(Monaco)

Kolejny sukces transferowy AS Monaco. 22-latek wraz z Kamilem
Glikiem i Djibrilem Sidibé przychodził, aby odmienić oblicze defensywy klubu z księstwa. I zrobił to w sposób ujmujący wszystkich
miłośników nowoczesnych obrońców. Każdy atak lewą flanką był
inicjowany, a niekiedy i wykańczany przez Mendy’ego. Świetnie
odnalazł się we współpracy z Thomasem Lemarem, który mając
tak odpowiedzialnego partnera, mógł skupiać się wyłącznie na
ataku. Byli obrońcy, którzy mieli lepsze liczby niż Mendy, ale suche
statystyki nie pokazują jego ogromnego wkładu w sukces Monaco. Aby go naprawdę docenić tego zawodnika trzeba obejrzeć
parę spotkań w jego wykonaniu. Zachwyt gwarantowany.
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KAMIL
GLIK
(Monaco)

Osiągnięcia z tego sezonu pokazały, że nasz reprezentacyjny
obrońca nie mógł lepiej trafić z wyborem klubu. Przychodził
do AS Monaco za 11 milionów euro, sporo, ale jak na standardy
monakijskie, nie była to kwota oszałamiająca. Po tragicznym pod
względem straconych goli poprzednim sezonie – 50! - w Księstwie
za priorytet postawiono sobie ściągnięcie doświadczonego stopera. Przykłady Dante i Glika pokazują, że pojęcie „aklimatyzacja”
jest często używane na wyrost, jako wymówka, a nie prawdziwy
powód złej dyspozycji. Polak z miejsca stał się głównodowodzącym defensywą Monaco. Mając tak pewne tyły, boczni obrońcy
mogli zapuszczać się do przodu, szerząc spustoszenie w polu
karnym przeciwników. Kamil również nie ograniczał swojej strefy działania do własnej połowy. Często zapędzał się pod bramkę
rywali, czego efektem było sześć bramek w lidze. Pod jego skrzydłami dojrzał Jemerson, który powoli staje się czołowym defensorem ligi. Glik wśród kibiców dorobił się przydomku „Skała”, który
w idealny sposób opisuje jego nieustępliwość i twardość w grze.

MARVIN
MARTIN
(Dijon)

Jeszcze parę lat temu kreowany był na głównodowodzącego
środkiem pola reprezentacji Francji. Wszyscy zachwycaliśmy się
jego przeglądem pola i świetną techniką. W słabiutkim Sochaux
oczarował do tego stopnia, że Lille postanowiło pobić swój rekord
transferowy i wyłożyło na niego 10 milionów euro. Osoby odpowiedzialne za ten transfer pewnie do dzisiaj plują sobie w brodę,
gdyż pomocnik w trakcie czterech sezonów nie potrafił pokonać
bramkarza rywali choćby raz. Asystował w miarę regularnie, ale
to chyba jednak trochę za mało. Po kolejnym nijakim sezonie
29-latek został wypożyczony do walczącego o utrzymanie FCO
Dijon. Cel minimum został osiągnięty, ale bez pomocy Martina.
Ciężko, żeby było inaczej, gdy całą rundę jesienną spędza się w
gabinetach lekarskich, a w wiosennej zalicza się jedną asystę.
Bardzo liczyliśmy na odbudowę formy tego zawodnika, ale po raz
kolejny nic z tego nie wyszło. Kontrakt z Lille wygasa pod koniec
czerwca i ciężko liczyć na to, że któryś z klubów występujących
w Ligue 1 skusi się na tak nieskutecznego i trapionego kontuzjami
zawodnika.

SPOKÓJ PO BURZY
TULUZA ROK PO CUDOWNYM OCALENIU
PUBLICYSTKA

Autor WOJCIECH ADAMCZAK - Przegląd Sportowy
twitter: @WojtekAdamczak

C

hłodny majowy poranek w mieście,
które ponad 70 lat temu było siedzibą rządu polskiego na uchodźstwie.
Niewysoki łysy mężczyzna przygotowuje się do najważniejszego dnia w pracy.
Dnia, od którego zależy przyszłość jego i
jego klubu. Na wieczór tradycyjnie szykuje
swój szczęśliwy sweter. Ubierając go Pascal
Dupraz znacznie wyróżnia się spośród elegantów w garniturach i sportowców w dresach, nie ma to jednak żadnego znaczenia.
Koralowo-bordowy sweter jest dla niego
czymś znacznie więcej niż tylko elementem
garderoby. Należał do jego ojca, który zmarł
we wrześniu 2015 roku i teraz ma przynosić
szczęście trenerowi Toulouse FC.
Dupraz wykonał w Tuluzie fantastyczną robotę,
ale wiedział doskonale, że to wszystko pójdzie
na marne, jeśli jego ekipa nie zdoła pokonać w
ostatniej kolejce Angers. Charyzmatyczny szkoleniowiec zafundował więc swoim graczom
przemowę, która szybko obiegła cały świat. Wielkie chłopy nie były w stanie powstrzymać łez, ale
po takim ładunku emocjonalnym zdołali stanąć na
wysokości zadania. Nie wszystko poszło od razu
po myśli Violi. Angers prowadziło 2:1, a kapitan
Martin Braithwaite zmarnował karnego. Dupraz
wciąż jednak wierzył.
- Musisz dużo biegać i odebrać piłkę, a potem…
twoja lewa noga. Nie wiem dlaczego, ale mam
przeczucie, że to twój wieczór - powiedział do
Yanna Bodigera i wpuścił go na boisko. Chwilę
później 20-latek strzałem z rzutu wolnego dał TFC
upragnione zwycięstwo. Tuluza cudem zdołała

utrzymać się w lidze i mogła świętować z kibicami, którzy licznie przybyli do Angers. Mimo późnej
pory, fanów nie brakowało także na lotnisku. Spora grupa Indians Tolosa wyczekiwała na swoich
bohaterów i skandowała “Merci Pascal”.

Monaco i jeden z Nice. W obu meczach przeciwko

Po euforii przyszedł czas na przygotowania do nowego sezonu. Największym problemem było poradzenie sobie z odejściem do Sevilli najlepszego
strzelca zespołu, Wissama Ben Yeddera. W jego
miejsce sprowadzono w zasadzie tylko Olę Toivonena i wiadomo było, że o strzelanie goli będzie
bardzo ciężko. Na szpicę przesunięty został Martin Braithwaite, któremu powierzono też opaskę
kapitana, jednak gdy on się zaciął, to TFC miała
poważny problem. Na szczęście w sukurs często
przychodzili środkowi obrońcy. Dwie wieże w osobach Christophera Julliena i Issy Diopa rządziły w
powietrzu pod obiema bramkami. Ten pierwszy z
pięcioma golami na koncie zakończył sezon jako
trzeci najlepszy strzelec zespołu. Dosyć nieoczekiwanie na przestrzeni całego sezonu to defensywa, której średnia wieku nie przekraczała zazwyczaj 22 lat, była najsolidniejszą formacją Tuluzy.

Drugim głównym problemem była skuteczność
na wyjazdach. 9 goli w 17 meczach na obcych
stadionach to wynik tragiczny. Zwłaszcza w meczach z ekipami z dolnych rejonów tabeli nie było
widać śladu po drużynie, która za trenerem może
skoczyć w ogień. TFC niczym nie różniło się od
przeciętnych francuskich zespołów i świetnie
wpasowywało się w dosyć przygnębiający klimat
meczów rozgrywanych w soboty o godzinie 20.

Nieskuteczni na wyjazdach
Ekipa z Oksytanii sezon rozpoczęła niesiona jeszcze na fali udanego zakończenia poprzedniej kampanii. Dalej stawiano na młodzież, która wywalczyła utrzymanie i nabrała już pierwszych szlifów
w Ligue 1. Zawodnicy Dupraza potrafili na własnym
boisku pokonać Paris Saint-Germain i AS Monaco
i do 10. kolejki kręcili się wokół piątego miejsca w
tabeli. Później jednak dała o sobie znać największa
przywara Les Violets - nieregularność. TFC potrafi
spiąć się na ważne mecze i we Francji jest w stanie wygrać z każdym. W meczach z czołową trójką
wywalczyli aż osiem punktów: cztery z PSG, trzy z

paryżanom Alban Lafont nie dał się pokonać ani
razu! W typowej ligowej młócce Tuluzie nie szło już
tak dobrze i zespół potrafił tydzień po wygranej z
mistrzami Francji przegrać z Caen.

Po serii takich spotkań nie brakowało głosów
krytycznych wobec Dupraza. Trener, który jeszcze
parę miesięcy temu był noszony na rękach, nagle stał się “słabym taktykiem” i szkoleniowcem,
który potrafi tylko motywować, ale warsztatowo
nie jest najlepszy. O jego zwolnieniu nie było jednak mowy, zamiast tego zarząd zimą wzmocnił
drużynę i dał jej dodatkowy impuls.
Andy Delort i Corentin Jean ożywili poczynania
ofensywne TFC. Ten pierwszy debiutował w meczu
z Angers, strzelił gola i sprawił, że po serii czterech
porażek drużyna znowu wygrała i to aż 4:0. Kilka
dobrych meczów sprawiło, że nad Garonną zaczęto przebąkiwać o możliwości zakwalifikowania
się do europejskich pucharów. Do tego niezbędna
jest jednak powtarzalność, a tej w ekipie Dupraza
było tyle, co zawodników po trzydziestce. Dobra
postawa wiosną pozwoliła jednak Braithwaite’owi
i spółce rozegrać ostatnie kolejki bez strachu o ligowy byt, o czym przez dwa ostatnie sezony mogli
tylko pomarzyć. Na ostatniej prostej drużynie
zabrakło determinacji i ostatecznie zakończyła
sezon na 13. lokacie - najniższej w całym sezonie.
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Po bardzo burzliwym poprzednim sezonie, w tym roku
przyszedł spokój. Po Duprazie można spodziewać jednak
wszystkiego, tylko niepodtrzymania takiego stanu rzeczy.

Kilkaset tysięcy euro straty
- Żałuję, że tak nisko kończymy ten sezon. Szkoda, bo
tracimy to co jest najważniejsze we współczesnej piłce te dodatkowe kilkaset tysięcy euro, które byśmy dostali
za każde miejsce wyżej - przyznał po ostatniej kolejce
szkoleniowiec TFC.
Przyszłość Violi zapowiada się jednak nie najgorzej. To
właśnie Tuluza wysyła najwięcej swoich zawodników do
młodzieżowych reprezentacji Francji. Młodzi zawodnicy
nie zamierzają póki co odchodzić, a z każdym rozegranym
sezonem będą lepsi i drożsi.
- Mamy grupę młodych graczy, ale potrzebujemy też
liderów. Tego zabrakło w tym sezonie i mam nadzieję,
że Olivier Sadran stanie na wysokości zadania i ściągnę
kilku bardziej doświadczonych piłkarzy - przyznał Dupraz.
Przed prezesem Touluse FC niełatwe zadanie, bowiem z
drużyny prawdopodobnie odejdą Martin Braithwaite i Oscar Trejo. W dużej mierze od tego, czy uda się ich zastąpić
zależy, czy klub pójdzie dalej i dołączy do walki o czołowe
miejsca, czy znowu zostanie mu tylko bitwa o pozostanie
w Ligue 1.
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MŁODZI I NIEBEZPIECZNI

Autor BŁAŻEJ JACHIMSKI
twitter: @blazejjachimski

ALMAMY
TOURE

Ligue 1 to od dawna miejsce, w którym stawia się na
młodzież. To właśnie tutaj zadebiutował pierwszy
chłopak z rocznika 2000 spośród wszystkich czołowych
lig, Vincent Thill z Metz. On jednak pełnił w zespole marginalną rolę i był przygotowywany na przyszłe sezony,
za to niektórzy młodzi graczy stanowili już teraz fundamentalną
część swoich ekip. Oto jedenastka najlepszych piłkarzy ligi urodzonych w 1996 roku lub później.

L

Def

(Monaco)

Bilans:
15 meczów, 1084 minut

ALBAN
LAFONT

Gb

(Toulouse)

Z jednej strony zagrał najmniej minut spośród wszystkich graczy
wybranych do jedenastki, z drugiej występuje w najlepszym zespole, mając za bezpośredniego rywala Sidibé, który jest reprezentantem kraju. Warto docenić tego chłopaka, bo był bardzo
solidnym zmiennikiem i nie zawodził w ważnych momentach. Do
tego dorzucił aż pięć asyst, co jak na wymiar czasowy, który dostał od trenera, jest wynikiem naprawdę niezłym. W większości
ligowych zespołów byłby podstawowym wyborem.

Bilans:
36 meczów, 3240 minut
Nie jest łatwo uwierzyć, że ten chłopak ma dopiero 18 lat, a za
nim już drugi pełny sezon w roli podstawowego gracza. Rok temu
wskoczył do pierwszego składu i miejsca nie oddał. Teraz, od
początku do końca, był wyraźnym numerem jeden w hierarchii
trenera. Warto dodać, że Lafont nie gra, ponieważ „ma potencjał”
i „kiedyś będzie z niego dobry zawodnik”. On po prostu już teraz
jest świetny. Jako jeden z najmłodszych graczy w lidze, na tak
newralgicznej pozycji, gdzie jeden błąd kosztuje bardzo wiele, już
teraz może być wymieniany jako jeden z najlepszych. Talent przez
ogromne T.

0 bramek, 5 asyst

ISSA
DIOP

Def

(Toulouse)

Bilans:
30 meczów, 2700 minut

2 bramki, 1 asysta

Drugi przykład świetnego szkolenia w Tuluzie. Tak jak Lafont w
poprzednim sezonie wywalczył sobie miejsce, a w tym jest już
ostoją zespołu. Zawsze, kiedy mógł grać, był wystawiany od
początku. Obiecujący młodziak? Nie, klasowy stoper. Jeżeli będzie
rozwijał się w takim tempie, jak dotychczas, może być następny
w długiej kolejce do gry na środku obrony w pierwszej reprezentacji Trójkolorowych.
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MALANG
SARR

Def

(Nice)

Bilans:
27 meczów, 2208 minut

1 bramka, 1 asysta

Absolutny debiutant. Nie zagrał wcześniej ani minuty w lidze, a
Favre postanowił dać 17-latkowi szansę od pierwszej sekundy, od
pierwszego spotkania. Ten odpłacił się golem. Jedynym golem w
meczu. Właśnie tak zaczęła się romantyczna przygoda nastolatka
z Niceą. Sarr w formacji z trzema obrońcami miał niepodważalną
pozycję obok Baysse’a i Dantego. W drugiej części sezonu nie miał
już tylu możliwości grania, jednak trzeba to zaznaczyć – w jego
wieku obrońcy zwykle nawet nie są w kadrze pierwszego zespołu,
a on rozegrał ponad 2000 minut i przez długi czas stanowił trzon
drużyny, która ostatecznie będzie miała szansę zagrać w Lidze
Mistrzów. Bardzo obiecujący zawodnik.

VALENTIN
VADA

Mil

(Bordeaux)

Bilans:
28 meczów, 1879 minut

JORIS
GNAGNON

Def

(Rennes)

Bilans:
27 meczów, 2327 minut

1 bramka, 0 asyst

Przez pierwsze dziesięć kolejek nie było go nawet na ławce
rezerwowych. W jedenastym spotkaniu rozegrał pełne 90 minut i
do końca sezonu tylko raz nie wyszedł jako podstawowy zawodnik. Szybki, silny, pewny. Bardzo dobry obrońca. Nie dziwi to, że
zainteresowane nim są kluby dużo silniejsze. Ma też przed sobą,
zapewne w niedalekiej przyszłości, karierę reprezentacyjną, jednak wcale nie chodzi o Francję, mimo że tam się urodził. Wybrał
grę dla innej reprezentacji, będzie go można oglądać jako piłkarza
Wybrzeża Kości Słoniowej. Biorąc pod uwagę absurdalną wręcz
liczbę stoperów z dużym potencjałem wśród Trójkolorowych,
można chyba uznać, że Joris wiedział, co robi.

6 bramek, 2 asysty

W poprzednim sezonie nieśmiało walczył o pozycję w zespole,
teraz jest już podstawowym kreatorem w talii Gourvenneca.
Sześć bramek to naprawdę przyzwoity rezultat i dobry prognostyk na przyszłe rozgrywki. Jeden z najbardziej kreatywnych
zawodników Bordeaux, wprawdzie zanotował tylko dwie asysty,
jednak miał najwyższy w zespole współczynnik kluczowych podań na mecz, wynoszący 1,5.

MAXIME
LOPEZ

Mil

(OM)

Bilans:
30 meczów, 2184 minut

3 bramki, 6 asyst

Debiutant. Najlepszy zawodnik Ligue 1 w grudniu. Filigranowy,
jednak niesamowicie ruchliwy, kreatywny. Ma jeszcze braki fizyczne, jednak nadrabia je zmysłem do gry kombinacyjnej i do
zagrywania kluczowych piłek. Jeden z najważniejszych graczy ekipy, która na poważnie myśli o powrocie na zasłużone miejsce we
francuskiej piłce. Maxime w przyszłym sezonie może być kimś,
kto doprowadzi ten zespół naprawdę wysoko.
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AMINE
HARIT

Mil

(Nantes)

Bilans:
30 meczów, 2183 minut

MALCOM

Att

1 bramka, 1 asysta

Kolejny debiutant, zawodnik, który wyróżniał się na tle swojej ekipy. Być może liczby za nim nie przemawiają, tylko jeden gol i jedna asysta dla piłkarza, który grał jako ofensywnie usposobiony
pomocnik lub lewoskrzydłowy, to nie jest rezultat wymarzony.
Każdy, kto chociaż raz tego chłopaka widział w akcji, wie jednak,
że on ma to coś. Jest bardzo dobrym dryblerem, dokładniej rzecz
ujmując trzecim najlepszym, zaraz za Saint-Maximinem i Trejo,
z wynikiem 2,9 na mecz. Oglądanie tego, jak prowadzi piłkę, to
prawdziwa przyjemność, dlatego w przyszłym sezonie, jeżeli popracuje nad poprawą najważniejszych statystyk, może być kimś,
na kim Kanarki zarobią porządne pieniądze.

KYLIAN
MBAPPE

Att

(Bordeaux)

Bilans:
37 meczów, 2728 minut

7 bramek, 4 asysty

Sprowadzony w czasie poprzedniego zimowego okienka, potrzebował trochę czasu, żeby zaaklimatyzować się w Bordeaux i
pokazać to, czego mogli oczekiwać znający go głównie z Football Managera kibice. Ten sezon był już jednak naprawdę dobry
w wykonaniu Brazylijczyka, był bez wątpienia podstawowym zawodnikiem, opuścił tylko jedno spotkanie, zanotował przyzwoite
liczby jako skrzydłowy. Szybki, przebojowy, dobry technicznie.
Udowodnił, że wydane na niego 5 milionów euro można traktować
jak promocję.

(Monaco)

Bilans:
29 meczów, 1468 minut

ALLAN
SAINT-MAXIMIN

Att

15 bramek, 8 asyst

Najlepszy młody zawodnik ligi. Objawienie. Gol lub asysta co 65
minut. Tutaj nie ma co pisać, wszyscy piłkarze wymienieni w tej
jedenastce mają potencjał, ale biorąc pod uwagę skalę talentu,
nie stoją nawet blisko Kyliana. Potwór.

(Bastia)

Bilans:
33 mecze, 2605 minut

3 bramki, 2 asysty

Bastię w tym sezonie zapamiętamy z trzech powodów. Pierwszym są fanatyczni kibice, którzy niewątpliwie wspierali swój
zespół, jednak powiedzieć, że robili to w sposób cywilizowany,
byłoby naginaniem faktów. Drugim są piłkarze, którzy również
mają swoje za uszami. Wystarczy powiedzieć, że 14 czerwonych
kartek to zdecydowanie najwyższy wynik w lidze, drugie w tej
klasyfikacji Metz miało ich dwa razy mniej. Ciekawym zjawiskiem
jest Yannick Cahuzac, który był wyrzucany z boiska więcej razy,
niż sześć drużyn, a trzy miały taki rezultat jak on. Trzeci powód
to Allan Saint-Maximin. Wariat, po prostu wariat. Najczęściej dryblujący zawodnik w lidze i jeden z najlepszych w tym aspekcie
w Europie. Po sezonie wraca na szczęście z Bastii do Monaco, z
którego był wypożyczony. Jedno jest pewne, z nim na murawie na
pewno nie będzie nudno.
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ak wygląda najlepsza jedenastka,
jednak drużyna bez rezerwowych
nie ma racji bytu. Drugim bramkarzem zostaje więc Anthony Maisonnial z Saint-Étienne. Taki dobry? Nie,
wystąpił tylko dwa razy w tym sezonie. Po
prostu nie ma na to miejsce nikogo innego,
bo najmłodszy regularnie grający bramkarz
w lidze, Didillon, jest o rok za stary, żeby się
tu załapać. Tak, jest jeszcze przecież wymieniony wcześniej Lafont, ale umówmy się, on
raczej nie jest z tego świata.
Dużo łatwiej znaleźć młodych obrońców,
którzy w swojej drużynie odgrywają ważną
rolę. Przede wszystkim duet stoperów Lyonu, Mammana i Diakhaby, to gracze, którzy
byli nieodłącznym elementem półfinalisty
Ligi Europy. Argentyńczyk prezentował się
dobrze i było widać naprawdę duży potencjał, jednak trapiły go liczne, drobne kontuzje, przez co nie do końca mógł złapać
rytm meczowy. Z kolei rosły Francuz stał
się właściwie najważniejszym stoperem w
drużynie, ponieważ Nkoulou przez ponad
pół sezonu nie łapał się nawet na ławkę, a
Mapou Yanga-Mbiwa mógłby być sądzony
za regularny sabotaż. W przeciwieństwie
do niego, Diakhaby przez większość sezonu
wytrzymywał presję gry dla OL. Kolejnym
zawodnikiem wartym uwagi jest Kelvin
Amian, prawy obrońca Tuluzy. Na początku
przegrywał rywalizację o pozycję, jednak
mniej więcej od połowy sezonu stał się
graczem podstawowym, dopełniającym idealnie obraz obrony TFC złożonej z chłopaków,
którzy mają przed sobą jeszcze wiele lat
gry. Z kolei Faitout Maouassa grał bardziej
jako lewoskrzydłowy, ale może też zagrać
na obronie. Mimo dopiero 18 lat ma już na
koncie aż 28 występów w młodzieżowych
reprezentacjach Francji, w Nancy był zaś
najjaśniejszym punktem w końcówce sezonu, niewątpliwie przykrej dla beniaminka,
bo zakończonej spadkiem.
W środku pola z Vadą i Lópezem mógłby
spokojnie powalczyć dużo bardziej defensywny Lucas Tousart, gracz Lyonu, kapitan
mistrzowskiej ekipy Francji U19, która w
finale walki o prym w Europie pokonała aż
4:0 Włochów (w składzie byli też Mbappé,
Harit, Diop czy Maouassa). Wydawało się, że
przy sporej rywalizacji w OL, przy niepodważalnych pozycjach Tolisso i Gonalonsa,
wychowanek Valenciennes będzie miał
problemy z regularną grą, jednak trener zdecydował się dać mu szansę i raczej nie ma
czego żałować w związku z tą decyzją. Lucas
jednak, tak jak Diakhaby, osłabł w końcówce
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sezonu i ten okres przygotowawczy musi
przepracować solidnie, żeby te problemy
nie powtórzyły się w kolejnej kampanii. Do
Monaco wraca z wypożyczenia Youssef Aït
Bennasser, który na ten sezon został jeszcze
w Nancy. Nie wydaje się, żeby reprezentant
Maroka miał realną szansę na pierwszy
skład ekipy z Księstwa, jednak regularna
gra w beniaminku na pewno była lepszym
pomysłem, niż cały sezon z rezerwami czy
na trybunach.
Wśród atakujących jak co sezon znalazło
się wielu młodzików, którzy namieszali w
szykach obronnych rywali. Jednym z nich
jest Marcus Coco z Guingamp, dla którego
to już trzeci sezon w lidze, z czego drugi w
pierwszej jedenastce. Bez porażających
statystyk (cztery gole i trzy asysty), za to z
pewnym miejscem u Antoine’a Kombouaré.
Solidnie zaprezentował się też François
Kamano, który może nie był pierwszym wyborem trenera, jednak zebrał prawie 1700
minut, podczas których sześć razy wpisywał
się na listę strzelców i cztery razy zanotował
podanie, po którym padł gol. Swoje aspiracje zgłosiło też dwóch przebojowych
debiutantów, którzy błyszczeli w drużynach,
które praktycznie do końca musiały walczyć
o utrzymanie. Ismaïla Sarr z Metz zakończył
sezon z pięcioma bramkami i jedną asystą,
jednak trzeba koniecznie przy jego nazwisku
zapisać sobie informację, że wywalczył
dla swojej ekipy aż cztery rzuty karne. Ma
jeszcze sporo do poprawy, przede wszystkim musi poprawić podania i ustabilizować
formę, ale ma na to czas. Drugi młodzieniec
to Yann Karamoh z Caen, który zaliczył pięć
trafień i cztery asysty, czyli był zaangażowany w około 25% bramek drużyny. Odważny,
szybki, będzie z niego duża pociecha.
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PORTUGALSKI RENESANS W NANTES

W

cieniu ogromnego sukcesu Leonardo Jardima pracował inny przedstawiciel portugalskiej myśli szkoleniowej, Sérgio Conceição. Siódme miejsce Nantes w ligowej tabeli nie robi wrażenia, ale droga jaką musiał przejść krewki szkoleniowiec, by doprowadzić zespół do tego punktu, jest warta więcej niż jednego artykułu.

Autor MICHAŁ BOJANOWSKI
twitter: @Bojanowski33

Po latach tułaczki w dole tabeli, ciągłym
widmie spadku i rozpędzaniu karuzeli
trenerskiej do prędkości nieznanej nawet
kibicowi polskiej Ekstraklasy wydawało
się, że Waldemar Kita w końcu postawił na
człowieka, który nie spadnie ze stołka przy
pierwszym poważniejszym potknięciu. René
Girard, bo to on dostąpił zaszczytu pracy z
polskim prezesem, miał z Nantes choć w
niewielkim stopniu nawiązać do sukcesów,
jakie osiągnął z Montpellier. Aby wprowadzić
Kanarki na nieco wyższy poziom, potrzebny
był zastrzyk gotówki. Girard dostał niemałą
kwotę, bo 6 milionów euro, na wzmocnienie kadry. 1/3 sumy została przeznaczone
na pozyskanie z Ruchu Chorzów Mariusza
Stępińskiego. Polak po nieudanej próbie
podboju Bundesligi w Norymberdze dostał
drugą szansę na spróbowanie swoich sił w
zachodniej piłce.
René Girard miał wnieść do zespołu doświadczenie i przy nieźle funkcjonującej defensywie dać impuls zawodnikom przednich
formacji. Nie dał, a dodatkowo w obronie
wprowadził spustoszenie podobne do
efektu dziesięciu plag egipskich. Jedynym
pocieszeniem dla postronnego polskiego
kibica była skuteczność Stępińskiego, który
w pierwszych dwunastu kolejkach zaliczył
trzy bramki i trzy asysty. Nantes staczało się
po równi pochyłej i wszyscy zdawali sobie
sprawę, że jeśli nic się nie zmieni, „Projekt
Girard” zakończy się podobnie jak „Projekt
X”. Wiele drużyn w momencie kryzysu może
liczyć na swoich kibiców, którzy niezależnie
od wyników sportowych wspierają swój klub.
Jednak Waldemar Kita od samego początku
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swojego pobytu w Nantes miał pod górkę
z kibicami, czego kolejny efekt mogliśmy
oglądać w listopadzie, gdy podczas meczu
z Toulouse „fani” wdarli się na trybunę, na
której znajdował się prezes i próbowali wymierzyć samosąd. Po tym incydencie głośno
było o chęci sprzedaży klubu przez Kitę, ale
jak to już parokrotnie bywało, zakończyło się
na pustych słowach.
Girard zakończył swoją przygodę z Bretanią
w grudniu. Po piętnastu kolejkach zostawił
konające FC Nantes na przedostatnim miejscu, wygrywając zaledwie trzy spotkania.
Propozycja ratowania utytułowanego klubu
została przedstawiona niegdyś świetnemu
skrzydłowemu Sérgio Conceição. Postawiono wszystko na jedną szalę, ponieważ
Portugalczyk dotychczas prowadził, i to
ze średnim powodzeniem, jedynie kluby z
rodzimej ligi. Dodatkową niewiadomą było
jak zawodnicy i sam prezes zareagują na
trudny charakter trenera i jego autorytarne
podejście do rządzenia drużyną.
W ostatnim okresie swojej bytności Girard
ustawiał zespół w formacji 4-3-3, z jednym
napastnikiem i ofensywnymi skrzydłowymi.
Jednak gdy twoi boczni pomocnicy – Harit,
Iloki - nie są w stanie generować praktycznie
żadnych liczb i pozostawiają na pastwę losu
jedynego napastnika, to trzeba coś na to
poradzić. Conceição najwyraźniej dostrzegł
indolencje środkowej formacji i postanowił
osamotnionemu dotychczas strzelcowi dobrać partnera, który pomoże mu tworzyć sytuację podbramkowe. Niepodważalne miejsce w wyjściowej jedenastce miał Emiliano
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Sala. Z początku portugalski trener rotował w ofensywie, dając szansę raz
Stępińskiemu, raz Yacine’owi Bammou. Polak pod nowymi rządami nie nawiązał do skuteczności z początku sezonu, a „wędka”, jaką otrzymał w pierwszej
połowie spotkania z Toulouse, pokazała, że pierwsza ofiara „nowego” jest już
znana.

Rajd po “mistrzostwo”
Impuls, którego zabrakło za czasów Girarda, dał Conceição. Kanarki kolejną
rundę rozpoczęły czterema zwycięstwami z rzędu i widmo degradacji odchodziło w niepamięć. Z formą wystrzelił wcześniej wspomniany Sala i wynik
spotkań w dużej mierze zależał od jego dyspozycji. Jednak kluczowe w udanej
końcówce sezonu okazało się zimowe okienko i sprowadzenie piłkarza, które
wiązało się z jeszcze większym ryzykiem niż zatrudnienie Sérgio Conceição.
Prejuce „Prezes” Nakoulma, którego kojarzymy z gry w m.in. Górniku Zabrze
przychodził do Nantes jako wolny zawodnik. O jego angażu zaważyła bardzo
dobra dyspozycja w trakcie Pucharu Narodów Afryki, gdzie wraz z reprezentacją Burkina Faso zajął trzecie miejsce. Operujący głównie na skrzydle
zawodnik wydawał się idealnym wyborem, aby rozruszać mało skuteczne
boczne sektory boiska. Ale trener Kanarków miał inny plan na Nakoulmę i
od razu wystawił go na środku napadu. Po raz kolejny Portugalczyk idealnie trafił i Burkińczyk odpłacił mu się za zaufanie w najlepszy z możliwych
sposobów. Dublet z Montpellier (3:2), kolejny z Angers (2:1) i bramka w meczu
z Saint-Etienne (1:1). Na przestrzeni miesiąca bramki nowego napastnika dały
siedem punktów i Nantes nie zwalniało tępa, pnąc się górę tabeli. Wciąż strzelał także Sala. Nantes uzależniło się od argentyńsko-burkińskiego duetu
– Emiliano i Prezes strzelili 60% wszystkich bramek zespołu za kadencji Conceição. Żeby nie było tak kolorowo, Nantes oczywiście zaliczało porażki jak
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choćby te z PSG, AS Monaco, Bordeaux czy Lyonem, ale nietrudno dostrzec,
że były to drużyny poza zasięgiem Kanarków. Awans aż o 12 miejsc podopieczni portugalskiego trenera zawdzięczają swojej skuteczności w meczach
z bezpośrednimi rywalami, gdzie w większości wypadków kończyli zawody
z tarczą. Wystrzelenie z formą Sali i Nakoulmy spowodowało, że Mariusz
Stępiński został odstawiony na boczny tor. W 10 ostatnich kolejkach rozegrał łącznie 13 minut i w większości wypadków nie łapał się nawet na ławkę
rezerwowych. Druga próba podboju zachodu i drugie odbicie się od muru.
Waldemar Kita podkreśla, że jest to młody zawodnik, który ma jeszcze czas
na rozwój, ale przy tak grających rywalach i trenerze niemającym dobrego
zdania o umiejętnościach Polaka, próżno szukać nadziei na szybką zmianę
sytuacji.
Od czasu awansu do Ligue 1 w 2013 roku FC Nantes nie zajmowało na koniec
sezonu wyższego miejsca. Ba, oni nie potrafili nawet wejść do pierwszej dziesiątki, więc niesamowity rajd podopiecznych Sérgio Conceição był jednym z
najciekawszych wydarzeń obecnych rozgrywek. Równie pochlebnie o swojej
drużynie wypowiada się Waldemar Kita, mówiąc, że nie widział lepiej grających Kanarków od dziesięciu lat. Były obawy, czy Portugalczyk nie będzie chciał spróbować sił w większym klubie, ale przed zakończeniem sezonu umowa
została przedłużona do 2020 roku i trener w spokoju może przygotowywać
zespół do kolejnej batalii.
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CHAMPIONS PROJECT
MISJA PRZYWRÓCENIA BLASKU OM
PUBLICYSTKA

Autor DAWID CACH
twitter: @CachDawid

W

połowie października doszło
do bardzo ważnej zmiany w strukturach Olympique’u Marsylia. Nowym
właścicielem klubu został Amerykanin Frank H. McCourt, który od
początku nie ukrywał wielkich ambicji
związanych z przejęciem władzy w OM.
Od tamtej pory wdrożono wiele zmian
mających na celu przywrócenie blasku
drużynie ze Stade Velodrome.
W dniu 17 października pojawił się następujący komunikat: „Frank H. McCourt i Margarita Louis-Dreyfus chcą poinformować,
że zakończył się proces przejęcia klubu
Olympique Marsylia przez Pana McCourta.”
Trzy dni później trenerem został Rudi Garcia,
którego na „dzień dobry” czekało trudne zadanie - OM jechało do Paryża na spotkanie z
PSG. Olympique w tym meczu zagrał bardzo
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defensywnie, dając jasny sygnał, że jeden
punkt jest dla nich dobrym wynikiem. W ten
sposób pierwszy (historyczny) mecz, otwierający nową kartę w historii klubu, zakończył
się wynikiem 0:0. Na tamtym etapie rozgrywek Marsylia zajmowała dwunastą pozycję
w tabeli Ligue 1.
„Chcę mieć zespół, który co sezon będzie
walczył o tytuł. To jest mój cel numer 1.” To słowa McCourta z sierpniowego wywiadu
dla L’Equipe. Blisko pół roku później klub
zaczął przeprowadzać pierwsze transfery
mające zrealizować cel właściciela. Payet,
Sanson, Sertic i Evra zasilili szeregi zespołu.
Najbardziej trzeba pochwalić transfer Sansona, wyciągniętego z Montpellier za około
9 milionów euro. W tym sezonie został
królem asyst Ligue 1 z dorobkiem 12 podań
po których padały gole (5 w MHSC, 7 w OM).
To zapewne nie jest maksimum jego

Kluczową sprawą dla nowego właściciela było
otoczyć się odpowiednimi ludźmi. Na początek
- wybór prezesa, który okazał się strzałem w
„10”. Jacques-Henri Eyraud w siedem miesięcy
od rozpoczęcia pracy w klubie stał się bardzo
ważną częścią rodziny OM. Szybko zyskał
szacunek kibiców i najbliższych współpracowników, którzy nie odmawiają mu wsparcia
i pomocy. Inteligencja i uprzejmość rzucają się
w oko wszystkim, którzy mieli okazję spotkać
go na swojej drodze.

“

Nie jestem gwiazdą rocka, ale bardzo mnie wzrusza, kiedy widzę entuzjazm
prezesów, trenerów i dzieci. To zdecydowanie dodaje
motywacji do pracy.

Lokalne władze również doceniają pracę i
zaangażowanie prezesa OM; porównują go do
jego poprzedników, którzy nie wyciągali nosa
dalej niż najbliższa okolica Stade Velodrome.
JHE jest gotowy do dialogu i za to zbiera owoce
w postaci kolejnych sprzymierzeńców. Teraz
czeka go najtrudniejsze zadanie, ponieważ
musi przełożyć to wszystko na wyniki sportowe. Przecież za to głównie będzie oceniana
jego praca.

możliwości i w przyszłości Marsylia zdoła
zarobić na nim duże pieniądze. Tym transferem klub pokazuje, że nie zamierza wyłącznie
kupować gwiazd, ale chce również je tworzyć.
W przypadku Payeta i Evry możemy mówić o
prężeniu muskułów, lub prościej - o działaniach stricte marketingowych. Jednak nie możemy zapomnieć, że na tych transferach zespół
zyskał również pod względem sportowym. To
miał być sygnał potwierdzający nowe ambicje.
Świat mógł zobaczyć, że OM ma pieniądze na
transfery (30 milionów euro wydanych na Payeta) i możliwości przyciągania znanych nazwisk.
McCourt jest przekonany, że dobrzy gracze
mogą zarabiać klubowi pieniądze - wystarczy
wykorzystać wizerunek i sukcesy. Jest to
strategia, którą można podsumować jednym
słowem: marketing. Problemem poprzedniej
władzy nie był wyłącznie brak pieniędzy, ale
również pomysłów na promowanie.

Nowe władze wiedzą, że nie wszystkich zawodników da się kupić i trzeba inwestować w
młodzież. Dlatego w ramach OM Next Generation nawiązywane są partnerstwa z lokalnymi
klubami, które w przyszłości mają dostarczać
Olympque’owi najzdolniejszych zawodników.
Obecnie Marsylia współpracuje z dwunastoma
zespołami. W ramach porozumienia OM wspiera wszystkie podmioty finansowo, dostarcza
sprzęt, pomaga szkolić trenerów itp. W zamian
do zespołów młodzieżowych Les Phocéens
będą trafiać najbardziej utalentowani chłopcy. Wiele klubów (nie tylko z Francji) stosuje
takie praktyki od dawna, jednak w Marsylii to
nowość. To jeszcze bardziej obnaża nieudolność poprzednich władz. Dodatkowo OM
stara się zmieniać obecną strukturę szkolenia
młodzieży, a dużą rolę odgrywa w tym Andoni
Zubizarreta, dyrektor sportowy, który ma w tej
dziedzinie duże doświadczenie wyniesione z
pracy w Barcelonie.

McCourt i Eyraud chcą również inwestować w
klubowe zaplecze. Uważają, że obecne centrum
treningowe nie spełnia ich wymagań i planują
budowę nowoczesnego kompleksu sportowego. Podobno już rozglądali się za odpowiednimi
gruntami. Według doniesień medialnych w oko
wpadły im tereny toru do wyścigów konnych,
ale właścicielem tego miejsca jest miasto,
które nie jest zbyt chętne na sprzedaż, więc
jak na razie pozostaje przystosowanie dotychczasowego zaplecza.
Mijający sezon był dla OM dobry, oczywiście jeśli weźmiemy pod uwagę całość. Kibice
dzielą rozgrywki na etap przed i po zmianie
właściciela. Po objęciu drużyny przez Rudiego
Garcię Olympique awansował z dwunastego na
piąte miejsce w tabeli i zapewnił sobie start
w eliminacjach do fazy grupowej Ligi Europy.
Jeśli zespół zostanie odpowiednio wzmocniony, szanse na jeszcze lepszy kolejny sezon
są spore. Czego możemy spodziewać się po
najbliższych miesiącach?
Ambicje na okno transferowe są bardzo duże.
Zespół wymaga uzupełnień głównie w defensywie, ale też niezbędny jest też napastnik,
a nawet dwóch. Zimowe mercato na pewno
pobudziło apetyty kibiców i liczą na więcej.
Klub nie dysponuje jednak nieograniczonymi
środkami. Początkowo media spekulowały, że
w ciągu czterech okienek OM wyda na transfery 200 milionów euro. Teraz pojawiają się
informacje, że już tego lata przeleją na konta
innych klubów 100 milionów. Przez media przewijają się dziesiątki nazwisk, bardziej lub mniej
znanych, które mają zostać częścią nowej
drużyny. Dla przeciętnego kibica młyn plotek
staje się uciążliwy. Pewne jest, że w Marsylii
odbędzie się mała rewolucja, ale zupełnie inna
niż ta, której świadkami byliśmy w poprzednich
latach.
Jak na razie zmiany w OM wypadają pozytywnie. Mocna Marsylia jest potrzebna Ligue 1, a
dotychczasowe posunięcia nowych władz podpowiadają, że możemy się jej wkrótce doczekać. Z perspektywy kibica tak lato, jak i nowy
sezon zapowiadają się szalenie ekscytująco.

| str. 50

RANKING: NAJLEPSI DEBIUTANCI

RANKING

LE BALLON MAGAZINE

ZŁOTA ERA

ZŁOTYCH DZIECI

Autor ERYK DELINGER
twitter: @E_Delinger

M

MAXIME
LOPEZ

iarą jakości szkolenia jest nie to, ilu nowych zawodowców wprowadziło się do drużyny, ale to, ilu zostało w
niej na dłużej i dodało wymierną wartość – a pod tym
względem był to naprawdę wyjątkowy rok. Dawno nie
zdarzyło się, by tylu debiutantów równocześnie zadomowiło się
w podstawowych jedenastkach swoich drużyn.
Spośród piłkarzy, którzy w tym sezonie Ligue 1 rozegrali swoje
pierwsze minuty w zawodowym futbolu aż czterech ostatecznie
spędziło ich na boisku ponad 2000 i wystąpiło w ponad trzydziestu meczach. Taka sytuacja jeszcze się w XXI wieku nie zdarzyła.
Najbliżej było bodaj przed dziewięcioma laty, kiedy w swoich
drużynach ponad 30 spotkań rozegrali debiutujący Miralem
Pjanić, Moussa Sissoko i Chris Malonga. Rozmiar tej przepaści
w czasie niech dodatkowo unaoczni, że swoje pierwsze szlify w
tamtych rozgrywkach (2007/08) zdobywali też choćby Eden Hazard, Mamadou Sakho, André Ayew czy Stephané Ruffier.
Tamten sezon dostarczył długą listę nazwisk, które pozostały
w użytku piłkarskich fanów na całą epokę. Nie ma powodów by
sądzić, że tym razem będzie inaczej, więc wyjmijcie notesy – oto
lista dziesięciu najważniejszych debiutantów Ligue 2016/17.

(OM)

Wiek w dniu debiutu:
18 lat, 8 miesięcy

MALANG
SARR

AMINE
HARIT

(OGC NICE)

(FC NANTES)

Bilans:
27 meczów, 2208 minut

Niespodzianka do kwadratu. Cała drużyna Nicei to rewelacja
sezonu, a Malang Sarr jest jej ozdobą i popisowym produktem
współpracy nicejskiej akademii oraz osławionego nosa Luciena
Favre’a do talentów. Od początku sezonu kompletował tercet
stoperów z Dante i Bayssem, a po zmianie systemu sprawdzał
się jako środkowy oraz lewy obrońca. Choć błędy oczywiście się
zdarzały, rzucony na głęboką wodę odnajdywał się zwykle jak
doświadczony gracz – i to mimo że prócz stoperów-weteranów
otaczali go wyłącznie piłkarze niewiele starsi.
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Bilans:
30 meczów, 2184 minut

Wszedł do środka pomocy Marsylii, bo w obliczu skomplikowanej sytuacji Lassa Diarry i permanentnej niezdolności do gry
Diaby’ego zwyczajnie nie było już nikogo innego. Odstawał fizycznie, ale drużyna jego zwinności i wizji potrzebowała jesienią
dużo bardziej niż kolejnego żeliwnego stojaka wyposażonego w
mięśnie i płuca, więc zagarnął miejsce w składzie na stałe. Można
było przypuszczać, że na ławkę zepchnie go styczniowa transfuzja piłkarskiego talentu, lecz zamiast grzecznie się odsunąć przed
Morganem Sansonem, Lopez nawiązał z nim i Payetem znakomitą
współpracę. Debiutancki sezon zakończył jako drugi najlepszy
asystent drużyny (w lidze 7, łącznie 9).

03

01

Wiek w dniu debiutu:
17 lat, 6 miesięcy

02

Wiek w dniu debiutu:
19 lat, 1 miesiąc

Bilans:
30 meczów, 2183 minut

Pokazał się światu zeszłego lata, w zespole Mistrzów Europy U19,
ale trudno było przypuszczać, że przyda się Nantes tak szybko
i tak bardzo. Miał w dziewiczym sezonie swoje wzloty i upadki:
czasem tracił miejsce w jedenastce, sporo było też pretensji o
niewystarczający wkład w obronę i niefrasobliwą grę. Niefrasobliwą? Odważną. Harit jest bezczelnym dryblerem i ambitnym
rozgrywającym. Brakuje mu dwóch rzeczy: szybszych decyzji
oraz zdecydowania trenerów co do przyszłej pozycji – w tym roku
grywał jako ósemka, dziesiątka i skrzydłowy.
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MOUCTAR
DIAKHABY

YANN
KARAMOH

04

(OL)

(SM CAEN)

Wiek w dniu debiutu:
18 lat, 1 miesiąc

Bilans:
35 meczów, 2185 minut

W tym wieku zostać podstawowym graczem drużyny walczącej
o utrzymanie do ostatniej minuty sezonu (dosłownie!) – to wielki wyczyn. Być przy tym jednym z najlepszych w zespole – tym
większy. Z pięcioma bramkami i czterema asystami Karamoh
odpowiadał za niemal równo jedną czwartą trafień Caen. W wielu
meczach tylko za jego grę można było chwalić zespół Patrice’a
Garande’a.

ISMAILA
SARR

05

Wiek w dniu debiutu:
19 lat, 8 miesięcy

KEVIN
AMIAN

08

ADAMA
DIAKHABY

06

(STADE RENNAIS)

Wiek w dniu debiutu:
20 lat, 1 miesiąc

(FC TOULOUSE)

Bilans:
31 meczów, 1939 minut

Przypadek bliźniaczy do Karamoha – diabelnie szybki i zaskakująco skuteczny skrzydłowy, który regularnie lśnił najjaśniej
w uwikłanej w walkę o utrzymanie drużynie. Także uczestniczył
w niemal ćwierci wszystkich akcji bramkowych swojej ekipy.
Więcej: co najmniej dwa z jego pięciu ligowych trafień to gole z
gatunku tych, na jakie niektórzy muszą czekać przez całe kariery.
On już nie czeka – teraz może cierpliwie polować na kolejne.

Bilans:
22 meczów, 1930 minut

Już jego włączenie do pierwszej drużyny OL i przyznanie koszulki z niskim numerem 5 było dużym zaskoczeniem. Chyba
jednak nie tak dużym, jak koszmarna forma wszystkich pozostałych stoperów klubu. Trudno powiedzieć, czy Mouctar miał
szczęście, czy jednak pecha – skorzystał ze słabości starszych
i rozegrał więcej minut niż mógł się przed sezonem spodziewać,
ale gra z takimi partnerami to wobec młodego piłkarza zwykłe
okrucieństwo. Nie da się sprawiedliwie opisać jego gry w jednym
zdaniu: być może okazał się najlepszym nie tylko stoperem, ale
w ogóle obrońcą Lyonu w tych rozgrywkach – tyle że to raczej
streszczenie postawy kolegów niż jego.

(FC METZ)

Wiek w dniu debiutu:
18 lat, 5 miesięcy

07

Wiek w dniu debiutu:
18 lat, 6 miesięcy

Bilans:
22 meczów, 1855 minut

„Ten świetny dzieciak z Tuluzy” - oto najbardziej nieprecyzyjny opis
piłkarza w sezonie 2016/17. Do młodego duetu stoperów i jeszcze młodszego bramkarza Pascal Dupraz dołączył w tym sezonie
komplementarnego prawego obrońcę. Amian zastąpił starszego wychowanka TFC, Steeve’a Yago, gdy ten wyjechał na PNA,
i nie oddał mu miejsca do końca sezonu. Wyróżnił się uważną
grą obronną i świetną wydolnością; rzadko pozwalał sobie na
beztroskie poszukiwanie przygód na drugim końcu boiska. Aby
defensywa TFC wyglądała bardziej symetrycznie, w przyszłym
sezonie na lewym boku Moubandje powinien zastąpić jakiś nad
wyraz utalentowany 14-latek.

Bilans:
25 meczów, 705 minut

Jeszcze jeden szybki skrzydłowy. Ten akurat nie był w swoim klubie podstawowym wyborem, jakkolwiek trudno nie byłoby mówić
o takowym w maszynie rotującej Christiana Gourcuffa. Szansę
dały mu zimowe odejścia Grosickiego i Ntepa – wówczas został etatowym jokerem w talii trenera i choć grał nieregularnie,
potrafił rozruszać skostniałą drużynę. Zakończył sezon obiecującym cliffhangerem – pożegnał się z ligą dubletem przeciwko
nowemu mistrzowi.
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MATEO
GUENDOUZI

09

MOIM ZDANIEM

(FC LORIENT)

Wiek w dniu debiutu:
17 lat, 6 miesięcy

Bilans:
8 meczów, 417 minut

Chociaż w tym roku przegrał z presją, jaka dopadła Lorient
po spadku na 20. miejsce, trafia na tę listę jako gracz do wynotowania na przyszłość. Utalentowany pomocnik – wyróżniony
jeszcze przed debiutem przyznaniem koszulki z numerem dla
seniorskiego zawodnika: czwórką – to najmłodszy piłkarz, jaki
zagrał w tym sezonie Ligue 1 od pierwszej minuty. Tak fryzurą,
jak i wachlarzem umiejętności przypomina Adriena Rabiota; to
kserokopii piłkarza PSG szukają zapewne kluby, które już sondują
możliwość odebrania Guendouziego Morszczukom.

VINCENT
THILL

10

(FC METZ)

Wiek w dniu debiutu:
16 lat, 7 miesięcy

Bilans:
1 mecz, 8 minut

Luksemburczyk wychowany w Metz – a więc tak jak przywołany na wstępie Miralem Pjanić. Najlepszy piłkarz, jakiego nikt nie
widział w akcji: zanim jeszcze zadebiutował w pierwszej drużynie,
już przyciągnął zainteresowanie Bayernu. Rozegrał w Ligue 1 tylko osiem minut, co jednak wystarczyło by zapisał się w historii
jako pierwszy piłkarz urodzony po 2000 roku grający w którejś
z pięciu największych lig. Chociaż nie rozegrał jeszcze pełnego
meczu na poziomie klubowym, ma za sobą siedem występów w
reprezentacji. I bramkę, która uczyniła go pierwszym strzelcem
międzynarodowego gola urodzonym w nowym tysiącleciu.

POCHWAŁA ROZSĄDKU
Autor ERYK DELINGER
twitter: @E_Delinger

W

sezonie 2015/16 piłkarze Angers przekonali się, jak
cienka jest granica między sennym marzeniem, a koszmarem. Jesienią zmuszali niedzielnych fanów do googlowania nazwy klubu rozpychając się na ligowym podium między
PSG a Lyonem. Po zimowej przerwie na passę dwóch zwycięstw z
rzędu musieli czekać dwanaście tygodni. Start nowych rozgrywek
zamiast wyczekiwanego resetu przyniósł tylko pogorszenie sytuacji
– zła forma z początku roku została, zaś zapewniającej utrzymanie
zaliczki punktowej już nie było.
Kiepsko wypadały zakontraktowane za duże jak na możliwości
klubu pieniądze wzmocnienia (przede wszystkim czołowy strzelec
Ligue 2, Famara Diedhiou), a zmontowana po awansie, początkowo
nieprzepuszczalna defensywa zatraciła gdzieś swą solidność. Był
taki moment, gdy Le SCO wyglądali na przypadek nie do zreperowania i prosiło się, by już drukować dla nich imienny bilet powrotny
do drugiej ligi.
Ale podnieśli się, a na ich wzlot można było patrzyć tylko z przyjemnością. Usprawnili swoją silną, lecz jednowymiarową pomoc rewelacyjnym Baptistem Santamarią, świetną grą postawili się Monaco i
Lyonowi, a na koniec finiszowali nad Tuluzą czy Metz, dysponującymi
bardziej rozpoznawalnymi nazwiskami.
Bardziej jednak wymowne, że zakończyli sezon na równi z Lille,
które zimą dla ratowania fatalnej sytuacji wymieniło szkoleniowca
i ściągnęło siedmiu nowych graczy. W Angers nie było w tym czasie
mowy o tak nerwowych zagraniach. Żadnych desperackich transferów, nieszczególnie zmieniała się jedenastka, nikt nie kwestionował przyszłości trenera Stephané’a Moulina. Dlatego ich wyjście
na prostą i umocnienie pozycji w Ligue 1 jako solidnego klubu środka
szalenie cieszy – wszystko dobre, co ich spotyka to zasługa cierpliwości i rozsądku.
Kiedy dodać do tego, że w trakcie sezonu Les Scoistes uhonorowali
pośmiertnie swojego słynnego wychowanka Raymonda Kopę i nadali stadionowi jego imię – naprawdę trudno nie myśleć o nich ciepło.
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MARIO
ZNÓW JEST SUPER!
PUBLICYSTKA

Autor DAWID CACH
twitter: @CachDawid

T

ransfer Mario Balotellego do Nicei
był jednym z najciekawszych
ruchów transferowych ubiegłego
lata. Oczywiście podpisanie kontraktu z Włochem wiązało się z pewnym
ryzykiem, ale już sezon wcześniej klub z
Lazurowego Wybrzeża pokazał, że ma znakomity klimat do odbudowy zawodników
będących na ostrym zakręcie swojej kariery.
Ten transfer miał być znakiem, że w Nicei nadchodzi nowe. Po wejściu do klubu chińskich inwestorów nie wahano się wydawać pieniędzy, ale
również robić tego z głową. Teoretycznie ryzyko
w przypadku Mario obniżał fakt, że przychodził na
Allianz Rivierę jako wolny zawodnik. Jednak wciąż
wszyscy pamiętali ostatnią nieudaną przygodę w
Milanie, gdzie strzelił tylko 3 gole w 23 występach.
Martwiono się, czy będzie sprawiał kłopoty, ale jak
się okazało problemy stwarzał wyłącznie swoim
rywalom. Zakończony sezon jest jego najlepszym
w karierze pod względem ligowych goli. Jak widać
ryzyko opłaciło się. Przygoda Balotellego z Niceą
ma wiele wspólnych punktów z Ben Arfą, którego
powrotnego transfer swoją drogą marzy się teraz
kibicom Nicei.
Od początku kibice pokochali Mario. Stał się ich
bohaterem, bo uważali go za jednego z nich,
pozytywnego wariata. Jeszcze bardziej zaskarbił
ich miłość swoją grą i prowokowaniem rywali, jak
choćby w meczu z PSG, kiedy Paryżanie wychodzili
z siebie i nerwy zaczęły im puszczać w końcówce

meczu.
Już w debiucie przeciwko Marsylii strzelił dwie
bramki i mocnym akcentem przywitał się z publicznością we Francji. Mario od początku znakomicie radził sobie w spotkaniach o dużej stawce.
Dwukrotnie strzelał przeciwko OM, dwa razy
pokonał bramkarza Monaco i trafił do bramki
w meczu z PSG. Jego mankamentem było to, że
strzelał głównie w meczach domowych. Na 15
goli zdobytych w Ligue 1, aż 12 strzelał na Allianz
Rivierze! Licząc wszystkie rozgrywki, na obcych
stadionach strzelił tylko 5 goli.
Razem z Alassane Pléą stworzyli skuteczny
duet, który ciągnął klub na szczyt tabeli Ligue 1.
Bardzo ważny sprawdzian pojawił się w lutym,
kiedy kontuzji doznał Plea i wiadomo było, że nie
zagra już do końca sezonu. W tym momencie cała
uwaga spadła na Balotellego, który musiał zadbać o bramki dla zespołu walczącego o podium,
bo z czasem wiadomo było, że Nicea odpadnie z
wyścigu o tytuł mistrzowski. Nie zawiódł. Choćby
we wspomnianym meczu z PSG pokazał, jak potrafi przysłużyć się drużynie obiema swoimi twarzami: talentem i zadziornością.
Po meczu z PSG, Lucien Favre powiedział: „Mario
ciężko pracował przez całe 90 minut. Dzisiaj zagrał lepiej niż na początku sezonu, kiedy skupiał
się wyłącznie na zdobywaniu goli. On musi być
przekonany o swoich możliwościach i kontynuować ciężką pracę.”

przeciwko Lorient posłał w stronę sędziego stek
angielskich wyzwisk, ponieważ nie był zadowolony
z jego decyzji. Na jego nieszczęście Tony Chapron
zrozumiał obcy język. Pewnego razu Lucien Favre
nie omieszkał się skrytykować swojego podopiecznego na konferencji prasowej, zarzucając mu
niedostateczne angażowanie się w defensywę.
Mario nie zignorował tych wypowiedzi i później
mogliśmy zauważyć pewną poprawę w tym elemencie. Szwajcar potrafił nad nim zapanować i
sprawić, że zacznie grać lepiej oraz ciężej pracować na treningach. Jednak nie możemy powiedzieć,
że przeszedł całkowitą przemianę i jeśli chociaż
trochę ktoś mu odpuści, to znów mogą być z nim
problemy. Dobrą dyspozycję tego zawodnika zawdzięczamy przede wszystkim trenerowi. W końcu znalazł się ktoś, kto potrafił z nim współpracować i przenieść to na boisko. To duże szczęście,
że Mario trafił na Favre’a, bo gdyby zawiódł w
Nicei, to prawdopodobnie byłby koniec Włocha w
poważnym futbolu. Podobnie jak w przypadku Ben
Arfy, którym zachwycaliśmy w się w poprzednim
sezonie, a po przejściu do PSG spadł na margines.
Co dalej będzie z Balotellim? Prawdopodobnie nie
uda się go zatrzymać w Nicei. Jego kontrakt wygasa w czerwcu i są duże szanse, że Mino Raiola znajdzie Super Mario nowego pracodawcę. Kierunek?
Hiszpanie, może Anglia, chętnych nie brak w jego
ojczyźnie. Po tak dobrym sezonie nie powinien
narzekać na brak zainteresowania. W Nicei na
pewno będą tęsknić, ale już taki jest futbol i Mario
Balotelli.

Nie zawsze było kolorowo i czasami jego ciemniejsza strona była górą. Dwa razy (tylko lub aż)
w sezonie oglądał czerwone kartki. Najpierw w
meczu z Bordeaux w bardzo chamski sposób kopnął rywala od tyłu, a za drugim razem w meczu
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PRZEBUDZENIE WOJOWNIKA
Autor ERYK DELINGER
twitter: @E_Delinger
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Przypomniał o swoich możliwościach chyba w ostatniej chwili. Do słowa „talent” stawianego przy jego nazwisku przestawały pasować kolejne przymiotniki: „młody” nie jest
już od kilku sezonów, „niespełniony” też w końcu się przedawnił, a ostatnie jego wyraźne
przebłyski miały miejsce tak dawno, że na szastanie „zmarnowanym” szkoda by sił. Wtem
objawiło się nowe wcielenie Ryada Boudebouza – nie, nie tak dobre jak przed pięciomasześcioma laty. Lepsze niż kiedykolwiek.
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Takiego piłkarza nie widziano na Stade de la Mosson co najmniej od sezonu 2013/14, kiedy Rémy
Cabella swoją magią ożywiał ostatnie, już ledwie majaczące wspomnienia po mistrzowskiej
drużynie Montpellier. W czasie gdy wychowanek
La Pallade przeżywał swój najlepszy czas, kariera Boudebouza weszła w fazę, która wyglądała
wówczas na stan agonalny: Algierczyk podpisał
kontrakt z Bastią.
Dwa lata przed przenosinami Ryada na Korsykę
sugestia, jakoby jego następnym po Sochaux
miał zostać klub podobnej wielkości nie mieściłaby się nawet do kategorii żartu. W rozgrywkach
2011/12 – tych samych, w których Montpellier
przedłużyło oczekiwanie Katarczyków z PSG na
tytuł o nieplanowany rok – Boudebouz i Marvin
Martin wyraźnie przerastali słabnący w oczach
zespół Żółto-Niebieskich i transfery obu do
drużyn na miarę ich możliwości wyglądało na
kwestię czasu. Zgodę na odejście dostał jednak tylko Martin, który w Lille złamał się pod
ciężarem oczekiwań i już nigdy nie odzyskał dawnego blasku. Może jego klęska także wpłynęła na
Boudebouza i sprawiła, że do odejścia ze Stade
Auguste-Bonal zmusiło go dopiero widmo spadku. Tak czy inaczej, pomocnik przegapił właściwy
moment – zamiast sportowo awansować, utkwił
w przeciętności.
Zeszłoroczne przenosiny do Montpellier robiły
wrażenie kolejnego kroku w bok – pozyskanie
Algierczyka przez dryfujące w nijakości MHSC
wyglądało na wzmocnienie interesujące, ale
naturalne, mieszczące się w granicach możliwości ekipy na tym poziomie. Już w debiutanckim sezonie w klubie Króla Śmieciarzy piłkarz
zasygnalizował, że coś z dawnej rewelacji ligi
da się jeszcze uratować – wciąż daleko mu było
do niegdysiejszej przebojowości i skuteczności, ale ze swojej fantastycznej techniki zrobił
najlepszy użytek od lat: zanotował jedenaście
asyst i zakończył rozgrywki w czołówce klasyfikacji dogrywających. Dla zespołu mierzącego
tylko w niezakłócony byt w środku tabeli, którego
najlepszy snajper nie jest w stanie przekroczyć
bariery „dwucyfrówki”, to więcej niż wystarczająco. Dla piłkarza o arsenale zdolności Boudebouza
– jakkolwiek długo uśpionych – to jednak tylko
przygrywka.

LE BALLON MAGAZINE

W imieniu i nazwisku 27-letniego pomocnika zawierają się wszystkie dobre słowa, jakimi można
streścić ten sezon La Pallade.

“

O znaczeniu Ryada dla
Montpellier więcej mówi
jego miejsce w sumarycznej
klasyfikacji bramek i asyst: nie
jest w MHSC pomocnikiem, jest
człowiekiem od wszystkiego...

Z jedenastoma bramkami i dziewięcioma asystami Boudebouz jest jednym z najproduktywniejszych piłkarzy Ligue 1 – spośród pomocników w
„kanadyjce” bije go tylko Florian Thauvin. Przede
wszystkim jest jednak najbardziej kreatywny; nie
tylko w L1, ale we wszystkich czołowych ligach
Europy – stworzył kolegom 114 szans, choć grał
nieznacznie rzadziej niż ścigający go Payet, Eriksen czy De Bruyne.
O ile na tle europejskim wyróżnia go właśnie
kreatywność, to o znaczeniu Ryada dla Montpellier więcej mówi jego miejsce w sumarycznej
klasyfikacji bramek i asyst; nie jest w MHSC pomocnikiem, jest człowiekiem od wszystkiego:
strzela gole godne miana sztuki i te najprostsze,
podaje prostopadle i dośrodkowuje, drybluje i
„klepie”, rozgrywa i wykańcza. Zawsze radził sobie
w każdej z tych profesji, ale nigdy z taką powtarzalnością i wymiennością.
Casus Boudebouza jest o tyle nietypowy, że nie
ma potrzeby by teoretyzować: co by było, gdyby
lepiej pokierował karierą, gdyby nie marnował
czasu, gdyby miał więcej szczęścia. Nie ma, bo
widzieliśmy w praktyce, co dzieje się z piłkarzem
o niemal identycznym profilu, gdy wszystko toczy
się najlepszą z możliwych dróg: chyba żaden fan
piłki na świecie nie przegapił sezonu 2015/16 w
wykonaniu Riyada Mahreza z Leicester City. Nie
da się przegonić myśli, że w alternatywnym świecie Boudebouz mógłby być tym gościem.

Montpellier nie rozwinęło się ani o milimetr –
właściwie, jeśli nie brać pod uwagę, że wreszcie
dorobiło się wartościowego napastnika, po stracie Morgana Sansona tylko się uwsteczniło - ale
Algierczyk wskoczył w ostatnim roku na półkę,
która miała już pozostać poza jego zasięgiem.

| str. 56

CHRISTOPHE GALTIER ODCHODZI Z SAINT-ETIENNE

LE BALLON MAGAZINE

KAISER MODESTE
BOMBARDIER, KTÓREMU W KOLONII CHCĄ STAWIAĆ POMNIKI
PUBLICYSTKA

Autor MARCIN BORZĘCKI - weszlo.com
twitter: @m_borzecki

W

nieco odleglejszych czasach
napastnicy obarczani byli
tylko jednym obowiązkiem
– strzelania bramek. Nikt nie
wymagał od nich schodzenia na skrzydła i stwarzania przestrzeni dla wbiegających pomocników. Nikt nie ustawiał ich wycofanych z dala od bramki, by
pomagali w rozgrywaniu. Mieli czyhać
w szesnastce, oczekiwać na piłkę i gdy
tylko ta spadnie pod nogi – robić z niej
użytek. Futbol jednak ewoluuje i dziś
trudno mówić o epoce klasycznych „dziewiątek”.
Gdzieniegdzie wciąż można jednak spotkać
relikty przeszłości. Snajperów w starym
dobrym stylu, którym nie brakuje i centymetrów, i kilogramów; potrafią odepchnąć
obrońców i dorwać się do podania kolegi;
uderzą i lewą, i prawą nogą, a jak futbolów-
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ka przefrunie gdzieś w okolicach bramki
to i głową sprawnie ją strącą. Tacy jak na
przykład Anthony Modeste, który w tym sezonie złapał za rogi dotychczas co najwyżej
przeciętne „Kozły” i wyciągnął je z Kolonii,
by pokazać szerszej publiczności. Ekskluzywnej, europejskiej publiczności.
Gdy rządzisz klubem, którego łączna wartość kadry nie dobija nawet do okrągłych stu
milionów euro i nagle otrzymujesz ofertę za
jednego z graczy na prawie połowę tej kwoty
– akceptujesz w ciemno. Księgowa otwiera
szampana, ty pamiątkowy faks oprawiasz
w ramkę, a sam zainteresowany opróżnia
szafkę i w popłochu wygrzebuje paszport.
Kiedy jednak zimą do Koeln wpłynęła z Chin
opiewająca na 40 grubych baniek oferta za
Modeste’a, Joerg Schmadtke, dyrektor klubu,
grzecznie podziękował. Piłkarzowi oświadczył, że na ewentualną przeprowadzkę musi

a dwa – kompletnie przerastający oczekiwania i kibiców, i trenera, i chyba jego samego. W
samym tylko XXI. wieku zdobycie aż 25 goli w
34 spotkaniach gwarantowałoby bowiem zgarnięcie korony króla strzelców w aż jedenastu z
siedemnastu możliwych przypadków.
Gdy podziwiało się w tym sezonie popisy pochodzącego z Cannes piłkarza, zdawać się
mogło, że to gość jakiego obecnością w zespole nie pogardziłby żaden trener. Dość
wysoki, silny, postawny, ale i przy tym szybki.
Zwrotny, skoordynowany, ale i potrafiący wziąć przeciwnika na plecy i odciąć mu dostęp do
piłki. I, co najważniejsze, szalenie skuteczny.
Modeste użytek potrafi bowiem zrobić praktycznie z każdego podania, które otrzyma. Nieistotne czy dośrodkować mu na głowę, na lewą,
czy prawą nogę. On większość podań zamienia
po prostu na gole. Na swojej pozycji to piłkarz
praktycznie kompletny.

“

Po ostatnim meczu
w sezonie kibice nosili Modeste’a na rękach, a
internetowe fora zalały się
propozycjami postawienia mu
pomnika w okolicach stadionu

poczekać do lata, a kibicom dał spory powód
do tego, by wątpić w jego zdolności matematyczne. Bo przecież mogąc odkręcić kurek z tak
szerokim strumieniem pieniędzy trzeba mieć
nie po kolei w głowie, by tę szansę zwyczajnie
zlać.

“

W samym tylko XXI.
wieku zdobycie aż 25 goli
w 34 spotkaniach gwarantowałoby bowiem zgarnięcie korony króla strzelców w
aż jedenastu z siedemnastu
możliwych przypadków.

Na pozór rzeczywiście wydawało się to skrajnie nielogiczne. Gdyby jednak przyjrzeć się
temu uważniej – było dokładnie odwrotnie,
a rozsądku i opamiętania mogłoby władzom
klubu pozazdrościć wielu. Koeln wciąż miało
bowiem sporą szansę na to, by załapać się
do europejskich pucharów i jeśli te marzenia
miały się urzeczywistnić to tylko z Modestem
w składzie. Wyciągnąć bowiem znienacka z
zespołu kręcącego się wokół czołówki faceta, który jest autorem ponad połowy trafień
całej drużyny byłoby jasnym sygnałem: - Sorry, w tym roku kasa, na Ligę Europy musicie
poczekać. Piłka to biznes i przede wszystkim
zgadzać ma się to, co brzęczy w skarbcu.
Oferta transferowa poszła więc do kosza,
francuski snajper pozostał w klubie, a w trakcie rundy wiosennej udowodnił, że od jakiegoś
czasu zalicza bardzo dynamiczny progres. Ten
sezon bowiem 29-latek miał raz, że wyśmienity,

Jednocześnie należy też pamiętać, że to nie jest
jego pierwszy rok na niemieckich boiskach. Ma
przecież za sobą dwa lata spędzone w Hoffenheim, a i do Kolonii trafił już w 2015 roku.
I choć już wtedy potrafił trafiać do siatki, to
nigdy nie robił tego z taką regularnością. Teraz
jednak splotły się wszystkie sprzyjające temu
okoliczności – sam piłkarz wystrzelił z formą,
a i gra zespołu znacznie pomagała mu wykręcaniu liczb, którymi dziś zachwycają się całe
Niemcy. Miał choćby za sobą kreatywnych
asystentów, a u swojego boku – wszędobylskiego Yuyę Osako, który swoim bezustannym
bieganiem wokół szesnastki koncentrował na
sobie uwagę obrońców. Tym samym więcej
miejsca miał Francuz, który wolne przestrzenie wykorzystywał bezlitośnie.
Nic dziwnego, że po ostatnim meczu w sezonie
kibice nosili Modeste’a na rękach, a internetowe fora zalały się propozycjami postawienia
mu pomnika w okolicach stadionu. I aż żal, że
Francuz apogeum swojej formy osiągnął dopiero w wieku 29. lat. Dopiero teraz, tuż przed
trzydziestką, udowodnił że jest napastnikiem,
co się zowie, a dla urokliwego miasta w zachodnich Niemczech stał się synonimem sukcesu
i luksusu.
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168 CENTYMETRÓW
SZCZĘŚCIA

Autor PATRYK IDASIAK - Retro Futbol
twitter: @PatrykIdasiak

N

ormalny zawodnik marzy o tym,
żeby kopnąć piłkę do bramki.
Często cytowane są słowa Casillasa, który w kontraście stwierdził, że wolałby gole „obraniać”. Natomiast N’golo Kanté jest jeszcze inny.
On marzy o tym, żeby po prostu zabrać
piłkę.

Ten mikrus wyrósł w angielskiej piłce na mityczną postać, która byłaby w stanie odbić
zakładnika z rąk rabusiów żądających okupu. Żadna WAG nie wdaje się z nim w romans,
ponieważ wie, że na kołdrę w nocy nie ma
żadnych szans. Zabrałby ją bez problemu.
W skromnym Francuzie zakochali się wszyscy. Od dwóch lat króluje powiedzenie: “masz
Kanté, masz mistrzostwo”. Jest drugim
piłkarzem, który zdobył dwa tytuły z rzędu
z dwoma różnymi zespołami. Pierwszym rok
temu został Mark Schwarzer, jednak jego
rola w tym była znikoma, a właściwie żadna,
bo rozegrał całe... 0 minut. Kanté w obu sezonach nazbierał ich łącznie ponad 6000 (w
obu więcej niż 3000).
Został wybrany oficjalnie najlepszym
graczem minionego sezonu Premier League
przez Stowarzyszenie Zawodowych Piłkarzy.
Ponadto doceniło go także Stowarzyszenie
Dziennikarzy oraz sponsor tytularny, jakim
jest po raz pierwszy EA Sports (najważniejsza z nagród; głosują eksperci, kluby, kapitanowie i ludzie w Internecie). Defensywny
pomocnik zdobył w tym sezonie więcej indywidualnych nagród niż bramek dla Chelsea. Ustrzelił z nich hat-tricka. Ale przecież
nie z goli jest rozliczany. Lubi tylko czasem
strzelić z Manchesterem United, i to tyle.
Pierwszy ŚPD, którego nagrodzono indywidualnie najważniejszą statuetką, choć należy
pochwalić Anglików za to, że wcześniej
wyróżnienie to otrzymał (dwukrotnie)

Nemanja Vidić, Peter Schmeichel czy też
Vincent Kompany.
Kanté to jedno z największych odkryć szefa
skautów (obecnie pracującego w Evertonie)
Steve’a Walsha. To on sprowadził Francuza
do Leicester za 5,6 mln funtów, w jednym okienku choćby z Okazakim i Huthem, którzy
również grali główne role w mistrzowskim śnie Ranieriego. To grając w zespole
Lisów, Kanté zachwycił całą piłkarską Anglię. Niechciani w swoich klubach zawodnicy i “perełki” wypatrzone przez Walsha
stworzyły mistrzowskie Leicester. Dość
powiedzieć, że to Walsh był także odpowiedzialny za transfer Drogby do Chelsea, kiedy
pracował w londyńskim klubie. Teraz właśnie
Chelsea wyciągnęła z portfela 36 milionów
funtów na N’golo. Tytuł mistrzowski, który
zdobyli, między innymi dzięki pomocnikowi,
jest jednak bezcenny.
Warto jednak podejść racjonalnie i uświadomić sobie fakt, że N’Golo Kanté nie jest
już tak efektowny jak w poprzednim sezonie.
Wystarczy porównać przechwyty sprzed
roku, gdzie na 90 minut miał ich aż 4,64,
natomiast w tym sezonie jest to zaledwie
2,38 i przegrywa czy to z Anderem Herrerą
(MU), Oriolem Romeu (Southampton), czy
Idrissą Gueye (Everton, kiedyś piłkarz Lille),
występującymi na tych samych pozycjach.
Nie możemy oczywiście bez zastanowienia przepisywać tego przez kalkę. Chelsea
bowiem charakteryzuje się zupełnie innym
stylem niż Leicester w poprzednim sezonie.
Średnia podań do przodu to potwierdza: 38
w stosunku do 27 w Leicester, gdzie Kanté
biegał, biegał, biegał, zabierał, zabierał, zabierał, rozrzucał do Mahreza, rozrzucał do
Vardy’ego, rozrzucał do Albrightona.
Człowiekiem, który więcej biega od Kanté
został w tym sezonie np. Christian Eriksen.
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Duńczyk miał najwyższą średnią przebiegniętych
km na 90 minut (11.97), podczas gdy Francuz miał
ich 11,62. Wyprzedził go też kolega z zespołu - Marcos Alonso - oraz Jordan Henderson. Francuz jest
czwartym najwięcej biegającym zawodnikiem
w Premier League. To też jednak pokazuje pewien stereotyp, w jaki upchnięto N’golo. Kto by się
spodziewał, że to Eriksen biega jeszcze więcej?
Ander Herrera, na którym głównie skupiała się
strefa między obroną a pomocą Manchesteru
United, mógł się bardziej wykazać aniżeli Kante,
którego w pewnym stopniu odciążał Nemanja
Matić. Inaczej funkcjonuje też trójka stoperów,
którą później grał Antonio Conte niż dwójka Jose
Mourinho. Wszystko jest bardziej skomplikowane
niż nam się wydaje. To tylko liczby, w których sam
Kante sprzed roku bije na głowę tego obecnego.
Zbiorcza statystyka “defence score” liczona przez
algorytmy portalu Squawka jest wręcz przytłaczająca. 20,73 do 5,29 dla tego z Leicester. To pokazuje,
że zespół Lisów właściwie cały kręgosłup opierał
na nim. Silnik zespołu, bez którego nie można było
nigdzie pojechać. W Chelsea także się wyróżnia,
nie natomiast w takim stopniu, bo tu już jest jednym z kilku głównych ogniw. Doskonale podsumował to Claude Makelele. Zauważył różnicę w
zachowaniu Kante na boisku na przestrzeni dwóch
sezonów: - N’golo dodał trochę więcej inteligencji.
Docenia bardziej pozycje kolegów, gra w bardziej
skomplikowanym systemie taktycznym. Tu już nie
ma tylko biegania i zabierania, jest więcej decyzji,
które musi podjąć.
To fantastyczny zawodnik. Bardzo pomaga
zespołowi. Kiedy jestem na boisku, widzę go podwójnie. Raz na lewej stronie, raz na prawej, czasami myślę, że gram z bliźniakami – mówił z kolei
w marcu Eden Hazard. Wówczas Chelsea miała
dziesięciopunktową przewagę nad Spurs i tylko
najgorsi pesymiści martwili się o końcowe rozstrzygnięcie. Do znudzenia porównuje się N’golo do
legendy tej pozycji - Claude’a Makelele. W końcu
bardziej doświadczony Francuz się zdenerwował:
- Wszyscy wciąż wspominają o “pozycji Makelele”.
Ja jestem już stary. To powinna być teraz “pozycja
Kante”.
Często żartuje się w kontekście Paula Pogby, że
Kanté ma tylko jedną fryzurę. Żadnych loków,
dredów, wzorów, farby. To po prostu zwolennik
krótkiej i szybkiej roboty fryzjera. Może to głupie, ale czy to nie Pogba w pewnym sensie nakręca niższemu o dwie głowy taką opinię? Obaj są
Francuzami. Paul stoi w zupełnym kontraście. W
świetle reflektorów, reklam, ceny 100 milionów,
własnej emotki na Twitterze, popularnego tańca,
dzieci małpujących dabowanie i tak dalej. Doskonale odnajduje się w piłkarsko-rozrywkowym
biznesie. Zdaje sobie sprawę, że piłka nożna to
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nie tylko boisko. Paul Pogba, oprócz bycia świetnym piłkarzem, jest też według wielu pozerem,
tytanem marketingowym, a takich nie każdy lubi.
W opozycji do niego jest ten mniej efektowny,
chłopak z krzywymi zębami, sepleniący, duży dzieciak, który dojeżdża na treningi Mini Cooperem,
chociaż przecież każdy zdobywca Premier League
z Leicester otrzymał od właściciela klubu BMWi8s
o wartości ponad 100 tysięcy funtów. To jednak nie
dla Kanté.
Zabawne „fakty” w filmiku Squawki o Kanté mówiły
nam, że 70% kuli ziemskiej pokrywają wody, pozostałe 30% pokrywa sam Kante, że wygrał Tour
de France przypadkowo, kiedy wracał rowerem do domu, stracił dziewictwo i z powrotem je
odzyskał, czy też w ramach rozgrzewki pokonuje
maraton.
Wygląda jak duży dzieciak i po prostu nie da się
go nie lubić. Można jedynie się zastanawiać czy
zasługuje na aż tak ogromne uznanie, jakiego doświadcza. Ander Herrera był w tym sezonie indywidualnie lepszy, ale nie miał tak silnego zespołu.
Ale czy jest się o co obrażać? Przecież defensywni
pomocnicy od lat zasuwają za innych. Dlaczego
więc Kanté miałby sobie nie odbić za wszystkie przypadki nagradzania głównie tych, którzy
strzelają bramki? Nie widzę powodu. Pozostaje
pytanie czy Kanté jest jednorazowym przypadkiem, czy pociągnie za sobą nową falę i będzie w
pewnym stopniu rewolucjonistą - czy spowoduje,
że bardziej docenimy zawodników od destrukcji?
Można się jednak spierać o to, kto był w Chelsea
najjaśniejszą postacią sezonu. Ktoś mógłby podać kandydaturę lidera - Edena Hazarda, którego
jednak stać na jeszcze więcej. Inny stwierdziłby, że sukces tkwi w rewelacyjnym bramkarzu,
jakim jest Courtois. Jeszcze następny powie, że
odkryciem sezonu jest Azpilucueta przesunięty
na środek defensywy. Jeden z pięciu w Premier
League, który grał w każdym meczu od deski do
deski. Sam przychylam się do tej opinii - stawiam
Kanté w hierarchii Chelsea na drugim miejscu, za
hiszpańskim obrońcą.
Uwielbiam Kanté i jestem wdzięczny za takie docenienie defensywnego pomocnika. Starałbym się
jednak unikać przesady.
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ZESŁANIU
PUBLICYSTKA

Autor KATARZYNA LEWANDOWSKA
twitter: @KatherineAFC

K

uzyn Andre-Pierre’a Gignaca i
przyjaciel najlepszego strzelca
Bundesligi – Pierre’a-Emericka
Aubumeyanga. Ekscentryczny,
ale pracowity. Yohan Mollo, bo o nim
mowa, zniknął z oczu rodaków, by kontynuować swoją przygodę w dalekiej
Rosji.
Transfer z Saint-Etienne do znajdującej się
na końcu świata Samary to dla wielu idealny przykład piłkarskiego upadku. Zwłaszcza jeśli chodzi o zawodnika wychowanego
w szkółce święcącego tryumfy Monaco.
Yohan, który zawsze sprawiał wrażenie
traktującego życie dość lekko, szybko
zaaklimatyzował się w Rosji. W barwach
Krylii Sowietow zaliczył 35 występów, zdołał
wprowadzić tam trochę świeżości, a sobie
samemu przypomnieć własne najlepsze

lata. Pokazał przebojowe rajdy na skrzydle,
ponadprzeciętną kontrolę nad piłką i przegląd pola na piątkę z plusem. Statystyki
pokazywały, że był jednym z najlepszych
ligowców na swojej pozycji, zwłaszcza jeśli
chodzi o umiejętność dryblingu, a to nie byle
co w drużynie nastawionej jedynie na walkę
o utrzymanie. Najlepiej zapamiętano go w
klubie z trzech fenomenalnych asyst, które
doprowadziły do zwycięstwa nad Zenitem
Sankt Petersburg w sierpniu 2015 roku. Już
wtedy radary trenerów z ligi rosyjskiej skierowały się w jego stronę. „To coś” zobaczył w
nim dwa lata później także Mircea Lucescu,
trener drużyny z wielkiego miasta nad Newą.
Charyzmatyczny zawodnik podpisał z Zenitem kontakt na 3,5 roku. Jego pensja została ustalona na 1,5 mln euro za rok, co stanowi czterokrotność jego zarobków ze
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„Skrzydeł Sowietów”. Na samym początku jasno powiedziano mu, że przychodzi do klubu nie
z przeznaczeniem do pierwszego składu, a po
to, by zwiększyć możliwości rotacyjne drużyny.
Ot, zmiennik dla Szatowa i Kokorina, którzy mają
nad nim tylko jedną przewagę – są Rosjanami, co
jest kluczowe w lidze, w której obowiązuje limit obcokrajowców. Francuz zdawał sobie z tego
sprawę: „Nie chcę być gwiazdą, pragnę być częścią
zespołu i zrealizować swoje marzenie. Wiedziałem
dokąd idę. W Zenicie wszyscy gracze są bardzo dobrzy. Jeśli chcę tu grać muszę pracować więcej niż
ktokolwiek inny” – powiedział klubowej telewizji.
Nie wszystkim jednak ten transfer przypadł do
gustu. Grenadij Orłow, znany komentator meczów Zenitu, bardzo skrytykował posunięcie rumuńskiego trenera: „Mollo - dobry zawodnik, ale
nie wielki. Nie widzę sensu by taki piłkarz był
częścią rosyjskiego futbolu. Tacy cudzoziemcy
przeładowują drużyny. Musimy kupować takich
piłkarzy jak Hulk czy Witsel, którzy będą uczyć
naszych graczy”.

“

Nie był to najtrudniejszy do ustrzelenia gol w
jego karierze, ale radość jaka
wtedy zagościła na twarzy
Francuza udowodniła, że ten
facet naprawdę kocha piłkę.

Trudno ocenić obiektywnie ten pierwszy sezon, a
w zasadzie jego połowę w Zenicie. Łączna suma
niespełna 160 minut to niewielki materiał do analizy. Lucescu starał się dawać mu chociaż końcówki. Ten czas Mollo traktował naprawdę poważnie:
„Starałem się wdrożyć założenia trenera, ale moje
wysiłki nie były wystarczające, ponieważ nie
wygraliśmy” - powiedział po zremisowanym 0:0
meczu z CSKA. Od 1. minuty zagrał dopiero 13 maja
w meczu z… Kryljami. Zastępował on wtedy dochodzącego do siebie po kontuzji Kokorina i poradził
sobie całkiem dobrze. Za to w szalonym meczu z
Urałem, w którym sędzia rozdał furę czerwonych
kartek, udało mu się zdobyć bramkę. Nie był to najtrudniejszy do ustrzelenia gol w jego karierze, ale
radość jaka wtedy zagościła na twarzy Francuza
udowodniła, że ten facet naprawdę kocha piłkę.
Sam zresztą powiedział, że jest prostym człowiekiem, a futbol i jedzenie są jedynymi rzeczami,
jakich potrzebuje do szczęścia.
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“

Śpiewy
w
łóżku,
oznaczanie klubowych
kolegów podczas robienia
“seksownych” min, namiętne
fotografie w lustrze, chwalenie sie mięśniami.

Irokez czy też korki z namalowanymi Batmanem i
Jokerem podpowiadały, że Mollo nie jest postacią
zwyczajną. Ale dopiero instagramowy profil zawodnika pokazuje pełnię jego ekscentrycznych
zachowań. Śpiewy w łóżku, oznaczanie klubowych
kolegów podczas robienia „seksownych” min,
namiętne fotografie w lustrze, chwalenie się
mięśniami. To tylko część tych dziwnych numerów,
które u jednych wywołają szczery uśmiech, a u
drugich niesmak. Ale jego szaleństwo ma też swoją poczciwą stronę, co pokazał traktowaniem pracowników klubu z Samary. Podarował drogocenną
biżuterię klubowej sekretarce i poprosił o przekazanie części swojej wypłaty greenkeeperom
stadionu Metallurga za to, że idealnie przygotowali
murawę na mecz. W mediach społecznościowych
podkreśla też swoją zażyłość z Pierrem-Emerickiem Aubameyangiem, kumplem z Saint-Etienne.
Francuz pogratulował mu zdobycia korony króla
strzelców Bundesligi specjalnie dedykowanym
postem, zaś sam Gabończyk pochwalił jego transfer do Zenitu i nazwał go pracowitym graczem
oraz prawdziwym wojownikiem.

“

Nieważne, że nie stosuje siędo gramatycznych
zasad i że ciągle mówi z silnym francuskim akcentem.
Odwaźnie wychodzi do dziennikarzy nawet w przerwach
meczów.

Ostatnio pojawiły się też plotki, że Mollo otrzymał
rosyjski paszport. Oczywiście po to, by obejść limit obcokrajowców i ułatwić mu rozgrywanie w Petersburgu większej liczby minut, a nie by otworzyć
mu drzwi do reprezentacji Rosji (chociaż nie byłoby ku temu przeszkód, Yohan nie zagrał nigdy w
dorosłej drużynie Francji). Sam zainteresowany

prędko tym rewelacjom zaprzeczył, ale języka
uczy się dość pilnie. Zaczął już w Samarze, chociaż
wplatał wtedy do wypowiedzi sporo angielskich
słów, co brzmiało bardzo zabawnie, ale w Zenicie
zaliczył spore postępy i dziś jest w stanie wyrazić
mniej więcej to, co chce. Nieważne, że nie stosuje się do gramatycznych zasad i że ciągle mówi z
silnym francuskim akcentem. Odważnie wychodzi
do dziennikarzy nawet w przerwach meczów. Wielu bardziej doświadczonych zawodników z Petersburga stale korzysta z usług tłumacza, więc fani
Zenitu bardzo doceniają podejście Francuza.
Trudno przewidzieć jak potoczy się dalej kariera
Mollo. Już wiemy, że Mircea Lucescu nie będzie
miał okazji dać mu większej liczby szans, gdyż
został z Zenitu zwolniony. Tylko jedno jest pewne.
Mollo szybko nie da o sobie zapomnieć. W końcu
tylko wariaci są coś warci.

ALESSANDRINI W MLS
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N

awet ci, którzy w Europie się nie sprawdzili, w USA
zaczynają z „czystą kartą”. Liczą się tylko dobre
występy. Jeżeli przykładasz się do pracy na boisku
i zostawiasz serducho, już jesteś wygranym, bo
po pierwsze – dostajesz dobry kontrakt (często znacznie
wyższy niż ten w Europie), po drugie możesz czuć się
wolny, bo na ulicach LA nie zaczepiają cię fani i nie tratują rozwrzeszczane nastolatki.
Czego się spodziewano się po Romainie Alessandrinim w
Stanach? Solidnej gry na skrzydle, raz na jakiś czas trafienia do bramki, odrobiny odciążenia największej gwiazdy zespołu: Giovaniego Dos Santosa. Jak się okazało,
eksperci potwornie się mylili. Takiej formy Francuza
jako kibic Galaxy nie wymarzyłbym sobie w najbardziej
krasnych snach. Schemat co kolejkę jest ten sam: jeżeli
Galaxy mają zdobyć choć jedną bramkę i czy jakikolwiek
punkt, to Romain musi zagrać dobre, a nawet bardzo dobre zawody.
Próżno szukać kogoś o podobnym znaczeniu dla drużyny
w rodzimej lidze Francuza. Cavani? Bezpośredni udział
przy 47 procentach goli Paris Saint Germain. Wielki Lacazette? 40 procent bramek Lyonu. A to przecież ci najlepsi. Przenieśmy znów wzrok na Alessandriniego i Miasto
Aniołów. Los Angeles Galaxy zdobyli w tym roku łącznie
15 ligowych bramek, Francuz brał udział bezpośrednio
przy 11 trafieniach, co daje ponad 73-procentowy udział
w dorobku drużyny. Jeżeli dodamy do tego asystę przy
samobójczym trafieniu oraz karnego, którego wywalczył, okaże się, że uczestniczył w ponad 87 procentach
strzelonych przez The Gals bramek. Galaxy bez niego nie
istnieją. Jest geniuszem, dyrygentem, reżyserem - reszta piłkarzy LAG to pomocnicze pionki w jego grze.
Fanowi MLS trudno pojąć, dlaczego Alessandrini będąc
tak dobrym piłkarzem nie zdecydował się poszukać pracy w swojej ojczyźnie.

Autor WIKTOR SOBOCIŃSKI - amerykanskapilka.pl
twitter: @VSoboyo
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PELÉ WRACA DO GRY
UDANY SEZON BRAMKARZA OM
PUBLICYSTKA

Autor DAWID CACH
twitter: @CachDawid

S

Sezon 2016 zakończył z osiemnastoma czystymi kontami. To jego najlepszy rok w karierze. Po diagnozie z
2010 roku, mało kto spodziewał się,
że kiedykolwiek będzie w stanie wykręcić
taki wynik, w takim klubie jak OM. Yohann
Pelé zasługuje na wszystkie pochwały,
którymi jest obsypywany.
Do Marsylii trafił w 2015 roku z Sochaux i od razu
skazany był na ławkę rezerwowych. Musiał być
świadomy, na co się porywa, ponieważ szanse
w rywalizacji z Mandandą miał bardzo małe. W
całych rozgrywkach, bardzo smutnych dla OM,
zagrał łącznie w czterech meczach i raczej nie
przekonał do siebie publiczności ze Stade Velodrome. Pod koniec sezonu 15/16 na kibiców
Olympique spadła informacja, że ich idol w osobie
Steve’a Mandandy odejdzie i trzeba będzie szukać
jego następcy. Dzięki temu uchyliła się furtka dla
Pele, którą otworzył przed nim ówczesny trener
Marsylczyków, w wypowiedzi dla La Provence.
W długiej rozmowie na temat przygotowań do
nowego sezonu Franck Passi stwierdził, że Yohann będzie podstawowym bramkarzem jego
drużyny. Klub będący w dość nieciekawej sytuacji, jednocześnie przygotowujący się do zmiany
właściciela, musiał dokonać najpotrzebniejszych
wzmocnień i uznano, że bramka jest obsadzona na wystarczającym poziomie. Deklaracje trenera kibice przyjęli dość chłodno i sami
woleliby postawić na młodszego Brice’a Sambę.
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Na początku sezonu można było mieć wątpliwości. Duża krytyka spotkała go przede wszystkim
po meczu z Niceą, kiedy zawinił przy stracie gola
na 2:3 w końcówce spotkania. Cała gorycz po
tej porażce została wylana właśnie na niego. W
przeciągu całego sezonu popełnił kilka błędów,
głównie przy strzałach z większej odległości,
rzutów wolnych. Jednak zawsze pokazywał wielki charakter i pomiędzy tymi wpadkami potrafił
ratować skórę swoim kolegom. Dzięki swojemu
wzrostowi dominował w powietrzu, wygrywał
pojedynki 1 na 1, ale przede wszystkim imponował
refleksem i gdyby nie jego interwencje, to dzisiaj
w Marsylii nikt nie mówiłby o awansie do eliminacji Ligi Europy, bo kilka ważnych punktów jest
jego zasługą. Bardzo często, kiedy bramkarz
zachowuje czyste konta, mówi się o dużym udziale
obrońców, ale w przypadku Pelégo jest inaczej.
Mając przed sobą takich zawodników jak Fanni,
Rolando, Doria i Rekik, możesz być pewny tylko
tego, że będziesz miał dużo roboty. Tym większy
szacunek należy się temu bramkarzowi za 18
czystych kont w całym sezonie Ligue 1, co jest
najlepszym wynikiem z pięciu najlepszych lig na
starym kontynencie. Dodatkowo w tym sezonie
zagrał we wszystkich meczach OM i nie opuścił
nawet minuty.

“

W trakcie powrotu do
zdrowia Yohann zniknął
z radarów i mówi się nawet o
problemie alkoholowym.

Kto wie, gdzie byłby dzisiaj, gdyby poddał się w
walce z chorobą. Jego kariera zatrzymała się w
październiku 2010 roku, kiedy usłyszał diagnozę
lekarzy: zatorowość płucna. Choroba ta jest
wynikiem zwężenia lub zamknięcia tętnicy płucnej lub jej rozgałęzień przez materiał zatorowy
(skrzepliny). Początkowo miał pauzować przez
pół roku, ale ostatecznie nie grał przez trzy lata!
W międzyczasie Tuluza zerwała z nim kontrakt, a
Pele ruszył do walki o odszkodowanie. W kwietniu
tego roku sąd nakazał TFC zapłacić 1,5 miliona euro
za nieuzasadnione zwolnienie zawodnika. W trakcie powrotu do zdrowia Yohann zniknął z radarów i
mówi się nawet o problemie alkoholowym. Trudno
się dziwić, w takich sytuacjach łatwo o wpadniecie
w spiralę nałogów. Najważniejsze, że udało mu się
wygrać. W końcu wrócił do pełni zdrowia, a następnie do gry w Sochaux, gdzie dobra dyspozycja
poskutkowała transferem do Marsylii.
Letnie okno transferowe przyniesie w Marsylii
bardzo dużo zmian, które nie ominą również bramki. Do OM może wrócić stary znajomy Pelégo, czyli
Steve Mandanda. Żywa legenda tego klubu, cieszy
się ogromnym poparciem kibiców i wielu z nich
marzy o jego powrocie. Część zastanawia się, czy
po prostu nie warto oddzielić przeszłości grubą
kreską i nie burzyć tego co zbudował. Ewentualny powrót oznacza, że znów Pele będzie musiał
pogodzić się z rolą rezerwowego. Nikt (raczej) nie
ma wątpliwości, że Steve jest bramkarzem lepszym. Jednak obaj znajdują się obecnie na dwóch
różnych biegunach: Yohann chwalony, natomiast
Steve nie może zaliczyć poprzedniego sezonu do
udanych. Na początku grał regularnie i spisywał
się przyzwoicie, ale operacja kolana przerwała
jego karierę w Crystal Palace. Po zabiegu wracał
do pełni zdrowia przez pięć miesięcy, a później nie

UDANY SEZON BRAMKARZA OM

“

Pele jest przyzwoitym
golkiperem, ale czasami
przypomina bombę, która w
każdej chwili może eksplodować
i zranić zespół.

potrafił już wskoczyć do bramki. Na pewno w tym
czasie nie stracił swoich atutów, ale będzie potrzebował dłuższej chwili na dojście do najwyższego poziomu. Dla OM nie jest to najgorsza opcja.
Dobry bramkarz w przyzwoitej cenie, która będzie
odgrywała ważną rolę, ponieważ przy letnich planach tego klubu (8/9 zawodników), będą szukać
oszczędności na takich pozycjach.
Jeśli Marsylia chce wrócić do gry o najwyższe
cele, to będzie musiała wzmocnić obsadę bramki. Pele jest przyzwoitym golkiperem, ale czasami
przypomina bombę, która w każdej chwili może
eksplodować i zranić zespół. Jednak nawet jako
rezerwowy może pełnić ważną rolę, ponieważ w
ostatnich latach w OM było z tym kiepsko i każde
wejście drugiego bramkarza na boisko wiązało
się z ogromnymi nerwami. Rudi Garcia darzy go
dużym zaufaniem (współpracowali razem w Le
Mans), więc w następnym sezonie znajdą się dla
niego okazje do zaprezentowania swoich umiejętności. Skoro Yohann Pelé po takiej przerwie wrócił
do gry i w wieku 34 lat rozegrał sezon życia, to nie
musi być jego ostatnie słowo.
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W POGARDZIE DLA

CZASU
Autor ERYK DELINGER
twitter: @E_Delinger

K

iedy Benjamin Nivet pierwszy raz trafiał do jedenastki sezonu Ligue 2, był wcale doświadczonym zawodnikiem – miał 28 lat, a jego
dwanaście goli zapewniło wówczas Troyes awans do ekstraklasy. To
był 2005 rok.
Od tego czasu Nivet nigdy nie zdobył już aż tuzina bramek. Wywalczył za to
jeszcze trzy awanse z drugiego na pierwszy poziom francuskich rozgrywek
(w sumie uzbierał ich pięć) i zgarnął kolejne cztery wejściówki do drużyny
gwiazd drugiej ligi. Jak obszerną i barwną baśnią o długowieczności jest
jego kariera, pokazują choćby te plebiscyty – tylko cytując nazwiska z
którymi 40-letni dziś pomocnik dzielił wyróżnienia można opowiedzieć
dekadę historii francuskiej piłki. Bakari Koné, Damien Perquis, Olivier Giroud, Anthony Modeste, Ngolo Kanté, Alphonsé Areola, Cheikh N’Doye, Nicolas
Douchez, John Bostock – wszyscy ci faceci, rozpoznawalni z tak różnych
przyczyn, na jakimś etapie swoich karier figurowali w „dream teamie” razem
z nim.
Wszyscy jadą dalej, czasem wysoko ku górze – jak Giroud i Kanté – a czasem
hen w dół, jak Bakari Koné, i tylko Nivet ciągle tkwi w tym samym miejscu: tak jak jego Troyes, zawieszony w czyśćcu, w stanie permanentnego
przelotu między dwoma szczeblami rozgrywek. Są piłkarze lepsi, bardziej
utytułowani i o bardziej barwnych historiach, ale trzeba być pozbawionym
duszy, by nie myśleć ciepło o weteranie, który od tylu lat nieprzerwanie robi
swoje, jakby czas się dla niego zatrzymał. Opowieść w opowieści: zaiste,
długo trzeba kopać tę nieszczęsną piłkę, żeby między 376 grami w jedenastu sezonach dla klubu swojego życia niby przypadkiem zmieścić jeszcze 5
lat i 180 meczów w innych barwach.
Przykro, że ani razu nie dorobił się w tym czasie miana najlepszego gracza
ligi. Tym razem znów przegrał o włos, bo znalazł się w piątce nominowanych
– już na tę wieść gęba się człowiekowi uśmiechała: ot, jest constans w tym
chorym sporcie. Jest, i nie pełni funkcji ozdobnego antyku. To Benjamin
Nivet w 91. minucie barażowego meczu uderzeniem z dwudziestu metrów
zapewnił swojej drużynie tegoroczny awans i zesłał Lorient do drugiej ligi.
Wieść o powrocie klubu „yoyo” do elity nie jest może szczególnie ekscytująca, ale wytrwały Nivet nadaje jej pozytywny spin.
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BASTIA ŻEGNA SIE Z LIGĄ W FATALNYM STYLU
PUBLICYSTKA

Autor MICHAŁ BOJANOWSKI
twitter: @Bojanowski33
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T

ytuł nie powinien szokować, bo
jest to najprawdziwsze oddanie
sytuacji, jaka miała miejsce w
obecnym sezonie w SC Bastia.
Zespół grał totalny piach, kapitan pomylił sporty i zamiast kopać piłkę, rąbał
przeciwników albo tablice świetlne, na
trybunach zamiast kibiców była banda zwyrodnialców i ćwierćmózgów, a
zmiana trenera zamiast pozytywnego impulsu sprowadziła klub na samo
dno. Sporting Club de Bastia spada z
Ligue 1 i szczerze mówiąc, jest to jedno z pozytywniejszych zdarzeń tego
sezonu.

obecnymi rozgrywkami Niebiescy stracili 90% siły ofensywnej. Strata Brandão
może jeszcze tak bardzo nie bolała, choć
cały czas był to wartościowy zawodnik, ale
odejście Françoisa Kamano i Floyda Ayité
za względnie małe pieniądze było dużym
ciosem. Zupełnie nijaki atak, z racji braku
odpowiednich funduszy, został uzupełniony
młodymi piłkarzami, którzy przyszli na zasadzie wypożyczenia. Tak do klubu dołączyli
Enzo Crivelli i Allan Saint-Maxim, którzy
uratowali Bastię przed totalną kompromitacją. Patrząc przez pryzmat całego sezonu,
były to jedyne godne pochwały posunięcia
Korsykan.

Pięć lat trwała przygoda Bastii z Ligue 1 i nie
była to historia pełna wzlotów. Korsykanie
tylko raz zakończyli sezon w pierwszej 10,
co pokazuje, że nie mieliśmy do czynienia z wielką, a nawet solidną marką. Przed

Początek podopiecznych Françoisa Ciccoliniego dawał nadzieję, bo do końca września
udawało im się zajmować bezpieczną pozycję w środku tabeli. Ale nawet tak lichej dyspozycji nie utrzymali na dłużej. Ekstremalny

drugoligowy Red Star i powiedzieć, że robił tam
dobre wyniki, to spore wyolbrzymienie. Wypromowanie do zespołu Ligue 1, nawet do takiej
Bastii, trenera bijącego się na zapleczu o utrzymanie jest zwyczajnie dziwne.
W każdym klubie prawą ręką trenera powinien być kapitan, który w trakcie meczu ma
niekiedy nawet większy wpływ na dyspozycję
zespołu niż szkoleniowiec. Dodatkowo cenne
jest, gdy taki kapitan od wielu lat broni barw
danego klubu i jest utożsamiany z zespołem
i kulturą. Niestety w Bastii ta prawa ręka w
postaci Yannicka Cahuzac była nieco przygnita
i zamiast pomagać, wprowadzała chaos wśród
współpartnerów. W walce o utrzymanie niezbędne jest minimalizowanie własnych błędów,
jednak ciężko o dobry wynik, gdy ten teoretycznie najrozsądniejszy na przestrzeni czterech
spotkań trzykrotnie zostaje wyrzucony z boiska. Hitem w wykonaniu Cahuzaca okazało się
spotkanie z Angers. Kapitan schodząc z boiska
został delikatnie zahaczony tablicą świetlną
przez sędziego technicznego; w odwecie za
ten niemal śmiertelny cios uderzył w tablicę,
za co arbiter był zmuszony wyrzucić go z ławki
rezerwowych. Cztery czerwone kartki w tym
sezonie, piętnaście w całej karierze – to się
nazywa lider. Wracając do dyspozycji samej
Bastii - pod wodzą nowego trenera nic nie
uległo poprawie, a nawet się pogorszyło, bo
klub spadł na ostatnią pozycję w tabeli. I choć
dzięki trzem zwycięstwom pod koniec sezonu
Sporting do końca miał szansę na utrzymanie,
sprawiedliwie się stało, że właśnie Korsykanie
pożegnali się z Ligue 1. Sportowo i organizacyjnie nie dali powodów, aby było nam ich żal.

zjazd zaliczyli na początku października, rozpoczynając serię dziewięciu spotkań bez zwycięstwa. I choć Crivelli starał się za dwóch, sam
mógł jedynie dbać o poprawę swoich indywidualnych osiągnięć. Sytuacji nie zmieniły dwa
grudniowe zwycięstwa z rzędu z Metz i Rennes,
bo zamiast dać impuls, rozpoczęły kolejną,
jeszcze dłuższą, serię bez kompletu punktów.

Drugoligowiec na ratunek
Miarka przebrała się po porażce 25 lutego z
Angers 3:0. Pracę po nieco ponad roku stracił
François Ciccolini, a w jego miejsce przyszedł
Rui Almeida. Bastia najwyraźniej zapatrzyła się
w AS Monaco i FC Nantes, gdzie świetną robotę
wykonywali portugalscy szkoleniowcy. Almeida
dostał zadanie ratowania Ligue 1 na Korsyce,
ale ten plan od początku nie trzymał się kupy.
Portugalczyk przed przejęciem Bastii trenował

Swołocz na trybunach

Związek Piłki Nożnej w wyniku prowadzonego
dochodzenia przyznał podopiecznym Bruno
Genesio walkower i zamknął do końca sezonu
stadion w Furiani. O dziwo przy pustej publiczności Bastia wygrała oba domowe spotkania. Najwyraźniej sami zawodnicy mieli dość
toksycznej atmosfery na trybunach. Ten akapit
ma jeszcze dobitniej podkreślić, że w nowoczesnym futbolu nie ma miejsca dla takich klubów
jak Bastia i tak pierwotnych zachowań. Niech
kontynuują swoją przygodę, byle w niższych
ligach.

Co dalej?
W klubie liczono na finisz w okolicach 15. miejsca. Zajmując ostatnią pozycję, pozbawili się
3 milionów euro z praw telewizyjnych, co dla
takiego klubu jest dużym ciosem. Dodatkowo
kończą się wypożyczenia, na których oparty był
skład Bastii. Szukając oszczędności i gotówki,
rozpocznie się wyprzedaż na Korsyce. Na ich
nieszczęście w kadrze nie ma wartościowych
zawodników, którzy zapewniliby wielomilionowy przypływ pieniędzy. Na tę chwilę jedynymi
zawodnikami gwarantującymi jakikolwiek zastrzyk są Alexander Djiku, Lassana Coulibaly
i Jean-Louis Leca, którzy wyróżniali się na tle
słabych konkurentów.
W międzyczasie swoją kandydaturę do objęcia sterów w klubie zaproponował Frédéric
Antonetti, były trener i piłkarz Bastii, ale po
spadku słusznie ją wycofał. Drużyny po relegacji wybierają dwie drogi: albo przechodzą
katharsis i rozpoczynają pracę u podstaw, albo
pozostają w spirali i kończą swoją przygodę w
niższych ligach. Po takim sezonie i incydentach
związanych z SC Bastią ciężko nam uwierzyć,
żeby ten klub szybko się odrodził.

Oddzielnej wzmianki wymaga incydent, do
którego doszło 16. kwietnia w spotkaniu z
Olympique Lyon. Na przedmeczowej rozgrzewce „sympatycy” Bastii zaczęli ubliżać najpierw
Memphisowi Depayowi, a następnie wzięli na
celownik rezerwowego bramkarza Mathieu
Gorgelina. Widząc, że nie robi to na zawodnikach większego wrażenia, wtargnęli na płytę
w celu zaatakowania zawodników Lyonu. Dzięki interwencji służb ochrony nie doszło do
większej eskalacji przemocy. Zawodnicy zostali odprowadzeni do szatni, a mecz przesunięto o godzinę. Jednak po rozegraniu pierwszej
połowy sytuacja się powtórzyła i banda kiboli
zaatakowała piłkarzy schodzących na przerwę. Mecz został zakończony, a Francuski
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N

awracanie piłkarskich fanów na
ten sport w wykonaniu kobiet jest
chyba jednym z największych wyzwań. Niemniej zainteresowanie
ciągle wzrasta i wpływ na to mają również
działania klubów. We Francji z pomocą przychodzi także głośna obecność klubów w
rozgrywkach kobiecej Ligi Mistrzów, gdzie
czeka przecież całkowicie francuski finał.
W samej lidze znów przetrwała hegemonia
Lyonu, ale kto wie, jak potoczyłyby się losy,
gdyby nie papierkowy błąd Paryża.
To miał być sezon przełomowy, w którym ktoś w
końcu miał odebrać mistrzowski tytuł ekipie OL.
Określenie „ktoś” może być lekką przesadą, bo
oczywistym jest fakt, że jedynym tak groźnym
rywalem jest dla nich Paris Saint-Germain. Choć
pompowane z Kataru pieniądze wzmacniają rok
w rok ekipę ze stolicy, to wciąż przeskok pewnej
poprzeczki jest dla nich niewykonalny. Rozgrywki
Paryżanki zaczynały jednak w dobrych nastrojach
i nie traciły głupio punktów, trzymając dystans do
największego rywala.
Po dziewięciu z rzędu zwycięstwach obu drużyn
decydujący o pozycji lidera był bezpośredni mecz,
który jednocześnie kończył pierwszą połowę sezonu. Okazało się, że pobyt na czele tabeli będzie
udziałem Paryżanek, które zdołały pokonać Olympique Lyon 1:0. Była to pierwsza ligowa porażka
piłkarek OL od trzech lat, wcześniejsza również
była dziełem PSG.
Droga do mistrzostwa stała otworem. Niestety
tym razem zdecydowały papiery i głupi błąd pracownika klubu. W styczniu na jaw wyszło, że w
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pierwszej kolejce sezonu przeciwko Albi na murawie zameldowała się nieuprawniona do tego
zawodniczka – Sarah Palacin, której nazwiska
zabrakło w protokole meczowym. PSG otrzymało
karę nie tylko w postaci walkowera, ale również
jednego ujemnego punktu i spadło na trzecie
miejsce w tabeli. Zamieszanie po tej aferze było
jeszcze większe, bo swoją rezygnację złożył szkoleniowiec Patrice Lair. Dymisja nie została przyjęta, a działacze klubu winy szukali raczej wśród
innych pracowników, jednocześnie odwołując się
od kary, co szybko odrzucono.
po wznowieniu sezonu, kiedy PSG przegrało bezpośredni pojedynek z Montpellier. Lyon natomiast
spokojnie pracował na sukces, który dowiózł aż do
samego końca, notując zwycięstwo za zwycięstwem. Po meczu 8 maja przeciwko Soyaux (9:0)
jasnym stało się, że Olympique Lyon sięgnie po
mistrzostwo Francji po raz jedenasty z rzędu i po
raz piętnasty w historii.
Nadszedł czas na świętowanie dla prezesa Aulasa, który nigdy nie ukrywa, jak duże znaczenie ma
dla niego sekcja kobieca. Na ten moment przynajmniej w niej może ogrywać Katarczyków. Ten
sezon Lyonu to nie był jednak tylko sukces czysto
sportowy. Pieniądze wyłożone na półroczny pobyt
w klubie Alex Morgan okazały się marketingowym
strzałem w dziesiątkę. Przez ostatnie miesiące
nazwisko Morgan w kontekście Lyonu przebijało
się w każdych mediach, a w klubie nie czekali
tylko na cuda, ale organizowali wiele spotkań z
amerykańską gwiazdą kobiecej piłki. Może i nie
do końca dała tyle jakości na boisku, ile można
oczekiwać, ale solidnie zapracowała na popularność OL.
Na błędzie w papierach ze strony PSG w sposób
znaczący skorzystał jeszcze jeden zespół – Mont-

pellier. Choć nie można oczywiście stwierdzić, że
ich druga lokata w tabeli to efekt wyłącznie tego
zamieszania u rywalek. Niemniej ten wynik oznacza po prostu tyle, że MHSC wróci do rozgrywek
Ligi Mistrzyń po ośmioletnim rozbracie. Ogromny
wpływ na ich boiskowe poczynania można przypisać choćby bramkostrzelnej Sofii Jakobsson, czy
też Sakinie Karchaoui, która znalazła swoje miejsce w jedenastce sezonu.
A skoro jedenastka sezonu to nie sposób nie
napisać o Katarzynie Kiedrzynek. O ile Paryż
niekoniecznie wypalił w przypadku Krychowiaka,
o tyle nasza bramkarka jest kluczową postacią
swojej drużyny, a dodatkowo ciągle się rozwija,
zmierzając ku światowej czołówce. Polka w tym
sezonie rozegrała 16 spotkań w D1F i aż 11 z nich
kończyła z czystym kontem. Nie może więc dziwić
najpierw nominacja do tytułu bramkarki sezonu,
a a następnie nagroda w rękach reprezentantki naszego kraju, zdobyta zresztą po raz drugi z
rzędu.
Coroczne zwycięstwa Lyonu nie oznaczają wcale,
że Division 1 Feminine to rozgrywki nudne. Miniony
sezon pokazał również, jak łatwo jest zepsuć sobie niemal idealną drogę do sukcesu, na który tak
bardzo się czeka. Na przyszłość pewnym można
być tego, że Paris Saint-Germain nie powiedziało
ostatniego słowa i o pierwsze w swej historii
mistrzostwo oraz przełamanie rządów OL będzie
walczyć do upadłego, a to wszystko przy dużym
udziale Kiedrzynek. W Lyonie zresztą nadchodzi
czas na nowego szkoleniowca i pod dużym znakiem zapytania jest to jak, poradzi sobie z tą rolą
Reynald Pedros, dla którego będzie to pierwsza
tak poważna praca.
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361 spotkań. Ponad 7 lat i 6 miesięcy.
2754 dni i podróż dobiega końca. Po
tak długiej i obfitej w różne wyniki
przygodzie z AS Saint-Etienne żegna
się Christophe Galtier. Powiedzieć, że
kończy się tym samym pewna historia to nie powiedzieć nic. To odejście
oznacza, że nie ma już w Ligue 1 trenera, który pracowałby w jednym klubie
dłużej niż 6 lat.
Grudzień 2009 roku to kolejny z koszmarnych
miesięcy Saint-Etienne w tamtym czasie.
Drugi sezon z rzędu tak utytułowany zespół
tułał się w dole tabeli i drżał o utrzymanie w
elicie. Nadchodził kres pracy Alaina Perrina,
któremu najzwyczajniej w świecie nie szło,
tak jak tego oczekiwali działacze. Poszukiwanie zastępcy dającego choćby pozorny
element spokoju nie trwało długo, a Perrina

na trenerskiej ławce zastąpił jego własny
asystent – Christophe Galtier.
To właśnie dokładnie wtedy wystartowała
jedna z najciekawszych historii we francuskiej piłce ostatnich lat. Pierwszy raz
Galtier kierował zespołem jako ten najważniejszy i od razu dostał ciężkie zadanie.
Miał przecież pomóc ASSE odzyskać blask
z wcześniejszych lat. Zaczynał ostrożnie i
zapewnił swym podopiecznym utrzymanie w
Ligue 1, choć już wtedy jasne było, że jego
myśli i cele są znacznie wyżej. W debiucie
zanotował bezbramkowy remis z zajmującą
czołowe miejsca Marsylią z Morientesem,
Gonzalezem czy Brandao w składzie, i to
pomimo płatającego figle losu, który zmusił
ich do gry w osłabieniu niemal od samego
początku spotkania.
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Premierowy pełny sezon pod jego wodzą zespół
ukończył już na dziesiątym miejscu, co wskazywało na solidny krok do przodu. Potwierdzenie,
że ASSE zmierza w dobrym kierunku, przychodziło
z miesiąca na miesiąc, z tygodnia na tydzień. Ostatecznie okazało się, że Les Verts z tym szkoleniowcem nigdy nie wypadną w lidze z pierwszej
dziesiątki. Ba, że aż czterokrotnie z rzędu zagwarantują sobie miejsce w europejskich Pucharach.
Tak dobrej passy klub nie miał od czasów swej największej świetności, gdy sięgał między innymi po
ostatni tytuł mistrzowski.

“

Gdyby opisać jednym
słowem to, co działo
się w Saint-Etienne przy tym
trenerze, chyba najlepiej pasowałoby tu określenie “stabilność”.

To Christophe Galtier przywiózł do gabloty na
Geoffroy-Guichard pierwsze po 32 latach trofeum.
I może nie było to mistrzostwo kraju, a zsyłany na
dalszy plan Puchar Ligi (notabene premierowy w
historii), jednak euforia w klubie potrwała dłużej
niż kilka chwil. To trofeum, jak i piąta pozycja w
lidze pozwoliły mu sięgnąć również po tytuł trenera roku.
Gdyby opisać jednym słowem to, co działo się w
Saint-Etienne przy tym trenerze, chyba najlepiej
pasowałoby tu określenie „stabilność”. Może nie
udało się zrobić decydującego kroku naprzód w
postaci awansu do Ligi Mistrzów, ale konkurencja przecież nie spała i co ważniejsze miała lepsze możliwości do kreowania sukcesów. Przez
większość pobytu w tym klubie miał do dyspozycji
filary, na których mógł budować silny zespół.
Pod wodzą Galtiera na boiskach zagrało 112 zawodników, niektórzy byli postaciami epizodycznymi i
łatającymi dziury, ale byli też tacy, którzy przy tym
trenerze zyskali pewność siebie i ruszyli w świat
(najlepszym przykładem może być Pierre-Emerick Aubameyang). Urodzony w Marsylii 50-latek
wyciągał z młodzieżowych drużyn niejednego
utalentowanego gracza i dawał im szansę debiutu
w Ligue 1. Wystarczy powiedzieć, że na liście tej
figurują Kurt Zouma, Faouzi Ghoulam, Joshua Guilavogui czy Allan Saint-Maximin.
Kibice go uwielbiali. Rzadko miewał problemy z
dogadywaniem się z zawodnikami, choć nazwiska w kadrze trafiały się różne. Nie bał się łatać
dziur zawodnikami młodymi, nawet jeżeli miała to
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być gra na pozycji stopera. Kłopoty miał jednak
z dzieleniem sił na europejskie Puchary i Ligue 1,
zawsze start sezonu przy uczestnictwie w obu
tych rozgrywkach wypadał blado na krajowym
podwórku. Ilekroć jednak wydawało się, że to
będzie dla Zielonych słabsza kampania, piłkarze
budzili się i gonili czołówkę na tyle skutecznie, by
ponownie móc zagrać w Lidze Europy .
Ta wszechobecna stabilizacja zaczęła jednak w
pewnym momencie doprowadzać do nijakości,
wypalenia. Sezon 2016/2017 już naprawdę mocno
zdawał się podkreślać, że pewne idee najzwyczajniej w świecie zostały wyczerpane. Galtier
zdawał się tracić świeżość i trzeźwy pogląd na
sytuację. Nie pomagali mu piłkarze, ale i sam
niekoniecznie był w stanie tchnąć w nich nowego
ducha. Porażka z Manchesterem United w Lidze
Europy tragedią nie była, ale Saint-Etienne traciło
kontakt z czołówką w rozgrywkach ligowych.

“

Brakowało błysku gwiazd i szukania nowych
rozwiązań
taktycznych.
Nikt nie lubi pożegnań z tak
wytrwałymi trenerami, ale to
chyba był właściwy moment
na rozstanie.

Nie można ukrywać, że po części to zasługa lepszych sezonów po stronie kilku konkurentów, ale
to nie jedyny powód, dla którego ASSE oglądało się
teraz znacznie słabiej. Brakowało błysku gwiazd
i szukania nowych rozwiązań taktycznych. Nikt
nie lubi pożegnań z tak wytrwałymi trenerami,
ale to chyba był właściwy moment na rozstanie.
Owszem, niewykluczone, iż po tych zmianach Les
Verts przez chwilę mogą odnaleźć się w innej
rzeczywistości. Galtier nie dawał już kibicom sygnałów, że będzie jeszcze w stanie odnaleźć złoty
środek.
Ze Stade Geoffroy-Guichard żegnał się z dużym
bólem, ponosząc najwyższą porażkę w swej trenerskiej karierze 0:5 z Paris Saint-Germain, drużyną,
która stała się dla niego istnym koszmarem.
Przygnębiające, rozczarowujące pożegnanie nie
mogło jednak przyćmić pamięci fanów o wielkich
meczach i sukcesach Zielonych pod wodzą tego
szkoleniowca.

“

Władze klubu nie kryją,
że choć może i uda im
się znaleźć lepszego trenera,
nawet nie liczą na znalezienie
równie charyzmatycznego,
wartościowego człowieka.

Wykrzykiwane na Le Chaudron gromkie „Galtier” po spotkaniu z PSG wybrzmiewa w głowie do
dzisiaj, a sam szkoleniowiec nie ukrywał po tym
wieczorze wzruszenia. Władze klubu nie kryją, że
choć może i uda im się znaleźć lepszego trenera,
nawet nie liczą na znalezienie równie charyzmatycznego, wartościowego człowieka.
Odejście Galtiera to zamknięcie grubej księgi w
historii AS Saint-Etienne. Może nie tak bogatej
w tytuły, jak wówczas gdy dominowali nad całą
resztą francuskiej piłki, ale na pewno znaczącej.
Kibice tego klubu mają teraz w głowach milion
pytań o przyszłość, wszyscy fani futbolu znad Sekwany czują żal i być może marzą o tym, by Galtier
przejął już teraz inny zespół z tego kraju. Do którejkolwiek strony jednak nie należymy, zjednoczeni
musimy wyrzucić z siebie jedno proste

Merci coach Galtier!
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