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ilka miesięcy temu rozpisywaliśmy
się o tym, jak chłopcy Jardima zagrali na nosie szejkom z Paris Sanit-Germain. AS Monaco przejęło władzę nad
piłkarską Francją, detronizując nietykalne
jak dotąd PSG. Nim piłkarskie emocje
nie zdążyły jeszcze opaść, letnie upalne
popołudnia zapewniły nam istną brazylijską
telenowelę. Chcąc odzyskać twarz i władzę
na krajowym podwórku, paryżanie z wigorem rozbujali transferową karuzelę. Na
rozgrzewkę wicemistrzowie Francji sprowadzili doświadczonego Daniego Alvesa, jednak prawdziwa bomba miała dopiero nadejść - celem numer jeden stał się Neymar.
Trwająca kilka tygodni saga zakończyła się
historycznym transferem w wysokości 222
milionów euro. Złośliwi stwierdzą, iż właśnie
taką cenę PSG musiało zapłacić za pamiętny blamaż na Camp Nou w Lidze Mistrzów.
Tego wyniku nigdy nie uda się zmazać, jednak to właśnie Neymar ma napisać kolejne
rozdziały w historii paryskiej drużyny. Po
odejściu wszechmogącego Zlatana Ibrahimovića, szejkowie potrzebowali nowej
twarzy firmującej ich projekt pod szyldem
Paris Saint-Germain. Neymar wydaje się być
do tego stworzony, zwłaszcza że wpisuje
się w brazylijskie tradycje klubu Rai, Valdo,
Ronaldinho - niemal każda wielka drużyna PSG budowana była wokół wielkiego
Brazylijczyka.

Na transferowym rynku rekordy wyśrubowali również mistrzowie Francji. Tylko tego
lata AS Monaco zarobiło na sprzedaży
swoich piłkarzy blisko 180 mln euro. ASM
było studnią bez dna dla angielskich klubów,
które bez wahania wydawały w Monte Carlo ogromne sumy pieniędzy. Do tej kwoty
należałoby także doliczyć kolejne 180 mln,
które klub z księstwa ma dostać za Kyliana Mbappe. Jednak z powodu restrykcji
finansowego fair play, PSG zobowiązało się
rozliczyć tę kwotę dopiero za rok. Fenomenalny Kylian ma szansę stać się najdroższym
francuskim piłkarzem w historii i to przed
dwudziestką! Czy Monaco wyjdzie z tego osłabione? Początek sezonu pokazuje, iż wcale
tak być nie musi, a trener Jardim zna już receptę na sukces.
W tle transferowego szaleństwa, do Francji
zawitało aż trzech zagranicznych trenerów
- Marcelo Bielsa, Claudio Ranieri oraz Oscar
Garcia. Trio szkoleniowców ma być gwarancją na brak nudy za plecami PSG i ASM.
Przed wami jubileuszowy 80. sezon Ligue 1!
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To będzie sezon Neymara. Bez względu na to, jak ten rok się dla niego i jego nowego
klubu ułoży. Cokolwiek wydarzy się dalej, będzie rozpatrywane przez pryzmat najdroższego transferu w historii. PSG zburzyło wszak zastany porządek w europejskim futbolu.
Dosłownie – podważyło międzynarodowe reguły gry (tudzież obnażyło ich bezsens),
zaś w przenośni – przypomniało reszcie ligi, że uprawia niemalże oddzielny sport.
Neymar w Paryżu zmienia wszystko. Dla kogo i jak bardzo?
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ydawałoby się, że bezwarunkowymi
zwycięzcami są kibice Paris Saint-Germain. Zyskują możliwość regularnego
oglądania niesamowitego piłkarza,
a ich klub dzięki najbardziej spektakularnemu
posunięciu od czasu podwójnego zakupu Ibrahimovicia oraz Thiago Silvy znalazł się na ustach
całego świata i wprosił się do grona europejskich
gigantów. „Pięknie jest dziś być fanem PSG”, mogą
zazdrośnie wzdychać sympatycy innych ekip.
- Patrząc oczami klubu z Paryża, dostrzeżemy
dowód na wielkość i gotowość na bycie najlepszym w Europie. Z perspektywy przeciętnego
kibica w kapciach, ten transfer i związane z nim
sumy to jednak zamach na moralność i zdrowy
rozsądek. Oznaka szaleństwa i powód do zniesmaczenia – opisuje swoje kibicowskie rozterki
Jakub Golański, dawny redaktor naczelny bloga
Vive La Ligue 1 i wieloletni fan PSG. Przyznaje jednak, że ekscytacja dobrą piłką szybko zwycięża:
- Tak jest na początku; aż do momentu pierwszego meczu. Wtedy niesmak ustępuje zachwytowi,
który pewnie utrzyma się przez miesiące.
Skoro nawet kibic, któremu paryski klub sprawił taki prezent, w pierwszej kolejności bierze
pod uwagę aspekt finansowy sprawy, trudno
się dziwić, że i bezstronni w sporze (bo o sporze
przy okazji tego transferu można mówić z całą
pewnością) PSG-Barcelona roztrząsają kwestię
pieniędzy. Na tapet trafiają naprzemiennie astronomiczny wydatek klubu bądź pazerność piłkarza, który zrezygnował z legendarnego klubu dla
wyższego kontraktu.
- W latach dziewięćdziesiątych te same artykuły
pisano o Lazio i Parmie. PSG i Manchester City robią to, co wtedy Włosi, i co kilka lat temu oburzało
przy transferach Chelsea. Nic nowego. Tak samo
jak niczym nowym nie jest, że piłkarz za swoją
pracę chce dostać możliwie najwięcej pieniędzy.
To nie dziwi, nie bulwersuje – bagatelizuje poruszenie finansową stroną transferu Bartłomiej
Rabij, znawca południowoamerykańskiego futbolu i współpracownik m.in. TVP Sport, Piłki
Nożnej czy Sportklubu. Podkreśla, że w ojczyźnie
Neymara rekord budzi jednoznaczne emocje: - Brazylijczycy są zachwyceni. Znowu mają
najdroższego piłkarza świata, znów wszyscy
o nich mówią, ich piłka znów jest doceniana.

Brazylijski romans w Paryżu
Perspektywa brazylijska najlepiej ukazuje, że dyskusji o transferze gwiazdora nie należy ograniczać
do czynników ekonomicznych. Gdy wziąć pod
uwagę potencjalne korzyści dla Selecao, z Mundialem w perspektywie przenosiny do PSG jawią się
jako zupełnie rozsądny ruch piłkarza.
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- Z punktu widzenia reprezentacji to świetne
wieści. Neymar trafia do klubu, który ma wielkie
ambicje i silną brazylijską tradycję. Od przejęcia
przez Canal+ w 1991 roku zawsze byli tam Brazylijczycy: Rai, Valdo Leonardo, Ricardo Gomes...
- wspomina Rabij - Dla chłopaków, którzy są w
PSG teraz: Thiago Silvy, Lucasa, Marquinhosa, to
także podniesienie zainteresowania ich grą ze
strony selekcjonera i zwrócenie uwagi na Ligue
1, zwykle traktowaną przy powołaniach po macoszemu. Paryż to dla Brazylijczyków dobre miasto,
z piękną historią; dlaczego więc tylko Barcelona
miałaby odnosić sukcesy mając ich w składzie?
W rzeczy samej, podobne pytanie postawiło
Paris Saint-Germain odbierając Katalończykom
gwiazdora. Dlaczego to Barça ma mieć najlepszych piłkarzy i wyrywać najcenniejszych
graczy innym klubom? Czy to nie może działać
odwrotnie? Nasser Al-Khelaifi odważył się poszukać odpowiedzi i zachwiał niewzruszonym od
lat europejskim układem sił. PSG wykorzystało
zbytnią pewność siebie giganta i okaleczyło go,
przynajmniej na krótką metę, nieodwracalnie.

Katar rozłożył kolosa
- Barcelona traci podwójnie – ocenia bez wahania Mariusz Bielski, były publicysta ¡Olé! Magazynu - Sportowo Neymar jest absolutnie nie do
zastąpienia, bo żaden piłkarz nie posiada takiego
zestawu umiejętności - techniki, dynamiki, wizji
gry, kreatywności - na tak wysokim poziomie.
Duma Katalonii pozyskała Dembélé, który ma go
zastąpić, ale to dopiero kandydat na gwiazdę.
Blaugrana oczywiście traci też marketingowo.
Neymar to marka przyciągająca uwagę kibiców
oraz reklamodawców z różnych zakątków świata. Javier Tebas [prezes hiszpańskiej ligi] chciał
zablokować przejście Brazylijczyka do PSG nie z
powodów moralnych, na które się powoływał, a
ze względu właśnie na aspekt marketingowy. La
Liga straciła gwiazdę o unikalnym blasku, dzięki
której jeszcze częściej mówiono o rozgrywkach.
Również przyglądając się sprawie ze strony katalońskiego klubu, da się dostrzec realne, sportowe
przyczyny decyzji zawodnika - „chęć wyjścia z
cienia Messiego” to więcej niż tylko wymówka
w pogoni za podwyżką. Prywatne, ambicjonalne
motywacje zawodnika nie mogły się do końca
spełnić w trwającej w Barçy „epoce Leo”, a to
wszystko nałożyło się na trudny, nieporadny administracyjnie okres w klubie.
Korzystając z tego ostatniego paryżanie przemeblowali rzeczywistość. FCB naraz przekonała się,
że może stracić gwiazdę i stanęła w obcej sobie
pozycji na rynku – zderzała się z zaporowymi cenami i kategorycznymi odmowami innych klubów.

Najbardziej bolesne „nie” usłyszała w sprawie
Coutinho, ale nieszczęścia zaczęły i skończyły
się w Paryżu: nieudany szturm po Verrattiego
sprowokował Nassera do „operacji Neymar”, a
upokorzenia dopełniła nieudana próba zakupu
niepotrzebnego PSG Di Marii.
- Wydaje mi się, że Neymar nie był doceniany
przez Camp Nou tak jak powinien. Messiego
kochają, bo “jest ich”. Suareza, bo jest zabójczo
skuteczny. Neymara trzymano jakby na dystans
– tłumaczy piłkarza Bielski. - To ikona obecnych
i nadchodzących czasów piłkarskich. Teraźniejszość i przyszłość wymknęła się z rąk hiszpańskiego futbolu. Niestety poniekąd na własne
życzenie Barcelony, która nie nadążyła z dostosowaniem się do dynamiki obecnego rynku transferowego. Tak przypomniała sobie, że żaden klub
nie jest w centrum świata. Przeciwnicy nieudolnego Bartomeu dostali zaś do rąk potężny argument i powinni z niego czym prędzej skorzystać.

U progu „Klubu 26”
- Wyobraźmy sobie, że w piłce funkcjonuje system wymian graczy, jak w NBA czy NHL, i że rok
temu ktoś za Neymara zaoferowałby Paulinha z
ligi chińskiej, Semedo z Benfiki i Dembélé. Nikt by
takiej wymiany nie przeprowadził - nieudolność
kierownictwa Barçy punktuje również Bartłomiej
Rabij, choć jego zdaniem sam Neymar ma jeszcze wszystko do udowodnienia: - Jest spektakularnym graczem, ale jak na razie zdobył Ligę
Mistrzów tylko jako część Tridente, jeden z kilku,
a z reprezentacją wygrał wyłącznie Igrzyska. W
Paryżu wszyscy liczą właśnie na LM, bo kibica
PSG domowe sukcesy już nie wzruszają, i podobnie jest z kadrą: nie liczy się dojście do półfinału
czy finału. Liczy się złoto, nic innego.
Zapewne dlatego znalezienie piłkarskiej samodzielności – z dala od Messiego i Suareza – było
dla Neymara istotne. Nie może wszak na dobre
oswoić się z rolą najważniejszego człowieka w
reprezentacji, jeśli na co dzień będzie tylko numerem 2 lub 3. Tutaj, nie w nazwiskach otaczających Neya kolegów, leży clou symbiozy między
PSG a Selecao. Oba zespoły mają go oswajać z
tym samym wymiarem presji i wzajemnie z tego
skorzystać. Według Bartłomieja Rabija, to najwyższy ku temu czas:
- Z końcem sezonu Neymar będzie miał 26 lat.
To wiek, w jakim Maradona poprowadził Argentynę do Mistrzostwa Świata w Meksyku, w jakim
Ronaldinho był liderem Barcelony wygrywającej
LM, i w jakim Zidane wygrywał Mundial z Francją.
To symboliczny wiek. Do symbolizmu nie ma się
wprawdzie co przywiązywać, ale w widowiskowym ujęciu – wypadałoby coś wygrać.
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WIZYTÓWKA FRANCJI
PROFESJONALNE SZKÓŁKI PIŁKARSKIE
PUBLICYSTKA

Autor KAMIL TYBOR - igol.pl
twitter: @KamilTybor
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rancja od wielu lat uchodzi za
jednego z liderów piłkarskiego
szkolenia. To tutaj swoją przygodę
z futbolem zaczynało wiele światowych
gwiazd, wyruszających później na podbój
Europy. Kraj ten to też pierwszy punkt w
notesach wielu dyrektorów sportowych czy
skautów i w nim właśnie zaczynają swoje
działania – wyruszając na „łowy” - podczas
trwania każdego okienka transferowego.
Jak Francuzom udało się stać hegemonem
w tym aspekcie? Nie ma w tym żadnego
przypadku: za wszystko odpowiada rodzima
federacja, sprawująca nadzór nad klubami
i ich systemem szkolenia młodych graczy,
którego wizytówką są centra – podlegające
ocenie i klasyfikacji według ściśle wytyczonych kryteriów.
Talenty rodzą się wszędzie, ale dając im możliwość
odpowiedniego przygotowania – tego czysto technicznego, ale też mentalnego – można oszlifować
je w prawdziwe, warte fortunę diamenty, przynoszące ogromne korzyści sportowe – oszczędzając
przy tym środki finansowe. To jakże banalne stwierdzenie znalazło odzwierciedlenie nad Sekwaną.
Podwalin francuskiej myśli szkoleniowej należy
szukać w latach 70. ubiegłego wieku, kiedy to w
Saint-Etienne powstało jedno z pierwszych profesjonalnych centrów zajmujących się piłkarską
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edukacją. Tak rozpoczęła się ewolucja struktur,
których efektem są dziś chociażby w pełni ukształtowani 18-letni reprezentanci drużyny narodowej. „Produkty” w pełni profesjonalnych, działających przy klubach szkółek.
We Francji znakomicie działa tez system detekcji
świeżych talentów. W wieku 15 lat większość najbardziej utalentowanych zawodników w kraju jest
już w klubie posiadającego zawodową strukturę
bądź bardzo blisko takiego. Pierwsze informacje
o uzdolnionych juniorach wpływają do wykwalifikowanych akademii gdy ci mają 12/13 lat, a często
zdarza się, że monitorowani są już dużo wcześniej.
Francuska federacja piłkarska kooperując z LFP
(Ligue de Football Professionnel) monitoruje systematycznie działalność szkoleniową zespołów
jej podległych, czego jednym z efektów jest
publikowana co roku prestiżowa klasyfikacja akademii prowadzonych przez profesjonalne kluby.
Warto przy tym zaznaczyć, że zespołom nie narzuca się z góry ujednoliconego modelu szkolenia .

“Comment ça marche” czyli jak
powstaje klubowa akademia
i ranking francuskiej federacji
Każdy klub piłkarski, bez względu na szczebel
rozgrywek, zajmuje się wychowywaniem piłkar-

skich adeptów. Nie każdy jednak od razu może
pozwolić sobie na założenie profesjonalnego
„centre de formation”. O wszystko dba francuska federacja we współpracy z dyrekcją ligi (LFP),
precyzując kryteria, dzięki którym klub może
usprawniać swoje działania na polu kształcenia
wychowanków.
Najważniejszymi czynnikami, jakie mają wpływ na
to czy w danym klubie piłkarskim możliwe jest otwarcie szkółki są:
• Zgoda Ministerstwa Sportu
• Autoryzacja do wykorzystywania profesjonalnych graczy
• Uczestnictwo w rozgrywkach Ligue 1 lub co najmniej trzeci sezon z rzędu w Ligue 2
Po spełnieniu wyżej wymienionych oraz kilku
mniej istotnych punktów klub może ubiegać się o
otwarcie centrum, składając odpowiednie wnioski. Pozwolenia wydawane i odnawiane są (muszą
to robić zespoły już prowadzące swoje ośrodki)
po szczegółowym przestudiowaniu raportów ich
dotyczących, a sporządzonych przez dyrekcję
techniczną działającą przy FFF i LFP. Przyznawane
są kategorie: Klasa I (A, B) i Klasa II (A, B).
Kiedy akademia zaczyna prosperować, a klub

JAK SZKOLĄ FRANCUZI?

liczyć zyski sprzedając swoich wychowanków,
zaczyna się też rywalizacja o miano tej najlepszej,
dającej największe możliwości szkółki piłkarskiej
we Francji. Coroczny ich ranking tworzony jest
przez FFF w oparciu o sumę uzyskanych punktów – im większa ich liczba, tym wyższe miejsce
w klasyfikacji. To ogromny bodziec dla klubów
dążących do bycia jeszcze lepszymi edukatorami.
Punkty przyznawane są za osiągnięcia wychowanków i kadry szkoleniowej – federacja przywiązuje do tego dużą wagę. Zliczane są:
• Liczba profesjonalnych kontraktów podpisanych przez adeptów szkółki,
• Rozegrane mecze
• Mecze w reprezentacjach narodowych
• Kursy trenerskie i edukacja szkoleniowców
A także - co nie może dziwić, bo według przyjętego
przez FFF systemu jakość piłkarska iść musi w
parze z ta intelektualną - osiągnięcia młodych
graczy w nauce, np. zdane matury (francuskie BAC).

Klasyfikacja 2016/2017
W nowo opublikowanej przez FFF, rozliczającej
poprzedni sezon klasyfikacji liderem jest Olympique Lyon (pozostający zresztą w czubie rankingu od wielu lat). Wystarczy spojrzeć na graczy,
którzy tylko w tym roku opuścili klub ze stolicy
Rodanu-Alp, by szybko zorientować się, że nie
jest to zrządzenie losu. Lacazette, Tolisso, przed
rokiem Umtiti, a kilka lat wcześniej Benzema czy
Ben Arfa to gracze światowego formatu, rozpoczynający swoją piłkarską przygodę właśnie w
drużynie prezydenta Aulasa.

“

Mimo ogromnych pieniędzy inwestowanych
w największe gwiazdy w PSG
nie zapominają o tym, że dzięki własnej, dobrze wyszkolonej
młodzieży też można coś
osiągnąć.
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Mistrz Francji, AS Monaco, uplasował się na drugim miejscu i nie należy rozpatrywać tego w kategoriach niespodzianki. Księstwo zawsze słynęło
z doskonałej pracy z młodzieżą; to właśnie tam
skrzydła rozwinęli tam Henry, Petit, Trezeguet,
Thuram czy pochodzący z… okolic Paryża, powracający właśnie na „stare śmieci” Mbappé.
Mimo ogromnych pieniędzy inwestowanych w największe gwiazdy w PSG nie zapominają o tym, że
dzięki własnej, dobrze wyszkolonej młodzieży też
można coś osiągnąć. Areola, Kimpembe i Rabiot
to rozpoznawalne w Europie nazwiska, które
pozwoliły paryżanom usadowić się na trzeciej
pozycji w tegorocznym rankingu.
Na ogół dobrze spisują się akademie Nantes oraz
Metz i tym razem odzwierciedlają to miejsca
tych klubów w tegorocznej klasyfikacji. Bardzo
imponujące jest ósme miejsce drugoligowego
Auxerre, którego ośrodek cieszy się większą
estymą niż choćby te w Marsylii czy Rennes.

Akademie w praktyce
Za jedną z najlepszych we Francji i w całej Europie
uchodzi akademia FC Nantes. Jakie są jej główne
cele? Przygotować młodych ludzi intelektualnie,
zapewnić dostęp do maksymalnego szkolenia i
przysposobić ich profesjonalnie do czekających
obowiązków. Francuzi wiedzą, że nie samą piłką
człowiek żyje. Na równi stawiają kulturę, wychowanie i przygotowanie do normalnego życia.
Wiadomo, nie każdemu – nawet trafiającemu do
znanej szkółki – chłopakowii uda się zostać profesjonalnym piłkarzem.
Akademia „Kanarków” powstała w 1978 roku i do
dnia dzisiejszego kilkakrotnie wygrywała ranking najlepszych we Francji (1996, 1997, 1998, 1999,
2000, 2001, 2002). Jej słynnymi wychowankami
są Marcel Desailly, Christian Karembeu, Mickaël
Landreau oraz obecny selekcjoner kadry - Didier Deschamps. Powierzchnia ośrodka? Bagatela
14 hektarów z rożnego typu boiskami, siłownią,
odnową biologiczną - wszystko to do dyspozycji
średnio pięćdziesięciu młodych zawodników w
sezonie. To jednak nie koniec. Młodzi adepci mogą
wybrać sobie szkołę, do której będą uczęszczać;
w ramach centrum proponowane są im trzy – liceum ogólnokształcące, liceum profesjonalne
(zawodowe) i liceum techniczne. Wszystko dopięte na ostatni guzik, zaplanowane od poniedziałku do niedzieli. Tylko z tego korzystać!

- KLASYFIKACJA 2016/2017 NAJLEPSZE AKADEMIE WE FRANCJI

1. Olympique Lyonnais		

4271

2. AS Monaco		

4039

3. Paris-SG			3617
4. FC Nantes		

3387

5. Toulouse FC		

3179

6. FC Metz			

3018

7. Girondins de Bordeaux

2940,5

8. AJ Auxerre		

2767

9. Le Havre AC		

2680,5

10. FC Sochaux		

2606,5

11. Stade Rennais		

2508

12. RC Lens			

2476

13. OGC Nice		

2419

14. AS Nancy		

2399

15. AS Saint-Etienne		

2130

16. LOSC			2003
17. ESTAC Troyes		

1957

18. SM Caen			

1872

19. AS Valenciennes		

1858

20. Olympique de Marseille

1751

21. Montpellier Hérault SC

1701

22. Nîmes Olympique		

1657

23. EA Guingamp		

1550

24. Tours FC		

1507

25. SC Bastia		

1503

26. Stade Lavallois		

1463

27. FC Lorient		

1438

28. Stade de Reims		

1092

29. Berrichonne Châteauroux

1027,5

30. Chamois Niortais		

975

31. SCO Angers		

759,5

32. Dijon FCO		

516

33. Stade Brestois		

511

34. AC Ajaccio		

389

35. Clermont Foot		

45
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SZKOLENIE
W OCZACH FRANCUZÓW
„Krótka piłka” z Maxencem Gameiro, redaktorem 90min.com. Co o szkoleniu we Francji myślą jej mieszkańcy?

Rozmawiał KAMIL TYBOR - igol.pl
twitter: @KamilTybor

Jak Wy to robicie we Francji, że szkolenie piłkarskie jest na tak wysokim
poziomie? Istnieje jakiś przepis?
Myślę, że najważniejsze jest dawanie szans
młodym zawodnikom, a tak jest właśnie
we Francji. W innych rozgrywkach w Europie wielkie gwiazdy zabierają miejsce tym
młodym, a przecież to dla nich najlepsza
okazja do nauki.

Jak sklasyfikowałby Pan francuski system w skali całej Europy?
Na pewno jest jednym z lepszych i to widać.
Może nie najlepszy, ale w sam raz na drugie
bądź trzecie miejsce w Europie.

W ostatnich szkoleniowych klasyfikacjach FFF rządzi Lyon. Jak Pan sądzi,
dlaczego?
Olympique Lyon jest na topie, bo oferuje
ogromne możliwości dla młodych graczy.
Większość piłkarzy w składzie pochodzi
właśnie z ich centrum szkoleniowego, które
jest imponujące. W klubie przykładają do
tego na prawdę bardzo dużą uwagę, zatrudniając bardzo doświadczonych fachowców (trenerzy etc.) nie tylko w pierwszej
drużynie, ale i do pracy z tymi młodszymi.

Na przeciwnym biegunie jest inny
Olympique – ten z Marsylii. Czym
spowodowane jest tak słabe miejsce
OM?
OM jest w dole listy, ponieważ młodzi gracze
z południowo-wschodniej Francji nie chcą
tam trafiać. Wolą trenować w Monaco,
Nicei czy nawet Montpellier, bo wiedzą, że
to właśnie tam będą mieli w perspektywie
więcej okazji do gry. Klub z Marsylii z małymi
wyjątkami nie daje szans tym młodym,
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chętnym do gry. Oczywiście jest bardzo utytułowany i wielki, ma wielu kibiców nawet w
gronie młodych piłkarzy, ale w piłce to nie
wystarczy.

Co Pan zatem uważa o ich rywalach,
PSG? Wykorzystują swój potencjał?
Nie, absolutnie. Paryski region Ile de France
(departamenty 75, 77, 91, 92, 93, 94, 95) to
strasznie duża liczba licencji piłkarskich.
Wielu jest tam młodych i utalentowanych
ludzi, na czym mogliby korzystać w PSG.
Mnóstwo francuskich zawodników eksploduje za granicą bądź w innych klubach w
kraju, a później okazuje się ze są z regionu
stolicy. Niestety, obserwowanie ich wszystkich przy jednoczesnej chęci budowania
drużyny w oparciu o gwiazdy jest trudne.
Duży procent z nich nie chce iść do tego
klubu, bo nie dostanie w nim czasu gry. Najlepszy przykład: Mbappé pochodzący z 93-ki,
a ukształtowany w Monaco.

Jak podsumowałby Pan jakość szkolenia w Waszym kraju?
Uważam, że edukacja piłkarska we Francji
jest bardzo dobra. Ogromna ilość naszych
zawodników wyszkolonych w kraju reprezentuje barwy wielu europejskich potęg,
ale… Z drugiej strony wielka szkoda, że kluby
nie chcą zatrzymywać swoich najlepszych
wychowanków. Pieniądze i poziom innych
rozgrywek są marzeniem wielu młodych
Francuzów, przez co opuszczają naszą ligę.
Sadzę, że to się będzie zmieniać, a ich podejście będzie inne. System szkolenia jest
świetny, ale podnosi się też jakość Ligue 1, do
której zaczynają przychodzić coraz głośniejsze nazwiska – na przykład Neymar. Zmierzamy w dobrym kierunku.
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GLIKO-GEN ZWYCIĘZCY
ROK GLIKA W AS MONACO
PUBLICYSTKA

Autor BŁAŻEJ JACHIMSKI
twitter: @blazejjachimski

ERYK DELINGER
twitter: @E_Delinger
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a początku ubiegłego sezonu
wydawało się, że Polacy podbiją Ligue 1. Dobrą robotę wykonał Kamil Grosicki, który swoją
postawą pokazał francuskim klubom:
patrzcie, nad Wisłą też potrafimy
dobrze kopać piłkę! W połączeniu z
dobrym występem kadry na Euro zaowocowało to niemal modą na polskich
reprezentantów w Francji. Krychowiak,
Rybus, Stępiński, Lewczuk… Moda jak
to moda – przeminęła równie szybko,
jak się pojawiła, a wczoraj pożądani
piłkarze dziś zostali bez żalu rozdani,
niczym części garderoby uznane za
passé. Grzegorz i Mariusz zostali wszak
odesłani na wypożyczenia jako zbędni zespołom, a Maćka Lyon oddał za
połowę pierwotnie oczekiwanej kwoty.
Kupca na Igora według pogłosek Bor-

deaux szukało zaś do ostatniego dnia
okienka – i to pomimo solidnej, dobrze recenzowanej gry w poprzednich
rozgrywkach. Tylko jedna postać nie
dała się wpisać w ten ponury krajobraz: Kamil Glik, jak zwykle wbrew
wszystkiemu.
Transfer do Monaco nie był dla niego łatwą
decyzją. Odchodził do Francji po pięciu
latach w Torino, opuszczając klub jako
ulubieniec kibiców i kapitan zespołu. We
Włoszech nic nie byłoby w stanie odebrać
mu miejsca w drużynie. Miał to wszystko
zamienić na klub z niewielką bazą kibiców,
skazany na oglądanie pleców potentata w
lidze, która w Polsce nie budzi w połowie tak
barwnych skojarzeń jak Serie A. Wielu inaczej wyobrażało sobie jego następny krok
– jeżeli nie Juventus czy inny Manchester
United, to może chociaż coś mniejszego w
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kryje Cavaniego w prestiżowym starciu z PSG, czy
pilnuje odłączonego od piłki Sylvaina Marveaux w rutynowym meczu z Lorient – zawsze daje z siebie sto procent. Powalony na ziemię, choćby nie wiadomo jak mocno, zawsze się podnosi. Gdyby nie był taki zawsze, nie
przebyłby drogi z Piasta Gliwice do półfinału LM. Lata
we Włoszech do siły charakteru i warunków fizycznych
pozwoliły mu dołożyć ponadprzeciętne zrozumienie
dla taktyki i zdolność czytania gry. To wszystko złożyło
się na piłkarza, który jest dziś liderem mistrza Francji.
Odkąd zawitał w Ligue 1, nie zatrzymał się w miejscu znacząco poprawił rozegranie – może nie da się na nim
polegać jeśli chodzi o prostopadłe, 50-metrowe piłki w
stylu Leonardo Bonucciego, ale i jego zespół rzadko potrzebuje takich zagrań. To też stanowi o jego sukcesie:
wpasował się w potrzeby drużyny Jardima.
Z tym wszystkim, czego Glik już nauczył o sobie kibiców
i ekspertów, zupełnie nie dziwi, że po majowych tryumfach nie spoczął na laurach i rozpoczął nowe rozgrywki
od mocnego uderzenia. Wokół niego zmieniło się latem
mnóstwo rzeczy: odeszły dwie największe gwiazdy
zespołu – Mbappé i Bernardo - oraz dwaj ludzie, z którymi jako stoper blisko współpracował – Mendy i Bakayoko, ale na Kamila zupełnie to nie wpłynęło: kto wie, czy
nie jest lepszy niż kiedykolwiek. Wprawdzie jak dotąd
drużyna ASM zachowała w sezonie 17/18 tylko jedno
czyste konto, ale wygrała wszystkie cztery spotkania, a
Glik dwukrotnie strzelał gola i raz asystował. Więcej niż
tysiąc słów mówi zresztą o formie środkowego obrońcy to, że był w stanie zgarnąć nagrodę dla gracza meczu
po spotkaniu wygranym przez jego zespół aż 6:1. Zdobyta w owym spotkaniu bramka była ósmym trafieniem
Kamila od początku zeszłego sezonu – żaden obrońca
w pięciu czołowych ligach Europy nie był w tym czasie
skuteczniejszy.

Premier League. Taki West Brom, żeby każdy
mógł z przyjemnością obejrzeć Polaka przy
sobotnim obiedzie. Takich głosów Kamil nie
miał powodu słuchać, ale „kierunek: Monako”
i tak musiał budzić wątpliwości. W Księstwie
miał zaczynać od zera – jako nowy stoper w
zupełnie nowej linii obrony. Benjamin Mendy i Djibril Sidibé, tak samo jak Glik, dopiero dołączyli wówczas do klubu. Jemerson,
namaszczony na partnera Polaka w środku
obrony, był Monakijczykiem od pół roku, ale
zagrał w lidze tylko cztery razy, w tym ledwie
raz w zwycięskim meczu. Determinacja klubu
w dążeniu do transferu przekonała jednak
Glika do przenosin i wiemy już, że to był właściwy wybór – on i jego trzej nowi partnerzy byli
częścią planu doskonałego.
29-letni stoper we Francji zrobił furorę. Był
skałą, od której odbijały się największe nazwiska klubowej piłki. Błyskawicznie zaadaptował

się do roli przywódcy wielonarodowościowego bloku obronnego. Przeniósł też do Księstwa talent do ważnych goli, którym rozkochał
w sobie fanów Torino. Ile Glik wniósł do ASM,
mówią osiągnięcia jego i drużyny. Pierwsze od
siedemnastu lat mistrzostwo kraju. Półfinał
Ligi Mistrzów. Kamil znalazł uznanie wszelkich
ekspertów: w swoich jedenastkach sezonu
umieścił go i Francuski Związek Zawodowych
Piłkarzy, i czołowe sportowe redakcje w kraju.
Polak znalazł się więc w towarzystwie nazwisk
takich jak Verratti, Cavani czy Seri – i wcale od
nich nie odstawał. Francuzi w trakcie sezonu
stale zachodzili w głowę, jak Monaco udało się
ściągnąć takiego zawodnika za drobne 11 milionów euro.
Polak nie urodził się jako predestynowany do
wielkości. Jego sukces to opowieść o determinacji i zaangażowaniu. Tę opowieść da się bez
znajomości faktów wyczytać z jego gry – czy

Stoper jest jednak tylko tak dobry, jak jego partner.
Kamil stworzył z Jemersonem znakomity duet. Brazylijczyk jest bardziej technicznym zawodnikiem, zwrotniejszym, z piłką przy nodze nieco zbyt odważnym jak na
obrońcę. Glik uzupełnia go siłą i gwarantuje asekurację, a w zamian może liczyć na szybkościowe wsparcie i
zawsze otwartą ścieżkę wyprowadzenia piłki. „Piękną i
Bestią” ochrzcił ich swego czasu legendarny bramkarz
AS Monaco, Jean-Luc Ettori. Polak, rzecz jasna, ma być
w tej parze bestią.
Powołując się na internetowe definicje: glikogen jest
wielocukrem, będącym swoistym paliwem dla mięśni.
Im więcej go posiadamy tym dłużej i wydatniej pracują nasze mięśnie. Bardzo dobrze wróży to Monaco. Ich
Gliko-gen prędko się nie wyczerpie i jeszcze długo
powinien napędzać mięśnie drużyny Jardima. Naciągana gra słów? Jasne, ale zdecydowanie wolimy ją od
niesławnej „Gliki-taki”. Tę Kamil na szczęście zostawił
daleko za sobą.
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PREZES WAŻNIEJSZY NIŻ

KLUB

J

oseph Lehmann stworzył dwa kluby w jednym mieście. Obydwa dziś na piłkarskiej mapie Francji
nie znaczą nic. Początek tej historii przypomina amerykański film, w którym w pierwszych scenach główny bohater - kompletny nieudacznik - próbuje osiągnąć sukces. Lehmann nieudacznikiem jednak z pewnością nie był. W tej smutnej historii o losach SR Colmar był wręcz jedynym pozytywnym bohaterem.

Autor SEBASTIAN CHROSTOWSKI - Gazeta Wyborcza Olsztyn
twitter: @SebChrostowski

Już samo położenie Colmar na mapie zapowiadało, że losy tego klubu będą burzliwe. To
miasto położone w Alzacji, liczące niespełna
siedemdziesiąt tysięcy mieszkańców. Status
wolnego miasta uzyskało jeszcze jako część
Cesarstwa Rzymskiego. W kolejnych stuleciach należało do Francji, by w latach 1871-1915
na mocy traktatu frankfurckiego znaleźć
się w granicach Cesarstwa Niemieckiego.
Francja odzyskała Colmar na mocy postanowień traktatu wersalskiego. 23 lata
później miasto znowu znalazło się we władaniu Niemiec. W 1945 Colmar znowu stało
się francuskie za sprawą wyzwolenia przez
armię generała Jeana de Lattre de Tassigny.
Tuż po zakończeniu II wojny światowej tamtejszy klub przeżywał swój najlepszy okres,
który nie trwał jednak długo.

Pod ramię z pływakami
i biegaczami
W 1919 roku założono Towarzystwo Sportowe
Colmar. Zawierało ono sekcję piłkarską,
pływacką i lekkoatletyczną. Od samego
początku faworyzowani byli lekkoatleci. Pływacy bardzo szybko odłączyli się od reszty
i założyli własny klub. W 1920 roku w miejscowej restauracji Pfeffel przedstawiciele
sekcji doszli do porozumienia. Za oficjalną
datę założenia SR Colmar uznaje się 23 maja
1920 roku. Przez siedemnaście lat swojego
istnienia klub pałętał się po kolejnych szczeblach lig regionalnych. W 1937 roku prezydent Joseph Lehmann złożył wniosek do
francuskiej federacji o uznanie jego klubu za
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profesjonalny. Z tej okazji klub zmienił barwy
koszulek z białych na zielone. Dziewięć lat
wcześniej dokonał dużo ważniejszej zmiany: w Colmar stanął nowy stadion, uznany
za najpiękniejszy w regionie. Mecze mogły
oglądać cztery tysiące widzów. Lehmann
zapraszał do Alzacji zagraniczne drużyny,
jak np. Viktoria Żiżkov. Z kadry odeszła
większość amatorów, zastąpiono ich zawodowcami. Na drugim poziomie zawodowej
ligi SR Colmar radziło sobie nieźle, kończąc
rozgrywki w górnej połowie tabeli. Powolny
rozwój klubu przyhamował wybuch II wojny
światowej.

Walka nie tylko na boisku
Po przyłączeniu Alzacji do hitlerowskich Niemiec, klub zmienił nazwę na SpVgg Kolmar.
Włączono go do Gauligi. Istotniejsza od wyników była postawa piłkarzy, którzy zaciekle
walczyli od odzyskanie miasta przez Francję.
Gracze ówczesnego spVgg walczyli ramię
w ramię z lokalnymi rywalami – FK Colmar.
Współzałożycielem tej drużyny był… Joseph
Lehmann. Zrobił to wraz z Emilem Maechlingiem. Decyzję o stworzeniu FK podjęli 5
września 1905 roku w restauracji Meyerhof.
Maechling był prawdziwym człowiekiem
renesansu. Grał w piłkę, a ponadto był architektem i politykiem. Założył także Alzacki Związek Piłkarski. Lehmann był z kolei
zawodnikiem FK Colmar. Po zakończeniu
przygody ze sportem działał jako przemysłowiec. Starszy z klubów w Colmar przestał
jednak istnieć wraz z wybuchem I Wojny

RETRO: HISTORIA SR COLMAR
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Światowej. Drużynę reaktywowano za sprawą m.in. Paula Allembacha, który zginął w obozie koncentracyjnym Natzweiler-Struthof – jako internowany miał powiedzieć, że chętnie powiesiłby w swoim pokoju obraz Adolfa Hitlera pociętego na kawałki.
Lehmann zaś już na początku wojny wyemigrował z Francji, oddając swój klub w ręce Maxime’ a Mathisa.
Po wojnie szybciej odbudował się zarządzany przez Josepha
Lehmanna SR Colmar. Prezydent wzmocnił drużynę, również zawodnikami z zagranicy, jak Duńczyk Kaj Hansen, Argentyńczyk
Oscar Tellechea czy Austriak Camillo Jerusalem. Sezon 1948/1949
drużyna spędziła w elicie. Zajęła jedenaste miejsce, mniej więcej
w środku tabeli. 17 maja 1949 roku, tuż po zakończeniu sezonu Lehamnn umarł. Wraz z jego życiem w praktyce zakończyło się istnienie klubu. Syn zmarłego właściciela chciał kierować klubem,
jednak miasto nie przyznało mu pieniędzy. W efekcie podjęto
decyzję o rezygnacji z zawodowstwa, przez co SR Colmar musiało
spaść z ekstraklasy.

Odbudowa za garść dolarów
W latach 50. klub popadał w ruinę. Kolejne dziesięciolecie stało
pod znakiem kolejnych krętaczy, oszustów i nieudaczników bezskutecznie podejmujących się odtworzenia tego, co stworzył
Joseph Lehmann. W 1962 roku Lucien Baumlin doprowadził do
połączenia SR Colmar z FC Wittisheim. Drużyna zmieniła wówczas
nazwę na AS Colmar. Baumlin po dwóch latach wycofał się jednak
z finansowania ASC. Klub wrócił do pierwotnej nazwy, pochłaniając tym razem SE Logelbach.
W 1967 roku klub kompromituje dwójka oszustów: Henri i Marguerite Bauerowie. Oboje twierdzili, że odziedziczyli kilka milionów
dolarów w spadku od wuja ze Stanów Zjednoczonych. Obiecywali powrót Colmar do elity. Majątek Bauerów miał wynosić sto
milionów franków. Jak się później okazało, na koncie małżeństwa było… sto franków. Oboje zostali później skazani na trzy lata
więzienia za oszustwo.
Dziś SR Colmar niczym gorący kartofel wędruje z rąk do rąk. Kolejni prezesi i właściciele może i mają chęci, aby odbudować klub,
jednak brakuje im pieniędzy, umiejętności lub cierpliwości, aby
powoli odtworzyć to, co tak dobrze funkcjonowało tuż po II wojnie
światowej. Colmar jest obecnie przeciętniakiem na czwartym
poziomie rozgrywkowym. Już nie grozi im wojna lub państwowe
przemiany. Może dlatego to względny spokój nie pozwala im odbić
się od dna?
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BUNTOWNIK Z WYBORU
SERGE AURIER ŻEGNA SIĘ Z PARIS SAINT-GERMAIN
PUBLICYSTKA

Autor PIOTR DOMAGAŁA - CANAL+ SPORT
twitter: @Piotr_Domagala

Ś

wiatła jupiterów a betonowe
blokowiska.
Wielomilionowe
kontrakty czy ryk wiwatujących
kibiców a wszechobecna bieda
i patologiczne środowisko. Dwa światy
jak dwie strony medalu. Fizycznie dojrzały piłkarz, który podbił Francję.
Mentalnie – jedenastolatek z imigranckiego getta. Oto historia Serge’a
Auriera – wyklętego Słonia z Sevran.
Pomimo tego, że Aurier pochodzi z Wybrzeża Kości Słoniowej - urodził się wszak
w tamtejszym Ouragahio - to tak naprawdę
wszyscy kojarzą go z francuską miejscowością Sevran, znajdującą się w departamencie Seine-Saint-Denis. Pomimo tego, że
w 2006 roku przeniósł się do Lens by grać
w słynnej akademii piłkarskiej, a także
transferu do Tuluzy w styczniu 2012 roku,
myślami wciąż był przy niewielkim miast-
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eczku na obrzeżach Paryża. Przejście do
klubu ze stolicy Francji dwa lata później
tylko przybliżyło go do miejsca wychowania, co niekoniecznie miało dobry wpływ
na ostatnie lata kariery Iworyjczyka.

Ici c’est Paris? Ici c’est
Sevran
Każde piękne miasto ma swoje mroczne
zakamarki. Kolejne dystrykty i dzielnice
Paryża są tego najlepszym przykładem. Nie
powinno więc dziwić, że na prowincji sprawy
mają się jeszcze gorzej. Sevran jest od wielu
lat w czołówce najbiedniejszych miast we
Francji. Wszechobecny beton, podrapane
kilkudziesięcioletnie bloki, ubóstwo, wysoki wskaźnik bezrobocia i co za tym idzie
przestępczości. Przyjezdny właśnie w taki
sposób widzi niewielką miejscowość, która
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szkoleniowego oraz kolegów z drużyny. Najmocniej oberwało się trenerowi PSG Laurentowi Blancowi; Zlatan Ibrahimović, którego
jeszcze rok wcześniej Aurier bronił, miał rzekomo uprawiać z trenerem seks oralny, a Angel Di
Maria został przez niego mianowany klaunem.
Karą dla Iworyjczyka było sześciotygodniowe
zesłanie do drużyny rezerw a także drobna z
perspektywy gracza suma 160 tys. euro kary.
Takie oto podziękowanie otrzymałem - skwitował całe to zajście Blanc, któremu musiało
być podwójnie wstyd, jako że to on naciskał na
transfer Auriera z Tuluzy.
Wydawało się, że tak poważny kryzys wizerunkowy nie tylko mocno uderzy w psychikę
piłkarza PSG, ale także sprawi, że ten pokaja
się i postara się unikać podobnych wyskoków
w przyszłości. Nic bardziej mylnego.
Nie dalej jak kilka miesięcy po aferze Periscope,
Aurier dał się przyłapać na jeździe samochodem pod wpływem alkoholu. Funkcjonariusz,
który go zatrzymał, został przez piłkarza zwyzywany i zaatakowany. Karą był areszt i wyrok
dwóch miesięcy więzienia w zawieszeniu, od
którego zawodnik się odwołał. Reperkusje
zdarzenia z maja zeszłego roku okazały się
dłuższe niż ktokolwiek mógł przypuszczać.
Pomimo braku wyroku skazującego piłkarza
nie wpuszczono na teren Wielkiej Brytanii, gdy
PSG wybierało się do Londynu, na mecz fazy
grupowej Ligi Mistrzów przeciwko Arsenalowi.

Buntownik bez powodu

ukształtowała prawego obrońcę reprezentacji
Słoni.

“Jestem dumny, że dorastałem
w tym miejscu. Kiedy ktoś myśli
o Sevran, mówi tylko o przemocy.
Ale są też tacy ludzie jak raper Kaaris czy mistrz świata w trójskoku
Teddy Tamgho, którzy odnieśli
sukces i ocieplili wizerunek tego
miasta. Trzeba pokazywać, że nie
jest to niebezpieczne miejsce i że
życie w Sevran nie jest zbrodnią!”

Również kolejnemu szkoleniowcowi, Unaiowi
Emeryemu, piłkarz przysparzał podobnych
kłopotów. O ile na boisku sprawdzał się bez
zarzutu, to pod względem mentalnym utknął w
miejscu swojej młodości – jakby wciąż był beztroskim dzieckiem bawiącym się substytutem
piłki na zdewastowanym, imigranckim osiedlu.

- fragment wywiadu dla Le Parisien, 09/2014.

Kłopoty zaczęły się w marcu 2015 roku, kiedy
po meczu PSG z londyńską Chelsea Aurier
zamieścił na Facebooku film, na którym zwyzywał sędziego tamtego spotkania, Björna Kuipersa, od „brudnych sk...li”. Powodem wybuchu
obrońcy była czerwona kartka, którą Holender
pokazał Zlatanowi Ibrahimoviciowi. UEFA
ukarała Auriera trzema meczami zawieszenia.

Od momentu, gdy w 2014 roku Laurent
Blanc - ówczesny trener drużyny z Parku
Książąt - ściągnął do drużyny Serge’a Auriera,
co rusz miał z nim problemy wychowawcze.

Niecałe dwanaście miesięcy później, w
lutym 2016 roku, Serge za pomocą aplikacji Periscope, gdzie odpowiadał na pytania fanów, zaczął wulgarnie kpić ze sztabu

Dwa ostatnie lata poza boiskiem powinny totalnie załamać karierę Auriera, jednak wbrew
logice tak się nie stało. Decyzją prezesa PSG
przywrócono go do drużyny po aferze Periscope, co tym bardziej uderzyło w Blanca.
Francuza zresztą szybko pozbyto się ze stolicy
Francji, a na jego miejsce zatrudniono Unaia
Emerego. Do klubu ściągnięto Thomasa Meuniera, belgijskiego obrońcę o zupełnie innej
charakterystyce. Siłę i szybkość starano się
zastąpić finezją i techniką, o czym świadczy
chociażby bramka Belga w meczu z Bazyleą w
fazie grupowej Ligi Mistrzów. U Emerego obaj
grali po równo, mimo że media wybrały Belga
jako najlepszy transfer PSG sezonu 2016/17.
Aurier mógł w klubie pozostać, ale wybrał
inne rozwiązanie. Za cel obrał sobie wyspy
brytyjskie, które odmówiły mu wstępu kilka
miesięcy wcześniej. Patrząc na rynek transferowy oraz doniesienia angielskich dzienników
sportowych Serge’a Auriera chciał praktycznie
każdy topowy klub ostatnich sezonów Premier
League – Chelsea, Tottenham, Manchester
United. Okazało się, że najbliżej mu do drużyny
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Mauricio Pochettino, która latem straciła Kyle’a Walkera, zmieniającego burzliwy Londyn na niebieską stronę Manchesteru.
Profilem piłkarskim reprezentant WKS wpisuje
Spurs idealnie. Koguty potrzebują obrońcy
o żelaznych płucach, którego cena nie będzie
Umiejętność dobrego dośrodkowania nie będzie

się w drużynę
dynamicznego,
odstraszająca.
przeszkadzała.

Boczny obrońca Kyle Walker staje się najdroższym defensorem na świecie.
Wyobraźcie sobie ile by kosztował, gdyby do tego potrafił dośrodkować.

Ustawienie 4-2-3-1 z mocno podłączającymi się ofensywnie bocznymi obrońcami czy też 3-5-2, w którym mógłby wpasować
się jako typowe ‘wahadło” - były piłkarz Lens i Tuluzy odnajdzie się w obu systemach. Statystyki Auriera również powinny
sprawić, że kibice Tottenhamu spojrzą na niego łaskawiej. Od
sezonu 2012/13 prawy obrońca PSG zanotował 19 asyst w Ligue 1 - żaden inny defensywny piłkarz ligi nie może pochwalić
się takimi liczbami. W ostatnich dniach wszystko rozbijało się
o to, czy Anglicy wydadzą skazanemu piłkarzowi pozwolenie na
pracę. Dopiero w finałowych kilkudziesięciu godzinach okna
sprawa znalazła pozytywne dla Serge’a i Spurs rozstrzygnięcie.

Rozdział czwarty - Premier League
W wieku 24 lat Serge Aurier może podbić najbardziej konkurencyjną ligę świata. Ma do tego wszystkie predyspozycje, o ewentualnym sukcesie zadecyduje przede wszystkim jego głowa.
Przeprowadzka z dala od rodzinnego miasta, jakkolwiek brutalnie by nie brzmiało, może mu wyjść tylko na dobre. Zagraniczny
transfer to dla niego szansa, by wyrwać umysł z getta i znów skupić się tylko na piłce. Oto podstawowe cele w nowym rozdziale
jego kariery. Główne zadanie leży na płaszczyźnie pozasportowej:
Serge musi nie tylko się zmienić, ale i udowodnić tę przemianę
nowym kibicom i sprawić, by jego nazwisko nie kojarzyło się trybunom dwuznacznie.
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To trzeci sezon Angers SCO w najwyższej klasie rozgrywkowej
z rzędu, a nadal nie do końca wiadomo, czego można się po nich
spodziewać. W pierwszej kampanii po powrocie do Ligue 1 Les
Scoïstes na półmetku zajmowali sensacyjną trzecią pozycję, rok
później zaś na tym samym etapie, mieli tylko jeden punkt przewagi
nad przedostatnim Caen. Ta wysoka amplituda formy jesiennej z obu
sezonów stabilizowała się w okresie wiosennym, ponieważ zespół
Angers kończył bezpiecznie na miejscu dziewiątym dwa lata temu i
dwunastym w poprzedniej batalii. Teraz Le SCO zadowoliłby pewnie
podobny finisz.
Ostatnie okienko transferowe było zdecydowanie najbardziej okazałe
w historii klubu. Sprzedano Nicolasa Pépé do Lille za rekordowe 10
mln €, a także Famarę Diédhiou do Bristol City za 6 mln €, co dla
ekipy, w której jeszcze niedawno transfery odbywały się właściwie
wyłącznie bezgotówkowo, jest ogromną kwotą. Nic więc dziwnego, że
w Angers zapanował zakupowy szał. Nie, nie są nawet blisko wydania
całych szesnastu milionów, jednak przeznaczenie połowy tej kwoty
na zakupy wystarczyło do pobicia klubowych rekordów i ustalenia
nowego podium w notowaniu najdroższych transferów SCO. Teraz
są to Lassana Coulibaly z Bastii i Guillaume z Lille (obaj 2 mln €), a
także zdecydowany lider, Crivelli z Bordeaux, kupiony za 4 mln €. Trzeba jednak przyznać, że siedmiocyfrowe kwoty nie zawróciły szefom
klubu w głowach - sprzedali tylko tych, za których druga taka oferta
mogła się nie powtórzyć, nie naruszając trzonu zespołu i dokonując
rozsądnych wzmocnień na wymagających tego pozycjach.
Co stanowi ów „trzon zespołu”? Obrona. Wciąż ta sama, która szturmem podbiła Ligue 1 w sezonie 2015/16, stając się dla wielu uznanych
marek murem nie do sforsowania i koszmarem dla ich najlepszych
napastników. Kluczowa dla poczynań Angers jest oczywiście zwarta,
zdyscyplinowana gra całej drużyny, nie tylko tej jednej formacji, jed-
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nak to w defensywnej linii leży wyjaśnienie tego, jak Czarno-Biali drugi sezon z rzędu skończyli tak wyraźnie nad kreską. Czwórka Andreu
– Thomas – Ismael Traoré - Manceau to monolit, który dalej powinien
stanowić twardą bazę drużyny. Trener Stéphane Moulin konsekwentnie stawia na sprawdzony kwartet, który na dłużej rozdzielony był
właściwie tylko podczas kontuzji więzadeł Andreu w poprzedniej
kampanii.
Le SCO opuścił jednak tego lata jeden zawodnik, którego może być
naprawdę trudno zastąpić. Nie chodzi o żaden z dwóch rekordowych
transferów, a o tego, który odszedł po cichu, można rzec „w stylu Angers”: za darmo. Cheikh N’Doye, niewątpliwy lider drużyny i zdobywca czternastu ligowych bramek podczas dwuletniego pobytu w
zachodniej Francji, przeszedł do Championship. Kim był N’Doye dla
ekipy Moulina? Płucami, mięśniami, kręgosłupem. Do tego nieposkromioną bestią przy stałych fragmentach, praktycznie nie do pokonania w powietrzu - w 2015/16 był w tym aspekcie najlepszy w lidze,
w zeszłym sezonie dorównywał mu tylko Steve Mounié (MHSC). Nie
Pepe, nie Diedhiou, a właśnie N’Doye trzeba dobrze zastąpić, żeby Angers mogło myśleć o dobrej grze.
Dzięki transferom w Angers pojawiły się pieniądze, jakich dotychczas nie było. To jednak nie zmienia wiele jeśli idzie o cele klubu wprawdzie z utrzymaniem nie powinno być problemu, ale skuteczna
walka o puchary to nadal mrzonka.
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THOMAS MANGANI

ENZO CRIVELLI

Z klubu odszedł dotychczasowy lider środka pola, Cheikh N’Doye, dlatego
teraz od formy Manganiego będzie zależała postawa drugiej linii Angers. W
poprzednim sezonie uzupełniał dominatora N’Doye jako „kierownik techniczny” - najlepszy asystent, najczęściej stwarzający sytuacje kolegom, z największą ilością podań, również tych długich. Teraz wraz z opaską kapitana
przejął obowiązek samotnego przewodzenia młodzieńcom – Santamarii i
Coulibaly’emu. Da radę.

Niepokorny napastnik sprowadzony z Bordeaux będzie miał przed sobą
trudne zadanie, bo jego nowa drużyna nie słynie z ponadprzeciętnych zdolności ofensywnych. Na nim i tylko na nim będzie spoczywała odpowiedzialność za zdobywanie bramek. Czeka go wiele samotnych wypraw i bojów na
połowie przeciwnika. Jeżeli jednak swoją zadziorność będzie demonstrował
podczas gry, a nie w sytuacjach pozaboiskowych, powinien zostać pewnym
punktem zespołu.
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Nicejskie błędne koło: każda letnia przebudowa jest echem poprzedniej przebudowy i zapowiedzią tej, która nadejdzie za rok. Należało
się liczyć z tym, że Orlęta znów – jak zeszłego lata - będą zmuszone
do sporych zmian. Z układanki wypadły jednak inne klocki niż można było oczekiwać pod koniec poprzedniego sezonu, a te, których
wymiana od początku wyglądała na nieuniknioną, nie zostały zastąpione wystarczająco szybko. Poniekąd wskutek tego Nicea przegrała sezon nim na dobre go rozpoczęła; po wielkiej nagrodzie za
zeszły sezon – bilecie wstępu do Ligi Mistrzów – nie ma już śladu.
Najbardziej prawdopodobne było odejście Mario Balotellego –
odbudował się na Lazurowym Wybrzeżu jak planował i wyglądało
na pewnik, że Mino Raiola znajdzie mu bardziej medialny klub – ale
Włoch kontrakt przedłużył. Drżeli też w Nicei o trenera-cudotwórcę:
Lucien Favre miał dostać szansę powrotu do Niemec jako szkoleniowiec Borussii Dortmund – i również wbrew przesłankom został na
Allianz Riverze. Pozostanie Szwajcara powinno być gwarantem choć
odrobiny stabilności, lecz w pierwszych tygodniach sezonu próżno jej
w kształcie i grze drużyny szukać.
Zakupami Adriena Tameze i Jeana-Victora Makengo OGCN przygotowała się na sprzedaż Jeana Seriego, chociaż ten ostatecznie pozostał w klubie. Mało tego, na finiszu okna klub skorzystał z okazji odzyskania ex-kapitana, Nampalysa Mendy’ego. 7 milionów euro wydano
więc na pomocników, którzy po powrocie Wylana Cypriena mogą nie
mieścić się na ławce. Zabrakło za to następców dla naciskającego
na transfer od miesięcy Dalberta, który dopiął swego jeszcze przed
kluczowym dwumeczem w eliminacjach do LM. Skutkiem tego w
sierpniu na lewej obronie grywali Malang Sarr, Maxime Le Marchand
(stoperzy) oraz Christophe Jallet (prawy obrońca). Sprowadzony w
deadline day za nieco ponad 10 procent ceny Dalberta z włoskiej Serie
B Racine Coly to zupełna niewiadoma.
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Orlęta nie zdołały też przedłużyć wypożyczenia Younesa Belhandy,
lecz w tym przypadku zadziałały sprawnie: jego miejsce w zespole ma zająć Wesley Sneijder. Wicemistrz świata z 2010 roku jest
wprawdzie zupełnie innym graczem niż Marokańczyk, ale jego umiejętności i doświadczenie mogą – przy odpowiednich zmianach w systemie gry – zrekompensować utratę młodszego pomocnika z nawiązką. Trudno o bardziej imponujący transfer. Wrażenie robi też zakup
Allana Saint-Maximina; skrzydłowy był w zeszłym sezonie jednym z
najbardziej efektownych młodych graczy ligi i wyglądał na pewnego
gry w Monaco, a jednak Nicei udało się go pozyskać – i to na stałe, nie
na zasadzie wypożyczenia.
Zaniedbania jeśli chodzi o uzupełnienia defensywy znacząco
przyćmiewają tamte wzmocnienia. Odejścia Dalberta i dotychczasowego kapitana, Paula Baysse’a, były pewne, a jednak klub nie zabezpieczył się przed nimi na czas, przez co w zasadzie pozbawił się szans
na podjęcie równorzędnej walki o Ligę Mistrzów z trudnym rywalem i
przegrał rywalizację z kretesem.
Mimo zakupów za spore jak na standardy klubu pieniądze w wyjściowej jedenastce roi się od znaków zapytania. Duże role będą mieli do
odegrania zawodnicy, którzy dziś jawią się jako przeciętni: Le Marchand, Pierre Lees-Melou czy Bassem Srarfi. W Nicei znów liczą więc na
zdolności Favre’a, zdolnego wydobyć jakość z niepozornych graczy.
Niespodziewane pozostanie Seriego sprawia, że drużyna może się
okazać nieznacznie lepsza niż przed rokiem, ale pretendenci do podium urośli w siłę – czwarte-piąte miejsce to szczyt możliwości Les
Aiglons. Jeśli w ogóle zdołają okrzepnąć na czas.
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JEAN-MICHAEL SERI

WESLEY SNEIJDER

Zatrzymanie piłkarza, o którego zabiegały Barcelona i PSG to najlepsze możliwe wzmocnienie Nicei. Zainteresowanie potęg zrobiło dla reputacji pomocnika więcej niż znakomity sezon – w dwa miesiące wyewoluował w oczach opinii
publicznej z pracowitego, wielozadaniowego piłkarza z drygiem do stałych
fragmentów w spadkobiercę Xaviego. Przesada jest niezdrowa, ale Seri to
wciąż najlepsze co jedenastka OGC ma do zaoferowania. Oby hurraoptymistyczne laurki i niedoszły transfer życia nie odbiły się na jego grze.

Kilka sezonów temu takiego zawodnika – klasowego, ale wiekowego; po przejściach w lidze spoza czołowej piątki, na sporym kontrakcie – ściągałoby do
siebie PSG albo Monaco. To, że sięga po niego Nicea jest miarą progresu ligi,
ale też samego klubu. Oczekiwania są jednak spore: nie przyjechał tu na emeryturę, na papierze jest bowiem wyraźnie najmocniejszym punktem ofensywnej trójki za napastnikiem. Ponieważ nie zastąpi ruchliwości Belhandy w
przejściach z obrony do ataku, będzie musiał to nadrobić w liczbach.
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Najmłodszemu klubowi w całej stawce, powstałemu w 1998 roku,
dość szczęśliwie udało się utrzymać w minionych rozgrywkach.
Choć FCO Dijon przeprowadziło kilka ciekawych transferów, kolejna ucieczka przed relegacją nie jest najbardziej prawdopodobnym
scenariuszem.
Futbolem rządzą pieniądze – to banał, wstępna reguła gry do której
zwyczajnie trzeba się dostosować. Im wyższa stawka, tym większe
znaczenie gotówki. Zespoły pokroju Dijon, których fundusze są
bardzo ograniczone, muszą liczyć na to, że dając szansę na regularną
grę wykreują zawodnika, który dochodowym transferem zapewni im
kolejny rok, dwa spokojnej egzystencji. W zeszłym sezonie plan się
powiódł - na szerokie wody wypłynęli m.in. Loïs Diony i Pierre LeesMelou. Pierwszy za 10 milionów przeszedł do AS Saint-Étienne, a drugi
za cztery zasilił OGC Nice. Środki wpłynęły, ale co dalej?
Drużyna Oliviera Dall’Oglio została latem osłabiona utratą dwóch z
trzech najefektywniejszych zawodników zeszłego sezonu. Trzeba było
więc zakasać rękawy i przeszukać giełdę transferową w poszukiwaniu stosunkowo tanich, ale wartościowych zamienników. Dość szybko
udało się zakontraktować dwóch bocznych napastników o podobnej
charakterystyce: niscy, szybcy, potrafiący zarówno wypracować sytuację, jak i ją wykończyć. Za 1,5 miliona euro do klubu trafił Wesley
Saïd, który długo miał w Rennes łatkę nadziei zespołu, ale nigdy nie
dostał od kolejnych trenerów szansy, by na dłużej pozostać w jedenastce - a Dijon to z pewnością zagwarantuje. Natomiast Naïm Sliti
był wyróżniającą się postacią w drugoligowym Red Star, ale po spadku do Championnat National musiał poszukać nowego miejsca pracy.
Rękę do 25-latka wyciągnęło Lille, lecz z racji ogromnej konkurencji (i
nietypowych upodobań Marcelo Bielsy) postanowiło go wypożyczyć
– i padło właśnie na FCO. Kolejnym ofensywnym wzmocnieniem jest
pozyskanie z Lorient Benjamina Jeannota. Ostatni sezon był dla niego
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koszmarem – nękały go kontuzje, potem stracił miejsce w składzie, a
w końcu jego drużyna spadła z ligi. Jeżeli odzyska formę, może wygrać
rywalizację z Tavaresem, a w najgorszym wypadku zostanie użytecznym zmiennikiem. Takich Dall’Oglio ma niewielu - w zeszłym sezonie
jego czołowi zawodnicy cieszyli się zdrowiem i przez całe rozgrywki
byli do dyspozycji trenera. Kto zapewni, że w tych będzie podobnie?
Na „bombę” transferową musieliśmy czekać do ostatniego dnia okienka transferowego. Jak udało się przekonać do tego ruchu samego
zawodnika - nie wiemy, ale pozyskanie Papy’ego Djilobodjiego trzeba traktować jako znakomite wzmocnienie. Zaledwie rok temu Papy
przechodził z Chelsea do Sunderlandu za niecałe 10 milionów euro,
ale po pół roku 28-letni obrońca został uznany za jednego z głównych
winnych tragicznej formy Czarnych Kotów i od końca stycznia nie pojawił się już na boisku. (Odstawienie go nie uratowało SAFC przed
spadkiem.) Przenosiny do Premier League nie wyszły mu na zdrowie, lecz przed niespodziewanym transferem do Chelsea w Ligue 1
wyróżniał się w znacznie solidniejszym od FCO zespole Nantes. Dijon nie ma szans na dłuższe zatrzymanie zawodnika, ale na krótką
metę taki obrońca bardzo pomoże w uszczelnieniu obrony. Zwłaszcza w obliczu kontuzji ściągniętego przed sezonem Wesleya Lautoa i
zaawansowanego wieku kapitana, Cédrica Varraulta, który skończył
w tym roku 37 lat.
FCO Dijon - w przeciwieństwie choćby do bezpośredniego rywala,
Metz - starało się w jak najlepszy sposób zapełnić luki po zawodnikach, którzy odeszli. Zastępcy mogą jednak potrzebować czasu, a tego
zespół nie ma za wiele - w zeszłym roku FCO uplasowało się ledwie
punkt nad strefą spadkową, więc całkiem łatwo sobie wyobrazić, że
tym razem takiego punktu zabraknie.
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BAPTISTE REYNET

PAPY DJILOBODJI

O jego wkładzie w zeszłoroczne utrzymanie Dijon niech zaświadczy fakt, że
został wyróżniony w plebiscycie UNFP na najlepszego bramkarza ligi. Ponieważ ofensywa została wyraźnie osłabiona, na barkach 26-letniego zawodnika spoczywa jeszcze większa odpowiedzialność niż w poprzednim sezonie.

majstersztyk w wykonaniu sztabu Dijon. Przed sezonem 2015/16 środkowego
obrońcę Nantes za 3,5 miliona euro wyciągnęła z ligi Chelsea. Chociaż transfer
do tak dużego klubu zaskakiwał, było jasne, że Djilobodji jakościowo wyrasta ponad Nantes. Wyprawa na Wyspy się nie powiodła i po niecałych dwóch
latach Papy wrócił do Francji. Wysoki, silny zawodnik ma zapewnić spokój w
defensywie Dijon i być głównodowodzącym formacji, na której oparta będzie
gra FCO.
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Po 43 latach dobiegły końca rządy oddanego kibica, który uczynił swój ukochany klub mistrzem Francji. Piłkarskie sprawy nikną w Montpellier w cieniu
żałoby po Loulou Nicollinie. Wszystko, co będzie się w tym roku działo na
murawie, zostanie osadzone w tym kontekście – będzie dla niego, o nim, ku
jego pamięci.
Zespół od dawna nie przypomina już wprawdzie mistrzowskiej ekipy, lecz nie
zmienia to faktu, że Król Śmieciarzy pozostawił po sobie dziedzictwo, o które
następcy muszą zadbać. MHSC wkracza w swój 9. z rzędu sezon w Ligue 1 – to
drugi najdłuższy pobyt La Pallade na najwyższym szczeblu (najdłuższy, 12-letni, także miał miejsce w erze Nicollina) – i nadrzędnym, niekoniecznie łatwym
zadaniem będzie dopilnowanie, by nie dobiegł końca akurat teraz.
Niestety, Loulou osierocił Montpellier w czasie sporej przebudowy. Klub
sprzedał Ryada Boudebouza i Steve’a Mounié – dwóch nie tyle najlepszych, ile
jedynych stabilnych, gwarantujących gole piłkarzy. Przez poprzedni rok MHSC
wygrywało mecze w zasadzie tylko dzięki ich jakości, a teraz jest zmuszone
wyleczyć to uzależnienie odstawieniem z dnia na dzień. Nie tylko gry bez nich
musi zresztą nauczyć drużynę nowy trener, Michel Der Zakarian – końca dobiega czas dwóch ostatnich zawodników pamiętających mistrzowski sezon
2011/12. 40-letni kapitan Vitorino Hilton pierwszy raz od przybycia do klubu
nie zaczyna rozgrywek jako podstawowy stoper, a 34-letni Sulli Camara już
przed rokiem zasygnalizował, że nie będzie w stanie dłużej oferować drużynie
regularnego wsparcia.
Montpellier na wszystkich szczeblach musi się więc wymyślić na nowo – bez
swojego ikonicznego bossa nadzorującego klub, bez legendarnych piłkarzy i
bez gwiazd ostatnich miesięcy. Udało się już w tym kierunku trochę zrobić.
Drużynę wzmocnili doświadczeni, ale dalecy od wieku emerytalnego ligowcy
– Benjamin Lecomte, Pedro Mendes i Giovanni Sio – którzy mogą stworzyć z
kapitanującym zespołowi pod nieobecność Hiltona wychowankiem, Ellyesem
Skhirim solidny kręgosłup nowej jedenastki. Der Zakarian jest zaś właściwym
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człowiekiem do tej pracy: w trakcie 4-letniego pobytu w Nantes zbudował
pierwszoligową drużynę od podstaw, a w Montpellier jako piłkarz spędził
większość swojej kariery, więc przysłuży się także podtrzymaniu przy życiu
tożsamości klubu.
Choć jednak fundamenty nie wyglądają najgorzej, nie przekonuje jakość ofensywnych opcji MHSC. Trudno wskazać kogoś, kto byłby pociągnąć drużynę
tak, jak robił to magik Boudebouz, zaś na szpicy drużyna wróciła do położenia
sprzed eksplozji formy Mounié – na napastnika na którym można by polegać
czekano na La Mosson od odejścia Oliviera Girouda, a więc równo przez cztery
lata. Tymczasem Mounié – klasyczną dziewiątkę – zastąpił będący jego zupełnym przeciwieństwem Sio: piłkarz ruchliwy, względnie szybki, elastyczny,
ale zupełnie pozbawiony instynktu strzelca. Aby nie drżeć o przetrwanie do
ostatnich tygodni, La Pallade przydałoby się kolejne niespodziewane przebudzenie któregoś z młodszych napastników.
Zmiany w zespole, ofensywne braki i nieuchronna presja zapewnienia godziwego hołdu dla Loulou – to wszystko składa się w zapowiedź trudnego roku.
La Pallade znów będzie toczyć zażarty bój o odłączenie się od ogona stawki.
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CASIMIR NINGA

BENJAMIN LECOMTE

Kiedy niespełna dwa lata temu trafił do zespołu, został absolutną rewelacją
ligi. W swoim drugim sezonie miał być jeszcze lepszy – w dwóch meczach tuż
przed zerwaniem więzadeł krzyżowych strzelił dla MHSC pięć goli. Teraz zbiera pierwsze boiskowe minuty po 10-miesięcznej przerwie. Jeśli się odbuduje,
będzie największą szansą ataku Montpellier na zbawczą iskrę.

W wirze zmian w Montpellier tę jedną można już teraz ocenić jako pozytywną
– z klubem pożegnał się w końcu najbardziej chwiejny punkt mistrzowskiej
jedenastki, Geoffrey Jourdren, a zastąpił go piłkarz bodaj najbardziej skrzywdzony relegacją Lorient. Lecomte robił wszystko co mógł, by utrzymać
zespół i jako jedyny zawodnik FCL grał przez większość sezonu 16/17 na miarę możliwości. MHSC wreszcie ma golkipera, który może przysparzać, nie
ujmować punktów.
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W Lyonie dawno nie działo się tak wiele. Przez ogrom zmian trudno
przypuszczać, że drużyna włączy się w tym roku do walki o mistrzostwo kraju.
Lacazette, Tolisso, Gonalons, Valbuena, Mammana… To tylko część
ubytków z podstawowego składu. Skala wymiany kadrowej jest
przytłaczająca. Szczególnie utrata trzech pierwszych, czyli wychowanków stanowiących trzon zespołu, warunkuje zmiany w dotychczasowej taktyce. Lyon to od lat zespół oparty na graczach, którzy
dorastali w klubie. W poprzednim sezonie do ligowych batalii na boisko wybiegało takich zwykle sześciu, siedmiu, a nigdy mniej niż trzech.
Teraz pewny plac mają jedynie Nabil Fekir, czyli nowy kapitan drużyny,
oraz bramkarz Anthony Lopes. Są też Diakhaby, Ferri, Grenier i młodzi,
dopiero wypromowani z młodzieżówki Maolida, Aouar czy Gouiri, jednak nie ma wątpliwości, że gra będzie zależała w dużym stopniu od
tego, jak sprawdzą się nowi piłkarze. Właściwie każdy zakup (poza
pozycją lewego obrońcy, na którą pozyskano dwóch graczy) z marszu
wszedł do podstawowej jedenastki, co pokazuje, jak wiele luk trzeba
było uzupełnić. Głównym zadaniem Bruno Génésio jest więc dopasowanie wszystkich elementów i złożenie z nich spójnej całości.
Nie jest tajemnicą, że trener OL nie ma dobrej opinii wśród kibiców.
Efekt nowej miotły, który zadziałał pod koniec sezonu 2015/16, już
dawno się wypalił. Teraz fani Lyonu propagują w mediach społecznościowych hasztagi takie jak #GenesioDemission czy #GenesioOUT. Co zarzuca się szkoleniowcowi? Dziwne decyzje personalne
(m.in. brak wiary w wybijającego się ponad innych stoperów Mammanę), stawianie na ulubieńców (przeciętny Morel jako rozwiązanie
na każdy problem w defensywie) czy niechęć do zmian w trakcie
meczu. Na przekór kibicom popiera go jednak najważniejsza osoba
w OL, Jean-Michel Aulas, więc ci muszą się pogodzić z pozostaniem
Genesio na najbliższe miesiące.
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Wszystko w drużynie Les Gones zależy dziś od Nabila Fekira, który
dość niespodziewanie otrzymał funkcję kapitana (mówiło się o Lopesie lub – dla fanów scenariusz z koszmaru – o Morelu). Wybór zaskakiwał, bo od pamiętnej kontuzji w meczu z Portugalią, gdzie po raz
pierwszy wybiegł w podstawowym składzie Les Bleus, Nabil nie był w
stanie wrócić do formy z czasów, gdy został mianowany najlepszym
młodym zawodnikiem przez władze ligi i nosicielem „pierwiastka
Messiego” przez komentatorów. Wnosząc po pierwszych spotkaniach, decyzja okazała się bezbłędna, bo Fekir nabrał niesamowitej
motywacji, stał się najmocniejszym ogniwem ekipy. Nie chodzi o
same bramki, asysty, a o całokształt jego gry. Świetnie utrzymuje
piłkę, dyryguje ofensywą, walczy jak – nomen omen – lew. Z dnia na
dzień stał się liderem w całym tego słowa znaczeniu.
By myśleć o poprawie wyników z poprzedniego sezonu, Lyon potrzebuje dużych postępów w grze obronnej. W poprzedniej kampanii
defensorzy zaskakująco często jak na zespół takiej klasy popełniali
proste błędy, przez co wysiłki ich partnerów z przodu szły na marne.
Teraz kwartet przed Lopesem przeszedł całkowitą renowację: „samcem alfa” ma być ex-Wiślak Marcelo Guedes, obok którego swoje miejsce dostał przestawiony z lewej flanki Morel, boków mają zaś strzec
Fernando Marçal i Kenny Tete. Personalnie wygląda to lepiej niż w
ubiegłym sezonie, jednak kwestią otwartą pozostaje to, czy uda się
stworzyć monolit – w przeszłości bardziej uznani obrońcy po przejściu do Lyonu zdawali się tracić nagle swoje walory.
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NABIL FEKIR

MARCELO

Po tym, jak klub opuściło trzech wychowanków, Fekir pozostał jedynym
piłkarzem z pola ze szkółki OL, który ma realne szanse na grę w pierwszym
składzie. Między innymi dlatego trener postanowił powierzyć mu opaskę kapitana. Jego dobra gra jest kluczowa dla rezultatów zespołu. Ta kampania
pokaże też, czy Nabil jest jeszcze w stanie zrealizować demonstrowany przed
dwoma laty potencjał.

Les Gones w ostatnich latach nie mieli szczęścia do stoperów, dlatego
sprowadzenie doświadczonego, klasowego defensora wydaje się dobrym pomysłem. Początek sezonu pokazuje, że Brazylijczyk rzeczywiście może być
odpowiedzią na największą bolączkę ostatnich sezonów OL.
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Po wielkiej euforii w ostatniej minucie poprzedniego sezonu przed
Amiens stoi nie lada wyzwanie, by obronić cudownie wywalczone
miejsce w elicie. Nie ma co ukrywać: drużyna z Pikardii na początku
skupić się musi na tym, aby uniknąć wstydu. Radość przyniesie tu
każdy ugrany punkt.
Do gry ekipę ze Stade de la Licorne poprowadzi obecny na ławce
trenerskiej od 2014 roku Christophe Pelissier. Awans z Amiens to zdecydowanie największy sukces w karierze trenerskiej byłego piłkarza
między innymi AS Muret i US Revel. Do utrzymania w elicie będzie
jednak potrzeba nie tylko umiejętności taktycznych i motywacyjnych,
ale i szczypty nadludzkich mocy. W swoim CV ten 51-letni trener ma
już jeden cud w postaci awansu malutkiego Luzenac do Ligue 2
(odebranego ostatecznie przy „zielonym stoliku”).
Pelissier ma do dyspozycji mało doświadczoną na tym poziomie
rozgrywek kadrę. Od razu uwagę zwraca fakt, że potencjalnie najważniejsze ogniwa zespołu są nowymi nabytkami. Piłkarzami z
niedawnego drugoligowego sezonu Amiens nie zrobiłoby wrażenia
zupełnie na nikim, dlatego pod baczną obserwacją pozostają ruchy
transferowe i poczynione wzmocnienia.
Jak w przypadku każdego beniaminka, kluczową formacją będzie ta
odpowiedzialna za zachowywanie czystych kont. Po sprowadzeniu
Mathieu Bodmera i przy wykorzystaniu jego uniwersalności defensywa zdaje się prezentować nieco lepiej. Niemniej nazwiska takie
Ielsch, Gouano i Adenon nie porywają, więc bardzo ważna będzie idealna współpraca i uzupełnianie się graczy w obronie. Trochę większe
wrażenie robi ofensywa drużyny, a to dzięki ściągnięciu dwóch
graczy: Gaela Kakuty (liczącego na odbudowę po licznych kontuzjach)
oraz Moussy Konate (niezwykle skutecznego w Szwajcarii).
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Wstrzemięźliwość przed hurtowym zatrudnianiem piłkarzy zbliżających się do emerytury może się podobać, bo nadspodziewanie rzadko
zdarza się, aby tacy gracze dali pewną jakość w walce o utrzymanie.
Jednocześnie warto jednak odnotować, że w Amiens doświadczenia
brakuje w każdej części boiska, a sama młodzieńcza nieobliczalność
raczej nie przyniesie pożądanego efektu. Takiemu zespołowi potrzeba czasem błysku tego jednego, naprawdę jakościowego i ogranego
piłkarza - tego może tutaj zabraknąć.
Rola debiutanta w lidze francuskiej to z jednej strony duża niewiadoma dla rywala, ale też twardy orzech do zgryzienia dla samego beniaminka, zderzającego się z nowym poziomem. Ewentualne utrzymanie
Amiens w Ligue 1 będzie można uznać za ogromny wyczyn - nie ma co
ukrywać: bardziej prawdopodobna jest powtórka niedawnego debiutu w elicie Gazelec Ajaccio.
Byłoby im łatwiej, gdyby na boisko dała się przenieść forma z...
mediów społecznościowych. Po awansie Amiens jako pierwsze
rzuciło się bowiem w oczy oryginalnie prowadzone twitterowe konto.
Odważne szpileczki wbijane innym klubom - a w większości przypadków PSG – ubarwiają profil nowego członka elity. Niestety poziom
ligowego topu prezentują na razie tylko na tym polu - klub z Pikardii
można bez wahania wskazać jako lidera pociągu zmierzającego na
zaplecze.
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MATHIEU BODMER

MOUSSA KONATE

Piętnaście lat jego doświadczeń w Ligue 1 będzie dla Amiens niezwykle ważne.
Nieograna na tym poziomie rozgrywek ekipa potrzebuje dyrygenta, a do tej
roli Bodmer z pewnością pasuje. Formację defensywną czołowego kandydata do spadku czeka mnóstwo pracy, więc na barki 34-latka spadnie wielka
odpowiedzialność. Przesunięty na niegdyś nominalną pozycję środkowego
pomocnika także byłby wiodącym piłkarzem swojej linii. Gdziekolwiek nie
przyjdzie mu grać, będzie talizmanem beniaminka.

23 mecze w reprezentacji Senegalu, 24 lata, doświadczenie z Serie A i walki o
Ligę Europy. Skrócona metryczka nowego napastnika Amiens wystarcza, by
sądzić, że do klubu przybyła relatywnie duża gwiazda. W poprzednim swoim
klubie, czyli szwajcarskim Sionie, Konate ustrzelił 50 goli w 116 meczach. Takie
CV każe zastanowić się, jakim sposobem akurat beniaminek z Amiens zdołał
wykupić tego snajpera. Koledzy musieliby wykazać się sporą kreatywną indolencją, żeby Moussa nie zdołał ani razu przynieść nowym fanom radości.
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Wiele przykładów pokazuje, że rok w karierze piłkarza znaczy o
wiele więcej niż ten sam czas w żywocie zwykłego Kowalskiego
(patrz pod: Grzegorz Krychowiak) . Jak więc nazwać osiem lat, które
Christophe Galtier spędził w AS Saint-Étienne? Epoka – to właściwe słowo. Epoka, która właśnie dobiegła końca. Osierocony zespół
powierzono w ręce Oscara Garcii, dotychczasowego trenera Red
Bull Salzburg, z którym dwukrotnie wygrał austriacką Bundesligę.
W ciągu ośmiu lat pracy Galtiera w Saint-Étienne nie doczekano się
wielkich sukcesów, ale francuski trener zapewniał stabilizację na
wysokim poziomie, gwarantującą coroczną grę w europejskich pucharach. Jedynym trofeum jakie zdobył był Puchar Ligi Francuskiej w
2013 roku, lecz w tym wypadku o jakości trenera świadczą nie zdobycze, a zawodnicy, jakich ukształtował. Dimitri Payet, Blaise Matuidi
czy Pierre-Emerick Aubameyang, kojarzycie prawda? To właśnie dzięki pracy z Galtierem między innymi ci piłkarze osiągnęli międzynarodową klasę.
W wygodnej stabilizacji można też doszukiwać się późniejszych problemów, które doprowadziły do odejścia Galtiera z Les Verts. Kibice
Saint-Étienne uznawani są za jednych z najbardziej wyrazistych i
wymagających sympatyków w całej Francji. Widząc, że klub wspiął
się w górę, zaczęli wymagać dalszego progresu, a do tego potrzebne były fundusze, których władze Zielonych nie gwarantowały.
Z klubu odchodzili najlepsi zawodnicy, a w ich miejsce pojawiali się
małowartościowi następcy. Ostatni sezon okazał się przełomowym –
w negatywnym sensie - zabrakło wyników, które dotychczas broniły
szkoleniowca. Ósma lokata oraz brak biletu wstępu do europejskich
pucharów podsyciły konflikt Galtiera z zarządem i doświadczony
trener postanowił powiedzieć fin.
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Oscar Garcia przejmuje osierocone Saint-Étienne, będące w największym kryzysie sportowym od pięciu lat. Plan minimum to jak co
roku europejskie puchary, lecz tym razem za słowami poszły odpowiednie czyny. Bez zagranicznego kapitału (władze chętnie szczycą
się odpornością na jego napływ do Ligue 1) trudno znaleźć środki na
odpowiednie wzmocnienia, ale ASSE udało się tym razem wysupłać
na zakupy niemal 20 milionów euro. Niemal połowę tych środków
przeznaczono na Loïsa Diony’ego, który ma za sobą świetny sezon
w słabiutkim Dijon. Był zarówno najlepszym strzelcem, jak i asystentem drużyny i praktycznie w pojedynkę utrzymał swój były klub
w elicie. 10 milionów wydanych na jego transfer to klubowy rekord,
ale skostniały atak Les Verts od dawna potrzebował takiego impulsu. Wartymi uwagi wzmocnieniami są też wypożyczony z Olympique’u
Marsylia Remy Cabella i kupiony za 5 milionów euro z Empoli Assane
Dioussé. 19-letni defensywny pomocnik ma uzupełnić wyrwę po odejściu Jordana Veretouta i Henriego Saiveta (obydwaj byli wypożyczeni
do ASSÉ), jednak oparcie środka pola o tak młodego zawodnika może
być dość ryzykowne.
Mimo wydania sporej sumy na transfery bilans zysków i strat trzeba
uznać za ujemny. Porażka w walce o przedłużenia wypożyczeń Saiveta
i Veretouta, sprzedaż Kévina Malcuita do Lille i wypożyczenie Roberta
Berica znacząco osłabiły drużynę. Szczególnie dziwi wypuszczenie z
klubu Słoweńca – w razie niedyspozycji Diony’ego Garcia będzie miał
w odwodzie tylko Alexandra Söderlunda, a ten w ciągu półtora roku
zdobył dla Zielonych zaledwie trzy bramki. Sporo zmian kadrowych,
nowy trener i wyraźniej wzmocnieni rywale – trudno przypuszczać,
by ten sezon mógł się dla ASSE skończyć lepiej niż poprzedni.
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LOIC PERRIN

LOIS DIONY

Wieloletni kapitan i wychowanek AS Saint-Étienne. Prócz oczywistych zadań
w defensywie, z których zazwyczaj wywiązuje się znakomicie, spada na niego
kapitański obowiązek przeprowadzenia drużyny przez okres przejściowy.
Przez lata był przedłużeniem Galtiera na murawie – teraz będzie głównym
spoiwem między minioną a nową epoką.

Dziesięcioma golami i ośmioma asystami w zeszłym sezonie zasłużył sobie
na transfer do mocniejszej drużyny niż Dijon. Czeka go zadanie zaskakująco podobne do tego, z jakim mierzył się w poprzednim zespole: znów będzie
najważniejszym człowiekiem w ataku drużyny i głównym dostarczycielem
goli. Tak szybkiego, wszechstronnego napastnika Sainté nie mieli od odejścia
Aubameyanga.
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JAK WYSOKO POLECĄ KANARKI?
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Autor DAWID CACH
twitter: @CachDawid

Lato przyniosło wiele zmian w klubie rządzonym przez Waldemara
Kitę. Do najważniejszej doszło na stanowisku trenera. Sérgio Conceição wbrew zapowiedziom zrezygnował i zdecydował się przyjąć
ofertę FC Porto – czemu trudno się dziwić. Portugalczyk odmienił
oblicze „Kanarków”; mecze tej drużyny przestały być środkiem
nasennym, a drużynie zaczęły regularnie dostarczać punktów.
Kiedy Conceição zaczynał pracę, zespół zajmował miejsce w strefie spadkowej, a sezon ostatecznie zakończył na 7. miejscu w tabeli
(najlepszy wynik od 2004 roku).
Właściciel FC Nantes nie ukrywał swojego zaskoczenia i oburzenia
decyzją szkoleniowca, jednak szybko przystąpił do poszukiwania
następcy. Jego nazwisko wywołało niemałe poruszenie – nowym trenerem został Claudio Ranieri. Jak oceniać tę decyzję? Wiekopomne
osiągnięcie Włocha z Leicester nieco zaburza właściwą ocenę tego
posunięcia; na powtórkę tego sukcesu nie ma wszak szans. To dobry ruch marketingowy i za to warto pochwalić Waldemara Kitę.
Poprzednik Claudio zostawił jednak zespół na fali, którą Włochowi
jako zdecydowanie bardziej pragmatycznemu szkoleniowcowi trudno
będzie podtrzymać.
Już dawno w Nantes nie wydano tak dużo na transfery. Czterech
zawodników kosztowało 11,3 miliona euro, co potwierdza ambicje
„Kanarków”. Kolejnych pięciu zawodników wypożyczono. Tym samym
wzmocnione zostały wszystkie formacje. Najdroższym nabytkiem
jest Kalifa Coulibaly - rosły napastnik kupiony za 4,5 miliona z KAA
Gent. W Belgii nie potrafił wywalczyć sobie miejsca w pierwszym
składzie, a w poprzednim sezonie strzelił w lidze ledwie 6 goli. Od
początku rozgrywek na miano najlepszego wzmocnienia pracuje za
to były golkiper Fiorentiny, Ciprian Tătărușanu.
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Z klubu odeszło sześciu zawodników. Dla nas najistotniejsze jest
przejście Mariusza Stępińskiego na roczne wypożyczenie do Chievo.
Polak zaliczył niezłe wejście do drużyny, jednak po przejęciu zespołu
przez trenera Conceição został odstawiony na boczny tor – głównie
za sprawą Prejuce’a Nakoulmy. Za Ranieriego sytuacja Mariusza tylko się pogorszyła – na ławkę trafił także jego „oprawca” - i transfer
był jedynym słusznym wyborem. Dla Nantes bardziej zauważalnymi
stratami będą zmiany klubów Guillaume’a Gilleta i Amine’a Harita. Ten
pierwszy był nieoceniony w regulowaniu i stabilizowaniu gry pomocy - teraz wybrał Olympiakos i grę w Lidze Mistrzów. Harit nie był
„pewniakiem” w jedenastce FCN, ale w debiutanckim profesjonalnym
sezonie zaprezentował się jako ekscytujący, błyskotliwy piłkarz, a takich w Nantes nie widuje się często.
O co będzie walczyć klub Waldemara Kity? Zakotwiczenie w środkowej części tabeli nie powinno mu sprawić większego problemu. Walka o
górny segment tabeli może jednak być ponad siły kluby ze Stade de la
Beaujoire. Największy problem wciąz sprawia im strzelanie goli, a bez
tego trudno o regularne zdobywanie punktów. W poprzednim sezonie
barierę 10. goli pokonał tylko Emiliano Sala. Na razie nic nie zapowiada, by teraz zespół miał się doczekać kilku etatowych strzelców.
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EMILIANO SALA

CIPRIAN TATARUSANU

Ulubieniec trybun La Beaujoire. Czołowa postać zespołu w poprzednich
rozgrywkach: zakończył je z dorobkiem 12 goli i 4 asyst. To w zasadzie jedyny
ofensywny piłkarz Nantes, który może być w stu procentach pewny miejsca w
jedenastce. Coulibaly, Bammou i Nakoulma nie wyglądają dotychczas na ludzi
zdolnych odciążyć go ze strzeleckich obowiązków.

Miał bardzo dobre wejście do drużyny. W swoim debiucie – przeciwko Marsylii
- zaliczył 9 interwencji i trafił do jedenastki kolejki L’Equipe. Tylko pech sprawił, że Rumun nie zagwarantował wówczas FCN punktu. W kolejnych meczach
kontynuował popisy: zachował czyste konta przeciwko Troyes i Lyonowi.
Zapowiada się na jeden z filarów zespołu Ranieriego.
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Autor BŁAŻEJ JACHIMSKI
twitter: @blazejjachimski

Poprzedni sezon zespół z Tuluzy zaczął z dużym rozmachem, zaskakująco długo utrzymując się w ścisłej czołówce. Paliwa wystarczyło
im na dziesięć kolejek; potem nieco spuścili z tonu, zadomowili się
na miejscu w środku tabeli, które gwarantowało spokojne utrzymanie, jednak nie pozwalało realnie myśleć o podboju Europy.
W tej kampanii będzie podobnie.
Dlaczego TFC nie powinno mieć problemu z utrzymaniem? Bo to młoda drużyna, pełna zawodników z potencjałem. Dlaczego jednak nie
będą się raczej liczyć w walce o puchary? Bo to młoda drużyna, pełna
zawodników z potencjałem – i tylko tyle. To, co jest jej największą zaletą, jest jednocześnie czynnikiem hamującym. Ci nastolatkowie już
dziś są dobrymi piłkarzami, jednak żeby pokazali swój cały kunszt,
muszą nabrać doświadczenia. I temu powinien służyć ten sezon.
Trener Pascal Dupraz, autor właściwie legendarnej już przemowy
sprzed dwóch lat, nie boi się stawiać na graczy młodych, często
wychowanków. W bramce już trzeci sezon podstawowym wyborem
jest Alban Lafont. Fenomen na skalę światową, francuska odpowiedź
na Donnarummę z Milanu – urodzony ledwie osiemnaście lat temu,
a już teraz jeden z najlepszych golkiperów w lidze. W poprzednich
rozgrywkach dwukrotnie zatrzymał ofensywę PSG, nie tracąc przez
180 minut nawet jednego gola; to robi wrażenie.
Młodość króluje u Les Violets przede wszystkim w obronie. Ewidentnie najstarszy w formacji jest 27-letni François Moubandje. Środek
tylnej formacji tworzy duet niezachwiany od początku poprzedniej
kampanii: 24-letni Christopher Jullien, kapitan zespołu, i 20-letni Issa
Diop. Stawkę uzupełnia prawy defensor Kelvin Amian, który w tym
roku skończył 19 lat. Uwzględniając bramkarza, średnia wieku w
tyłach wynosi więc 21,6. To klasowi gracze, ale przed błędami związanymi z brakiem doświadczenia w tym wieku nie uciekną.
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W środku pola do dyspozycji trenera są Bodiger, Blin czy Machach,
czyli roczniki ’95, ’96 i ‘96. Piłkarskie przedszkole ma tutaj nadzorować sprowadzony z Bastii, najstarszy w zespole Yannick Cahuzac,
słynący przede wszystkim z regularnego wpraszania się do notesów
arbitrów. Poza nim warto uwzględnić Maxa Gradela wypożyczonego
z Bournemouth, któremu przypadł niełatwy obowiązek zastąpienia
Martina Braithwaite’a. Ciężar finalizowania akcji w dużym stopniu
spocznie na barkach zawodników, którzy ożywili atak TFC zeszłej zimy
– pewnego, gwarantującego gole Andy’ego Delorta i obiecującego
Corentina Jeana, wykupionego z Monaco po imponującym wiosennym
wypożyczeniu.
W Tuluzie nie zmieniło się wiele, dlatego trudno podejrzewać, że teraz
nastąpi przełom; hymn Champions League (ani Europa League) nie
rozbrzmi w przyszłym roku w mieście z południa Francji. To jednak
nie powinno martwić kibiców – ci słusznie zadowolą się osiągnięciem
stabilności, która zapewni gwiazdkom platformę do dalszego
rozwoju.
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ISSA DIOP

GIANNELLI IMBULA

Minęły czasy, kiedy Diopa można było rozliczać jak obiecującego chłopaka,
który dopiero wchodził do zespołu. Teraz, mimo młodego wieku, jest prawdziwym filarem defensywy i to przede wszystkim od niego będzie zależała pewność obronnej gry Tuluzy.

Imbula to zawodnik, który na francuskich boiskach prezentował się znakomicie i z miejsca powinien wznieść pomoc TFC na znacznie wyższy poziom. Jeżeli
podczas przygód w Portugalii i Anglii nie zatracił swoich walorów, może być
najjaśniejszym punktem drużyny.
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Nasser Al-Khelaifi zrobił tego lata wszystko, by nikt nie śmiał wypomnieć PSG ostatniego sezonu. Monaco z bandą dzieciaków pozbawiło stołeczny klub należnego (w oczach samych paryżan) tytułu
– zabrał im więc najzdolniejsze dziecko. Barcelona odarła Francuzów z godności na oczach całej Europy – uwiódł więc jej gwiazdę,
a zarazem głównego odpowiedzialnego za tę krzywdę. PSG ma być
hegemonem, a z hegemona się nie żartuje.
Zabawne, że po wzmocnieniach za niemal pół miliarda euro (bądźmy
poważni, przemilczmy fikcję towarzyszącą zakupowi Mbappé) i czterech zmianach w wyjściowej jedenastce Paryż wciąż trawią słabości,
za które dawał się punktować przed wakacjami. O miejsce w bramce
dalej rywalizują dwaj faceci słynący raczej z pomyłek niż widowiskowych parad, kapitanem i domniemanym liderem obrony pozostaje
kruchy mentalnie, z roku na rok coraz słabszy Thiago Silva, a gromadzie gwiazd nadal ma przewodzić trener obdarzony charyzmą
stojaka na parasole.
Z najpoważniejszą wadą zostawił PSG nieudany pościg za Fabinho.
Brazylijczyk mógłby na szóstkę wykonać zadanie, które przerosło
Grzegorza Krychowiaka i zapewnić poruszającemu się po boisku we
własnej czasoprzestrzeni Thiago Motcie spokojną emeryturę. Wiekowy – choć, trzeba mu to oddać, wciąż bijący równo – metronom
przetrwał jednak kolejne lato w podstawowym składzie, mimo że
niewiele brakowało, by poprzedni rok był jego ostatnim w zawodowej
karierze.
Litania niedostatków – nieco przerysowana, bo od hegemona trzeba wymagać - nie oznacza, że Nasser Al-Khelaifi ośmieszył Finansowe Fair Play dla zabawy. Koniec końców PSG nie przegrało wszak
mistrzostwa ani przez wolnego, nerwowego Mottę, ani nawet przez
nieoglądalną w porównaniu do Monaco grę, ale przez brak gwiazdorskiego błysku Ibrahimovicia, potrafiącego rozbić mur jednym
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popisowym zagraniem. Ten deficyt został uzupełniony z nawiązką.
Niesamowite wzmocnienia ataku powinny stanowić antidotum na
pasywność i nieporadność zespołu w starciach z 10-osobowymi
ścianami obrońców. Powiedzieć o Neymarze, że takiego zawodnika
brakowało po odejściu Zlatana - to niedopowiedzenie urągające Brazylijczykowi. Cóż z tego, że piłka może czasem przemieszczać się po
murawie za wolno, a obrońcy łatwo się dekoncentrują, kiedy pod ręką
jest gość zdolny kilka razy w meczu z uśmiechem na ustach minąć
połowę przeciwnej drużyny i strzelić gola? Co dopiero, gdy jest ich
dwóch.
Każdy wybór dwójki skrzydłowych z zestawu Di Maria – Lucas – Draxler był jakąś formą kompromisu między kreatywnością, szybkością a
błyskotliwością. Neymar i Kylian Mbappé eliminują ten kłopot, a prócz
tego wnoszą skuteczność jakiej nie oferował żaden z tej pierwszej
trójki. W poprzednich rozgrywkach gwarantującego wiadra goli Edinsona Cavaniego wspierali piłkarze, dla których 15 trafień to synonim
sezonu życia – dla nowych kolegów Urugwajczyka wynik poniżej 20
bramek na głowę będzie zaś rozczarowaniem. Może się okazać, że to
Cavani zostanie częścią nowego dylematu Emery’ego: kształtowanie
nowej ofensywy PSG może się teraz sprowadzać do wyboru między
snajperskim instynktem i pracowitością Matadora a wizją i precyzją
dograń Di Marii.
Świeżo po popisie Monaco może to trącić brakami w elementarnym
wnioskowaniu, ale zwyczajnie trzeba wskazać Paris Saint-Germain
jako pewniaka do tytułu. Jeżeli Unai Emery nie wykona tego zadania
mając w składzie jednego z bodaj trzech najlepszych piłkarzy i najlepszego nastolatka świata, będzie mocnym kandydatem do miana
najgorszego szkoleniowca w galaktyce. Jeśli ktoś nie kibicuje Marsylii,
a mimo to wizja oglądania nowego ataku PSG ani trochę go nie ekscytuje, prawdopodobnie nienawidzi piłki nożnej.
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NEYMAR

KYLIAN MBAPPE

Jest dokładnie tak, jak sobie wymarzył odchodząc z Barcelony – każda akcja
paryżan przechodzi przez niego, nic nie dzieje się bez jego udziału. Do popisowych uderzeń i skandalicznych dryblingów, których można było oczekiwać,
dokłada doskonałe otwierające podania: już w pierwszym kontakcie z piłką
w nowej koszulce zagrał kilkudziesięciometrowe podanie na nos Cavaniego.
Wszystko to robi z podwórkowym luzem. Wygląda na człowieka gotowego w
pojedynkę udźwignąć Wieżę Eiffla. Wart. Każdego. Euro.

Neymar zaznaczył pozycję Paris Saint-Germain na mapie piłkarskich superklubów, ale to Kylian może ją utrwalić na lata. Jego zakupem Al-Khelaifi
równocześnie wskazał Monaco miejsce w szeregu i zgarnął cel transferowy
Realu Madryt. Dzieciak o stalowych nerwach będzie nieodzowny w szarży
na Europę – „neymarocentryczny” zespół mógłby się wciąż łatwo odbić od
najlepszych, ale z grasującym w pobliżu Mbappé poświęcenie wszystkich sił
wyłączeniu Neya z gry nie jest już pewnym i oczywistym rozwiązaniem.
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Drużyna z Troyes potrzebowała zaledwie roku, by dzięki nowemu
systemowi barażowemu wrócić w szeregi Ligue 1, z której z hukiem
spadła w sezonie 2015/2016 – zajmując ostatnie, 20. miejsce. Ekipa
prowadzona przez trenera Jean-Louisa Garcię przypomni się francuskiej śmietance kosztem pokonanego Lorient i na pewno łatwo
się nie podda.
Ostatnie dziesięć sezonów w wykonaniu zawodników z Szampanii
to tylko dwa lata spędzone w najwyższej klasie rozgrywkowej i balansowanie gdzieś pomiędzy nią a Ligue 2, z przykrym epizodem w
National – spadek przytrafił im się w 2009 roku. Główną przyczyną
takiego stanu rzeczy była nie najlepsza defensywa ESTAC. Potrafili
grać ładną dla oka i efektywną ofensywną piłkę, ale jednocześnie
popełniali rażące błędy obronne. Wydaje się, że teraz włodarze wyciągnęli wnioski ściągając do drużyny doświadczonych defensorów
- Vizcarrondo i Deplagne’a - oraz defensywnego pomocnika Françoisa Bellugou, mogących w znaczny sposób podnieść jakość i wnieść
więcej cennego doświadczenia. W zespole pojawili się też młodzi,
głodni gry zawodnicy: wypożyczeni z Olympique Marsylia oraz Lille
OSC Saif-Eddine Khaoui i Gabriel Dos Santos.
Wartość drugiej linii podwyższyć ma przychodzący jako wolny zawodnik ze Stade Brestois, mogący występować zarówno na prawej,
jak i lewej stronie boiska Bryan Pele. W ekipie z Brest był jedną z
wyróżniających się postaci na drugoligowym froncie. Wystąpił w 33
ligowych spotkaniach rozgrywając w nich 2337 minut i zdobywając
3 bramki, a z czasów swoich występów w FC Lorient zna też smak
Ligue 1.
Największą bolączką podopiecznych Garcii będzie odpowiednie zbalansowanie swoich niewątpliwych atutów ofensywnych ze skuteczną grą formacji strzegącej bramki. Wtedy specjalista od ciągłych
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awansów i spadków, jakim jest zespól z Troyes, może myśleć o ustabilizowaniu swojej pozycji na francuskiej arenie ligowej.
ESTAC Troyes to melanż fantazji z rutyną. Mieszanka wybuchowej
młodości - jak choćby król strzelców minionych rozgrywek Ligue 2,
Adama Niane, ze spokojem i eksperiencją – w kadrze ciągle znajduje
się niezniszczalny, czterdziestoletni Benjamin Nivet. Weteran to także
ulubieniec sympatyków ze Stade de l’Aube i mało kto wyobraża sobie
drugą linię bez tego gracza – to jego bramka zapewniła ESTAC zwycięstwo, dzięki któremu są dziś w L1. 40-latek wciąż może należeć do
ważniejszych postaci wybiegających na murawę w koszulce Troyes
(obecnie w klubie od 2012 roku, a wcześniej w latach 2001-2007).
Ciekawe, jak w Ligue 1 poradzi sobie debiutujący w niej w roli szkoleniowca – w wieku 54 lat! - trener Garcia. Trener ESTAC doświadczenie
zbierał m.in. jako członek sięgającego przed laty po mistrzostwo FC
Nantes. Cel jaki został przed nim postawiony to przeniesienie dobrej, efektownej gry z Ligue 2 na wyższy ligowy szczebel. Sam Garcia
mówi, że po awansie zmieniło się tylko miejsce, w którym znajduje
się prowadzony przez niego klub, a filozofia, jego projekt i ambicje
pozostają takie same.
Sezon w gronie najlepszych będzie dla graczy ESTAC bardzo wymagający. Będą musieli ponownie zmierzyć się z koszmarem z rozgrywek
2015/2016, w których zdobyli tylko 18 punktów, tracąc rekordową ilość
bramek – aż 83. Stare porzekadło głosi jednak, że jeśli się uczyć to tylko na błędach, a w klubie z Troyes odrobili lekcje wzmacniając zespól
kilkoma uznanymi zawodnikami. Stać ich na utrzymanie, ale będzie o
nie naprawdę trudno.
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ADAMA NIANE

OSVALDO VIZCARRONDO

Utrzymanie tego zawodnika w kadrze to sukces beniaminka. Do Troyes trafił
w 2016 roku z FC Nantes i od razu stal się gwiazdą Ligue 2, zostając królem strzelców poprzedniej kampanii. W dużej mierze to jego gra i bramki pozwoliły
cieszyć się z tak upragnionego awansu. Jeśli Malijczyk utrzyma podobną
formę, obecne rozgrywki może zakończyć jako jedna z ich rewelacji.

„El Patron” to kluczowy gracz pozyskany w tym okienku transferowym.
Wniesie do drużyny ogromne doświadczenie w szykach obronnych, stając się
jej głównym punktem. Trzydziestotrzyletni obrońca rozegrał 122 mecze na
poziomie Ligue 1, w większości przypadków prezentując dobry poziom. Był
podporą defensywy FC Nantes i takie same nadzieje wiążą z nim w Szampanii.
Remedium na bolączki ESTAC Troyes.
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W 2011 roku klub z Alzacji był w krytycznej sytuacji. Ogromne długi
zmusiły ówczesnych właścicieli do postawienia spółki w stan likwidacji i startu od piątego poziomu rozgrywkowego. Rok później
właścicielem RCSA został jednak Marc Keller, który ogarnął bałagan panujący w klubie i od tamtej pory Racing notuje same sukcesy.
W poprzednich dwóch sezonach Strasbourg zaliczył dwa awanse:
najpierw z National wydostał się do Ligue 2, a następnie jako beniaminek wygrał rozgrywki na zapleczu Ligue 1 i po dziewięciu latach
tułania się po peryferiach francuskiego futbolu zaliczył powrót do
elity.
Kibice świętowali awans jeszcze długo po zakończeniu poprzedniego
sezonu, ale w klubie od razu wzięto się do pracy. Priorytetem było
zachowanie kluczowych zawodników, jednak ta misja zakończyła się
powodzeniem tylko po części. Piłkarze, których może brakować w
ekipie beniaminka to Khalid Boutaïb i Baptiste Guillaume. Pierwszy
strzelił w poprzednim sezonie 20 goli i dołożył do tego 5 asyst, ale
zdecydował się kontynuować karierę w Turcji. Guillaume zdobył 9
bramek i również pięć razy asystował, lecz był tylko wypożyczony z
Lille, które teraz sprzedało go do Angers.
Racing nie może pochwalić się zbyt dużym budżetem, dlatego na
wzmocnienia wydano zaledwie 3,7 miliona euro. Najwięcej z tej sumy
pochłonęły transfery Jonasa Martina i Idrissa Saadiego: na każdego
z nich trzeba było wydać 1,5 miliona. Za 700 tysięcy euro zakontraktowany został bramkarz Bingourou Kamara, a siedmiu zawodników
dołączyło z wolnego transferu oraz wypożyczeń. Na odejściach z klubu nie udało się zarobić ani jednego euro. Wymianie uległa znaczna
część kadry, dlatego w początkowej fazie sezonu widoczne mogą być
braki w zgraniu.
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Utrzymanie to główne zadanie Racingu na ten sezon. Nie ma znaczenia, czy uda się zapewnić byt w Ligue 1 na cztery kolejki przed końcem,
czy w ostatnim meczu. Dlatego w drużynie nie brakuje doświadczonych zawodników, którzy swoim ograniem na najwyższym poziomie
we Francji mają pomóc w osiągnięciu wyznaczonego celu. Jednym
z największych atutów Strasbourga będą kibice, którzy bardzo szczelnie wypełniają Stade de la Meinau. W poprzednim sezonie średnia
frekwencja wynosiła ponad 20 tysięcy, a awans tylko nakręcił modę
na RCSA. Dlatego podczas spotkań na swoim stadionie Strasbourg
będzie bardzo groźnym rywalem i przekona się o tym niejeden faworyt.
Trener Thierry Laurey pracował już na poziomie Ligue 1. W sezonie
2015/2016 był szkoleniowcem w Gazélec Ajaccio; niestety nie zdołał
uchronić go przed spadkiem, chociaż klub liczył się w walce o utrzymanie do samego końca. Teraz zamierza wykorzystać to doświadczenie w kolejnej pogoni za przetrwaniem. Strasbourg wygląda na lepiej
do niej przygotowany.
W ostatnich latach Racing przechodził przez wiele trudnych sytuacji, ale udało się pokonać przeciwności losu i wbrew wszystkiemu
powrócić do Ligue 1. Teraz czas dopisać kolejny rozdział i wywalczyć
utrzymanie. To będzie klucz do budowy solidnego klubu na lata - utwierdzi status Strasbourga jako jednego z najlepiej zarządzanych
klubów we Francji.
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KADER MANGANE

IDRISS SAADI

Kapitan i jeden z najbardziej doświadczonych graczy w drużynie Thierry’ego
Laurey’a. W Ligue 1 zagrał ponad 150 razy - najwięcej ze wszystkich zawodników Racingu. Do jego obowiązków należeć będzie dyrygowanie linią defensywną, czyli formacją, która może się okazać największą bolączką zespołu.

Nie udało mu się zawojować Anglii, a w Ligue 1 do tej pory zagrał zaledwie
22 razy. W minionych rozgrywkach był wypożyczony z Cardiff do KV Kortrijk
i w belgijskiej ekstraklasie zdobył czternaście goli, co było jego najlepszym
wynikiem w karierze – dopiero drugi raz udało mu się przekroczyć barierę
10 trafień w sezonie. W Strasbourgu bardzo liczą, że ostatnie strzeleckie
osiągnięcia były zapowiedzią dalszego rozwoju Algierczka. Od jego bramek
mogą zależeć losy RCSA w Ligue 1.
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Leonardo Jardim stworzył monstrum – w aż 12 meczach poprzedniego sezonu Ligue 1 jego drużyna strzeliła więcej niż trzy gole. Ekipa
pozytywnych, bardzo utalentowanych, młodych graczy czarowała i
rozkochiwała w sobie widzów. Teraz na Stade Louis II potrzebna jest
masowa terapia złamanych serc – kibicowskie miłości uciekły do bogatszych klubów.

się także transfery Mbouli (18 lat), Gaspara (20), Soualiho Meité (23),
Adamy Diakhaby’ego (21), Kongolo (23) i Keity Baldé (22). Jedynymi
doświadczonymi nowymi graczami w talii Jardima są: ściągnięty jako
konkurent dla Danijela Subašicia bramkarz Wolfsburga, Diego Benaglio, sprowadzony za darmo po wygaśnięciu kontraktu z OL Rachid
Ghezzal oraz zakupiony z Sevilli Stevan Jovetić. To ostatnie nazwisko zwraca uwagę, ale w ataku pierwsze skrzypce wciąż będzie grał
niedorzecznie skuteczny w pierwszych kolejkach Radamel Falcao, a
partnerować powinien mu raczej najdroższy zakup klubu, Baldé. Joveticiowi przypadnie prawdopodobnie rola bezpośredniego następcy
Valere’a Germaina - „dwunastego podstawowego piłkarza”.

Kylian Mbappé, Bernardo Silva, Benjamin Mendy i Tiemoué Bakayoko
byli niezwykle ważnymi postaciami w układance portugalskiego szkoleniowca. Proponowane za nich pieniądze były jednak zbyt duże,
by wypadało odmówić – tym bardziej mając na uwadze możliwości
własnego systemu scoutingowego i szkoleniowego. Listę potencjalnych następców klub przygotował jeszcze przed przypieczętowaniem poszczególnych sprzedaży, a kilku sprowadził do siebie zawczasu.

Najwięcej pytań rodzi odejście Kyliana Mbappé do Paris Saint-Germain. Pomimo że 18-latek zagrał dotychczas na znakomitym poziomie
zaledwie pół roku, zdążył wyrosnąć w Monaco na kluczową postać.
Jego bezczelność i nieobliczalność szybko stały się najpotężniejszą bronią Leonardo Jardima. Ledwie jednak gwiazda Kyliana się
narodziła, Stade Louis II musi o niej zapomnieć i czekać na kolejne
objawienie.

Najmniejsze zmiany przeszła formacja defensywna. Odejście Mendy’ego to ogromna strata, ale na jego miejsce od pół roku szykowano
już Jorge’a, któremu zapewniono taki sam okres aklimatyzacyjny jak
wcześniej Jemersonowi. Dumą napawa to, jak ważną częścią drużyny
jest Kamil Glik. We Francji nie szczędzą pochwał dla reprezentanta
Polski – dyrygenta defensywy, coraz groźniejszego także przy stałych
fragmentach gry, które stały się bardzo mocną stroną „nowego” ASM.

Wyprzedaż w Monaco wprowadziła ogromny zamęt. W pierwszym
odruchu zaczęto mówić o tym, że zespół posypie się jak domek z kart
i z sukcesów pozostaną tylko wspomnienia. Drastyczne prognozy wyglądają jednak na razie na przesadzone. To nie pierwszy sezon, gdy
latem klub opuszcza spore grono wartościowych graczy – w Monaco wiedzą, jak sobie z tym radzić. Letnie mercato było dla Monaco
kapitalne i ciężko po transferach takich zawodników nie wierzyć, że
zespół znów powalczy o trofea.

Mistrzostwo dla Monaco ucieszyło niemal całą Francję – prócz stolicy, oczywiście. Czy po krajowym sukcesie i półfinale Ligi Mistrzów
mogą w ogóle myśleć o kroku naprzód? Kadrowa rewolucja utrudni
choćby utrzymanie dotychczasowego poziomu.

Już pierwszy letni transfer Monaco, czyli zakup Youriego Tielemansa
pokazał, że klub trzyma się swojej, zorientowanej na młodzież polityce – choć nie będzie się bał wykorzystać do jej realizacji astronomicznych zysków ze sprzedaży. W ramy „projektu Monaco” wpisały
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RADAMEL FALCAO

KEITA BALDE

Kolumbijczyk powrócił z zaświatów w poprzednim sezonie, ale jego zmartwychwstanie z czasem przyćmiły wyczyny Kyliana, choć gole Radamela do
ostatniej minuty sezonu były dla ASM kluczowe. Po zmianach w ofensywie El
Tigre znów będzie podporą zespołu – przynajmniej dopóki jego nowi koledzy
nie zaaklimatyzują się w klubie.

Zapłacone za niego 30 mln euro w obecnych warunkach można uznać za
przecenę. O jego odejściu z Lazio mówiło się już od dwóch lat, a po ostatnim
sezonie krok do przodu był nieunikniony. Młody Senegalczyk odnalazłby się
w zespole Jardim na kilku pozycjach, ale najprawdopodobniej przypadnie mu
rola partnera Falcao. Ciekawy i zaskakujący transfer – przez większość lata
do miana przyszłego następcy Mbappé przymierzano wszak zupełnie innych
graczy. Jeśli Balde spełni swoje zadanie, Monaco jeszcze na nim zarobi.
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Od jakiegoś czasu nie ma znaczenia, w jakiej kondycji Rennes podchodzi do rozgrywek. Wzmocnione, osłabione, z nowym czy z dotychczasowym trenerem – i tak kończy w martwym środku tabeli, w
okolicach dziewiątego miejsca. Christian Gourcuff nie trafił do klubu by kserować wyniki Montaniera i Courbisa, więc w swoim drugim
sezonie nie ma już wyjścia: musi wybudzić drużynę z marazmu.
Teoretycznie takiego porządku w Rennes za kadencji Gourcuffa jeszcze nie było. I w zeszłym roku, i wiosną trener stale szukał właściwego
ustawienia, bezustannie przebierając w przerośniętej kadrze Rennes.
Bretończycy wciąż mają na liście płac zbyt wielu zawodowców, ale
szef zdaje się już znać swoją najlepszą dwunastkę-trzynastkę.
Okno transferowe SRFC mimo głośnych ubytków trzeba ocenić
pozytywnie. Benoit Costil to duża strata, zwłaszcza oddany do Bordeaux za darmo, ale z jego odejściem klub musiał się liczyć od dawna.
Na Adamie Diakhabym udało się nadspodziewanie dobrze zarobić,
choć nie zdążył jeszcze zostać na Roazhon Park ważnym zawodnikiem. Sprzedaże młodzieńca i kilku zbędnych graczy pomogły sfinansować zakupy młodziutkich, obiecujących graczy, którzy znakomicie
nadają się do uzupełnienia największego braku drużyny Gourcuffa.
Zimowe transfery Paula-George’a Ntepa i Kamila Grosickiego z klubu
pozbawiły bowiem Rennes wszelkiej dynamiki, a przez ciągłe kontuzje Gourcuffa-juniora i brak skutecznego napastnika trudno było
o nadrobienie tego innymi atutami. Szybkość i przebojowość Ismaili
Sarra, Faitouta Maoussy i coraz lepiej wpasowującego się w drużynę
Firmina Mubele może uczynić grę Czerwono-Czarnych znacznie
bardziej zaskakującą.
Letnie zmiany sprawiają także, że trener Gourcuff będzie pracował
na takim materiale, jaki odpowiada mu najbardziej: średnia wieku
najsilniejszej jedenastki Rennes nie przekracza teraz 24 lat, niemal
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wszyscy gracze szczyt możliwości mają dopiero przed sobą – mnóstwo tu więc przestrzeni do działania dla trenera-nauczyciela, właśnie
takiego jak ojciec bretońskiego „nowego Zidane’a”. Czy z powszechnie
znanych belferskich zdolności szkoleniowca skorzysta zatrudniający
go klub, to zupełnie inna kwestia. Gourcuff-senior zwykł wszak raczej
przygotowywać zawodników dla większych zespołów niż odnosić z
nimi własne sukcesy.
Drużynie towarzyszy jeszcze jedna wątpliwość. Dla nowych piłkarzy
zaczyna się gra o zupełnie obcą stawkę – dotychczas walczyli (z
różnym skutkiem) tylko o utrzymanie, a ta jeśli nawet wiąże się z
ogromną presją, nie wymaga od ofensywnych zawodników takiej
regularności jak wymarzony w Rennes atak na puchary. Na wsparcie
doświadczonych liderów nie będą mogli liczyć – Romain Danze jest
tylko rezerwowym, Ludovic Baal od dawna pozostaje u Gourcuffa na
cenzurowanym i nie jest pierwszym wyborem na żadnej pozycji, a
27-letni kapitan Benjamin Andre nie ma nic wspólnego z archetypem
wodza.
Jest więc odświeżony, ekscytujący zespół, w dużej mierze uzależniony
od gry 19-latków, z mało stabilną obroną (Costila w bramce zastąpił
25-letni, miotany po wypożyczeniach wychowanek Abdoullaye Diallo),
prowadzony przez trenera, który słynie ze szkolenia, nie z wygrywania. Pierwsze rezultaty wyglądają na spełnienie najgorszych obaw,
jakie można wysnuć w takich okolicznościach: dużo strzelonych goli,
straconych jeszcze więcej. Tryumf „radosnej gry” w najgorszym wydaniu może zaskakująco szybko skrócić kadencję trenera. Trudno
więc zdecydowanie stawiać, że finalnie będzie lepiej niż przed rokiem
– ale na pewno będzie ciekawiej.
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JORIS GNAGNON

ISMAILA SARR

W poprzednim sezonie – pierwszym pełnym w Ligue 1 – zadomowił się w
jedenastce, czym w praktyce odesłał na emeryturę legendarnego Sylvaina
Armanda. Teraz, jako piłkarz pewny gry i osierocony przez starszych kolegów,
musi wziąć na siebie rolę przywódcy defensywy i utrzymać równą formę
przez cały sezon. Ma wszelkie atrybuty, by stosunkowo szybko stać się kolejnym graczem przysparzającym bólu głowy Didierowi Deschampsowi.

Z hukiem zadebiutował w Ligue 1 i szybko został jednym z dwóch najlepszych
graczy Metz. Dał się poznać jako efektowny i skuteczny drybler, grający z
lekkością nietypową dla piłkarza stawiającego pierwsze kroki w ekipie kandydata do spadku. Strzelał przy tym gole, z jakich byliby dumni piłkarze starsi
i o wiele bardziej uznani od niego. Rennes wyceniło jego talent na rekordowe
17 milionów euro – więcej niż rok temu zarobiło na Ousmane Dembélé – i z
marszu powierzyło mu miejsce w ataku. Tak wysoko wisi postawiona przed
Ismailą poprzeczka; piłkarz musi ją przeskoczyć, jeśli Rennes ma osiągnąć
cel na ten sezon.
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Jocelyn Gourvennec miał do Bordeaux wnieść nową jakość i nawiązać do sukcesów z przełomu dekady. Cel częściowo został
osiągnięty, bo Żyrondyści zajęli przyzwoite szóste miejsce w tabeli
przy całkiem efektownej grze, ale prawdziwym testem dla szkoleniowca będzie obecny sezon. Dostał duże pieniądze na transfery,
ściągnął wybranych przez siebie zawodników, a filozofia funkcjonowania klubu została dostosowana do jego wizji. Albo podopieczni Gourvenneca zrobią następny krok naprzód, albo w przyszłym
sezonie zobaczymy za sterami Bordeaux innego szkoleniowca.
Ostatnie lata Bordeaux to przeciętniactwo i lawirowanie w granicach
miejsca dającego szansę gry w europejskich pucharach. Po dwóch
niewypałach trenerskich - Willym Sagnolu i Ulrichu Ramé - postanowiono dać szansę trenerowi równie młodemu, ale mającemu
znacznie większe doświadczenie. Jocelyn Gourvennec w Guingamp
osiągnął coś, czego nie wyobrażali sobie najzagorzalsi kibice. Przejął
klub w trzeciej lidze i w ciągu trzech lat awansował z nim do Ligue
1. Jednak nie to spowodowało, że na zawsze zostanie zapamiętany
w bretońskim zespole. Guingamp jako beniaminek utrzymało się w
elicie z wielkim trudem, ale zażarta gra o byt nie przeszkodziła im w
sensacyjnym zwycięstwie w Pucharze Francji.
Podobnie spektakularnych efektów – biorąc poprawkę na skalę
możliwości Żyrondystów - spodziewano się ściągając go do Bordeaux. Pierwszy sezon był dla Gourvenneca okresem na przetarcie
i zapoznanie się z funkcjonowaniem klubu. Polityka, głównie transferowa, jaką GdB zaprowadziło u progu drugiego roku trenera pokazuje,
jak dobrze kierownictwo ocenia dotychczasową współpracę i jakie
nadzieje wiąże z 45-latkiem. Tak efektownie Les Girondins nie rozegrali okienka transferowego od ośmiu lat, czyli od mistrzowskiego
sezonu 2008/09. Wydali niemal 32 miliony euro, za które postarali
się o wzmocnienie każdej formacji. Nicolas de Préville, odstrzelony
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przez Bielsę, w Bordeaux bezpośrednio zastąpi wypożyczonego do
Malagi Diego Rolana. Ściągnięty za osiem milionów euro napastnik
ma wreszcie zażegnać trapiący zespół od lat kłopot braku etatowego strzelca. Lukę po sprzedanym do Napoli Adamie Ounasie wypełni
kolejny po Malcomie przebojowy skrzydłowy z Brazylii, Jonathan Cafu.
Ten transfer to najlepsza miara ambicji GdB: młodego, głównie rezerwowego gracza wymieniono na ukształtowanego piłkarza z doświadczeniem w Lidze Mistrzów.
Na nieszczęście Igora Lewczuka postarano się również o wzmocnienie defensywy. Kapitan Jérémy Toulalan z racji wieku został przesunięty z pomocy na środek obrony, skąd ma dowodzić grą drużyny
– w środku pola zmienią go nowi: Lerager i Otavio. W dodatku klub
zdecydował się wykupić z Zenitu Sankt-Petersburg wypożyczonego
wiosną Vukašina Jovanovicia. Mimo dobrych występów w zeszłym sezonie Lewczuk zaczął więc rozgrywki na ławce. Miejsce stracił między
innymi ze względu na wiek – skoro zainwestowano trzy miliony euro
w 21-letniego Serba, nie dziwi, że wszedł do jedenastki jako przeciwwaga dla leciwego Toulalana. Najważniejszym transferem Żyrondystów jest jednak bez wątpienia zakontraktowanie Benoîta Costila.
Trzeci bramkarz reprezentacji Francji będzie miał za zadanie zastąpić
Cédrica Carrasso, który przez ostatnie osiem lat był numerem 1 w
bramce FCGB. Co jak co, ale do tego ruchu nie można mieć żadnych
zastrzeżeń – darmowy, klasowy, doświadczony, ale dużo młodszy i
zdrowszy od poprzednika bramkarz: to musi odpalić.
Ambicje są, zdolny trener jest, porządna i wyrówna kadra również. Nie
dziwią zatem dochodzące z klubu głosy, że planem na obecny sezon
będzie walka o Ligę Mistrzów. Oby wkład Igora Lewczuka w tę batalię
okazał się większy niż to zapowiada początek sezonu.
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MALCOM

BENOIT COSTIL

Przyszłość 20-letniego Brazylijczyka do samego końca okienka była niepewna. Interesowały się Monaco, Marsylia, a nawet upatrująca w nim następcy
Dembélé Borussia, ale żaden klub nie kwapił się, aby spełnić żądania Bordeaux i wyłożyć 40 milionów euro. Jak ważna jest to postać, pokazuje jego
dyspozycja z początku nowego sezonu. Cztery mecze, dwa gole, trzy asysty.
W tym tempie błyskawicznie poprawi dorobek sprzed roku (37, 7, 5). Atak Żyrondystów = Malcom.

Mając kartę na ręku mógł wybrać znacznie lepszy klub niż Bordeaux, nie
narzekał na oferty. Racjonalnie ocenił jednak, że zbliżając się do trzydziestki
nie może ryzykować roli rezerwowego i dołączył do zespołu, który gwarantuje mu pewne miejsce przy równoczesnym sportowym awansie względem
Rennes. Ten romans może się udać.
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twitter: @CachDawid

W Marsylii krajobraz wciąż przesłania plac budowy, który został otwarty niespełna rok temu. W trakcie okna transferowego na Stade
Velodrome sprowadzono siedem nowych twarzy. Do tego trzeba doliczyć wykupienie Thauvina i Njie po rocznym wypożyczeniu – zatem
łącznie klub pozyskał dziewięciu zawodników. Huczne zapowiedzi
właściciela i prezesa klubu nie do końca przełożyły się na rzeczywistość, ale i tak mercato w wykonaniu OM trzeba uznać za udane.
Drużynę wzmocnili jakościowi, doświadczeni zawodnicy.
Ulepszeń szukano na każdej pozycji - od bramkarza do napastnika.
Po rocznej przerwie wrócił Steve Mandanda i jako żywa legenda od
razu wskoczył do bramki Marsylczyków, odsyłając tym samym na
ławkę mającego za sobą sezon życia Pelé. Defensywę, która potrzebowała najwięcej uwagi, wzmocnili Aymen Abdennour, Adil Rami i
Jordan Amavi. Środek pola usprawnił zaś prezentujący się obiecująco
na początku marsylskiej przygody Luiz Gustavo. O strzelanie bramek
mają zadbać Valere Germain i Kostas Mitroglu. Przeprowadzony w
ostatnich godzinach okna transfer Greka oznacza, że Germaina znów,
jak w Monaco, czeka rola superrezerwowego. Łącznie na nowych zawodników wydano 62 miliony euro. W porównaniu do ostatnich lat
przeskok w jakości i rozmiarze zakupów jest ogromny. Ponadto OM
w końcu uniknęła wyprzedaży najważniejszych zawodników, chociaż
pewną rysą na ocenie okienka jest to, że nie udało się też sprzedać
zalegającego w drużynie „szrotu”.
Ambicje w Marsylii jak zawsze będą duże. Głównym celem będzie poprawa względem zeszłorocznej 5. pozycji. Walka o najniższy stopień
podium to jednak spore wyzwanie - kandydatów jest aż zanadto.
Kluczowe dla Les Phocéens będą spotkania z bezpośrednimi rywalami, a to w ostatnim czasie słaby punkt zespołu. W ubiegłym sezonie
w meczach z drużynami zajmującymi pierwsze cztery pozycje
Marsylia wywalczyła zaledwie 5 punktów na możliwe 24. Podobnie
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było też w poprzednich latach.
Problemem może się okazać brak zmienników na odpowiednim poziomie. Jeśli ktoś z podstawowego składu wypadnie z powodu kontuzji
lub zawieszenia, do gry będą wchodzić zawodnicy wątpliwej jakości. Kłopot ten dotyczy zwłaszcza defensywy. Plusem OM jest za to
doświadczenie: Mandanda, Rami, Payet czy Mitroglu mają go pod dostatkiem, młodzi zawodnicy nie mogą więc narzekać na brak autorytetów. Mimo zakupów miejsca dla młodszych nie zabraknie: Maxime
Lopez błyskawicznie się rozwija i już zwraca na siebie uwagę klubów
z Anglii i Hiszpanii, a do pierwszego zespołu dołączył również siedemnastoletni obrońca, Boubacar Kamara. Krótka rezerwa sprawia, że
kolejni chłopcy pukający do drzwi seniorskiego zespołu powinni zostać dostrzeżeni.
Rudi Garcia ma do dyspozycji względnie mocną kadrę – teraz musi ją
ułożyć w zespół. Trener nie cieszy się jednak dużym zaufaniem fanów:
jego posunięcia w niczym nie przypominają dziś zagrań odważnego
szkoleniowca, który przed laty prowadził ekscytującą drużynę Lille
do mistrzostwa.
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FLORIAN THAUVIN

STEVE MANDANDA

W poprzednich rozgrywkach strzelił 15 goli i dziewięć razy asystował przy
bramkach kolegów. Jego gra wprost odbija się na drużynie: jeśli idzie mu dobrze, to i reszta zawodników prezentuje się lepiej. Kiedy zaś gaśnie, OM cierpi
razem z nim. W tym sezonie musi udowodnić, że dobre statystyki z poprzednich rozgrywek nie były jednorazowym wybrykiem.

Żywa legenda Marsylii. W barwach Olympique’u zagrał ponad 500 meczów.
Jego odejście do Crystal Palace w 2016 roku dla wielu kibiców było ogromnym zawodem. Angielska wyprawa Steve’a zupełnie się jednak nie powiodła i
szybko wrócił do domu. W przeszłości wielokrotnie ratował swój zespół – tuż
przed odejściem niemal w pojedynkę trzymał OM nad strefą spadkową. Już
na początku tego sezonu zaliczył kilka ważnych interwencji. Będzie również
bardzo ważną postacią w szatni, mimo iż Rudi Garcia nie chce mu zwrócić
kapitańskiej opaski.
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Piąty rok pobytu w Ligue 1 to dla Guingamp rekord. Zeszłoroczny
finisz w pierwszej dziesiątce pobudził w klubie wielkie marzenia, ale
nie ulega wątpliwości, że najważniejszym celem powinno być spokojne utrzymanie. Dopiero po zachowaniu statusu pierwszoligowca
będzie można spokojnie myśleć o realizowaniu większych ambicji.
Po odejściu trenera Jocelyna Gourvenneca obawiano się o los Bretończyków - okazało się, że zupełnie niepotrzebnie. Pod wodzą Antoine’a Koumbouare’a EAG rozegrało spokojną, pozbawioną strachu
o przetrwanie kampanię. Po dobrym roku szkoleniowiec postawił
na stabilizację i nie pozwolił sobie na transferowe szaleństwo. Podstawową jedenastkę odmłodzili Lebogang Phiri i Pedro Rebocho,
kadrę uzupełnili doświadczeniem Abdoul Camara i Franck Tabanou,
a pierwiastek młodzieńczej fantazji ma dostarczyć Marcus Thuram
(tak, z tych Thuramów).
Lata mijają, a w Guingamp środek defensywy wciąż tworzą dwa
te same, niezatapialne nazwiska. Kerbrat i Sorbon są filarami EAG
i kolejny sezon rozpoczynają w podstawowym składzie. Nie dziwi, że na tak newralgicznej pozycji na boisku klub nie szuka na siłę
eksperymentów, ale sprawdzone rozwiązanie ma też dobrze znane
ograniczenia – powyżej pewnego poziomu żelazny duet już nie
podskoczy. W dodatku weterani nie mają żadnego godnego zmiennika - w kadrze jedynym stoperem obok nich jest ledwie 20-letni Eboa
Eboa. To właśnie w defensywie Bretończycy mogą mieć duże kłopoty
– tym bardziej, że stracili Fernando Marçala. Jednego z najlepszych
lewych obrońców poprzedniego sezonu mają zastąpić Tabanou oraz
Rebocho. Od tego, jak się z owym zdaniem uporają, może też zależeć
skuteczność strzelecka Jimmy’ego Brianda i innych graczy przedniej
formacji – wsparcie Marçala było dla nich bardzo pomocne.
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Ofensywa przewodzona przez Brianda stanowi największy atut
drużyny – doświadczeni Salibur, Camara i Benezet uzupełniają się
z ekscytującymi, wartymi obserwacji wychowankami – Marcusem
Coco i Ludovikiem Blasem. Po przyjściu Phiriego również środek
pomocy stał się polem sporej konkurencji: nowy nabytek będzie rywalizował ze starymi wyjadaczami, czyli Lucasem Deaux i Etiennem
Didotem.
Błędem byłoby wskazywanie EAG jako realnego kandydata do spadku. Wydaje się, że Kombouare wyselekcjonował grupę piłkarzy mogących bezproblemowo utrzymać się w Ligue 1. To szkoleniowiec, który
nigdy nie pozwala sytuacji wymknąć się spod kontroli. Jeżeli na dłużej
nie rozsypie się niezbyt liczebna defensywa, można być spokojnym o
ostateczny wynik. Guingamp na przestrzeni ostatnich sezonów wyrosło na solidnego średniaka i powinno utrzymać ten status.
Żeby myśleć o dalszym rozwoju, EAG musi przede wszystkim poprawić się w wyjazdowych meczach. Trudno w to uwierzyć biorąc pod
uwagę końcową pozycję zespołu, ale w sezonie 16/17 zawodnicy Kombouare’a tylko dwukrotnie wygrywali na obcym boisku.
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JIMMY BRIAND

PEDRO REBOCHO

Kiedy Briand trafiał do Guingamp, nawet przez chwilę nie było wątpliwości, że
zostanie gwiazdą tej ekipy. W barwach EAG otrząsnął się po nieudanej przygodzie w Hannoverze, błyskawicznie stał się kluczową postacią i awansował
na kapitana zespołu. 21 goli i 13 asyst na przestrzeni dwóch sezonów to biorąc
pod uwagę poziom klubu znakomity wynik byłego snajpera Lyonu – a w tym
sezonie ulegnie rzecz jasna poprawie. Dla Kombouare’a to najważniejsze ogniwo, od którego zaczyna się układanie składu.

Pozyskanie lewego obrońcy to najważniejszy ruch transferowy Guingamp – to
Rebocho ma bowiem za zadanie załatać dziurę po odejściu rewelacyjnego
Fernando Marcala. W poszukiwaniu spadkobiercy Brazylijczyka działacze
EAG postawili na ten sam kierunek – przepastne rezerwy Benfiki - i bliźniaczą charakterystykę gracza. Jeśli Portugalczyk odpowiednio wejdzie w nowe
rozgrywki, żałoba po nowym piłkarzu Lyonu może szybko zostać ukrócona.
Łatwo nie będzie, bo Fernando Marçal z ośmioma asystami zakończył poprzedni rok jako czołowy kreator drużyny.
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Mówi się, że drugi sezon po awansie jest tym najcięższym – do
drużyny FC Metz te słowa jednak się nie odnoszą. Dla nich każdy
sezon w elicie to walka o przetrwanie. I choć poprzednie rozgrywki
w wykonaniu podopiecznych Philippe’a Hinschbergera nie były najgorsze, obecne zapowiadają się wyjątkowo źle.
Niemal każdy beniaminek (prócz tych angielskich rzecz jasna) awansując do elity musi liczyć się z brakiem pieniędzy na konkretne transfery. W takim wypadku wybór rozgrywa się między dwoma wariantami. Albo pozwala się ogrywać młodym zawodnikom i wierzy w tych,
którzy wywalczyli awans, albo ściąga doświadczonych graczy, którzy
cały czas chcą grać na najwyższym poziomie, ale wiek nie pozwala im
na to w czołowych drużynach. Metz w zeszłym roku wybrało wariant
drugi - ryzykowny, bo często ci zawodnicy okazują się zupełnie wypaleni. Im się jednak udało. W ataku postawili na duet Diabaté-Erdinç
(razem 14 bramek w lidze), może nie wiekowy, ale doświadczony. To
samo zrobili w obronie, gdzie sięgnęli po wsparcie Biševaca, Assou-Ekotto i Signorino.
Szczęśliwie nie wszyscy zakontraktowani wtedy zawodnicy urodzili się w latach 80’. Wśród młodszych rekrutów znalazł się nikomu
nieznany Ismaïla Sarr. Osobie, która przyczyniła się do tego transferu,
powinno się postawić pomnik, bo to nie był strzał w dziesiątkę, a w
co najmniej tysiąc. 18-latek z miejsca stał się czołowym zawodnikiem
drużyny. Sezon zakończył z pięcioma golami i pięcioma asystami, a
grał przy tym tak efektownie, że natychmiast ustawił się po niego
szereg bogatszych klubów. Dość niespodziewanie wyścig o podpis
przebojowego skrzydłowego wygrało Rennes, które za mającego za
sobą niecałe 30 spotkań w lidze Senegalczyka zapłaciło aż 17 milionów euro. Jeśli dodamy do tego sprzedaż Simona Falette’a do Frankfurtu za niecałe 3 miliony i resztę gotówkowych odejść, okaże się, że
Metz zarobiło w tym okienku prawie 23 miliony euro!
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Naturalne, że całej sumy nie można było przeznaczyć na wzmocnienia, ale chociaż jej część zwyczajnie należało zainwestować w zespół.
Tym bardziej, że klub opuścił wcześniej wymieniony duet napastników
(powrót z wypożyczenia). Co w takim wypadku postanowiło zrobić
Metz? M.in. spróbować powtórzyć rozwiązanie z Sarrem, czyli z tego
samego małego senegalskiego klubu (Génération Foot) ściągnąć
dwóch ofensywnych zawodników w nadziei znalezienia kolejnego
nieoszlifowanego diamentu. Szansa jest, ale niewielka. O ile takie
posunięcie trudno jednak krytykować, o tyle kolejne ruchy można
tylko wykpić. Kogo sprowadzono w miejsce Diabaté i Erdinça? Nolana Roux i Emmanuela Riviere’a, napastników rodem z koszmarów
wiernych kibiców: pierwszy w poprzednim sezonie zdobył całe cztery
bramki, czyli tyle samo, ile jego kolega z drużyny, stoper Loic Perrin
(sic!), zaś drugi ostatniego gola strzelił 16 maja 2015 roku. Obrońcy
Ligue 1 naprawdę mają się czego bać. Tylko na takim tle znośnie może
wyglądać pozyskanie niemieckiego stopera Philippa Wollscheida,
który w ostatnim sezonie dzielił czas między sprzeczki z trenerem,
rekonwalescencję po ciężkim przypadku szumów usznych, a walkę o
utrzymanie w Bundeslidze.
Metz dysponowało tego lata możliwościami finansowymi jakich
nigdy nie miało i prędko mieć nie będzie, ale z bliżej nieokreślonych
powodów postanowiło okazję zaprzepaścić. To, czego możemy się
spodziewać w dalszej części sezonu po podopiecznych Philippe’a Hinschbergera, pokazują cztery pierwsze kolejki sezonu. Cztery porażki
i ostatnie miejsce w tabeli.
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MILAN BISEVAĆ

ABLIE JALLOW

Po kilku sezonach w poważnej piłce (PSG, Lyon, Lazio) na koniec kariery postanowił spróbować swoich sił w beniaminku z Metz. Pierwszy sezon zakończył
się drużynowym sukcesem, bo jego zespół się utrzymał, ale dla samego
piłkarza był przeciętny – Serb grał nierówno i nie zawsze trafiał do wyjściowej
XI. Teraz o grę będzie mu łatwiej – z klubu odeszli Falette i Guido Milan, a po
tym drugim 34-latek przejął opaskę kapitana. Metz nie wzmocniło się w ofensywie i musi teraz polegać na bloku defensywnym, a więc przede wszystkim
właśnie na Biševacu.

W Metz najwyraźniej wierzą, że ściągnięcie kolejnego zawodnika z byłego klubu Ismaïli Sarra zagwarantuje sukces. Na razie jest jednak ostrożnie wprowadzany do zespołu i minie trochę czasu nim nawiąże do poziomu nowego
zawodnika Rennes, jeśli w ogóle to zrobi. Jest szybki i odważny, ale potrzeba
wobec niego cierpliwości - pamiętajmy, że Sarr na pierwszego gola dla Metz
czekał do lutego.

| str. 52

SKARB KIBICA

LE BALLON MAGAZINE

LILLE OSC
LOCO OLYMPIQUE SPORTING CLUB

4-7
MIEJSCE

OBRONA:
POMOC:
ATAK:
NASZ TYP:

Autor ERYK DELINGER
twitter: @E_Delinger

Marcelo Bielsa wrócił i za punkt honoru obrał sobie przypomnienie
Francji, że Szaleńcem nie nazywają go w świecie na wyrost. Chyba
po raz pierwszy zdarza się, że Argentyńczyk ma za sobą wsparcie
dużego budżetu oraz szefa gotowego przystać na każdą jego zachciankę. Nie hamują go pieniądze, tradycje ani rozsądek dyrektora
sportowego. W takich warunkach eskalacja nienormalności jest...
Cóż, normalna.
Grunt pod zatrudnienie El Loco miały przygotować już transakcje z
zeszłej zimy. Pięć stałych transferów do klubu, pięć z klubu. Jeżeli
ktoś już wtedy zdążył pomyśleć „och, zaczyna się”, prawdopodobnie
nie był mentalnie gotowy na to, co miało się wydarzyć z faktycznym
podjęciem pracy przez Bielsę. Bilans lata: 11 razy „do”, 19 razy „z”. Wśród
pożegnanych znaleźli się m.in. ostatni mistrzowie z 2010 roku – Rio
Mavuba i Franck Beria. Nie ma miejsca na sentymenty. Czasem brakuje go też na logikę. Bielsa ma swoje powody i już – a zespół może
być albo dokładnie taki, jak sobie Argentyńczyk wymyślił, albo żaden.
Lille niespecjalnie oszczędzało więc na zakupach: realizacja listy życzeń Marcelo kosztowała klub bagatela 65 milionów euro. Skoro już
dostał upatrzone klocki, wszystkie traktuje na równi – bez względu na
cenę, wiek i nominalną pozycję. To oczywiście właściwe, ale czasem
wywołuje dysonans poznawczy; Bielsa ma w swoim Lille m.in. rezerwowego pomocnika za 14 milionów (Thiago Maię) oraz podstawowego
lewego wahadłowego kupionego z rezerw PSG za pół miliona (Fodé
Ballo-Touré). 22-letni Nicolas Pépé przychodził z Angers jako prawy
skrzydłowy, ale u nowego szefa od początku jest wyłącznie napastnikiem. Odważnej decyzji towarzyszy bodaj najbardziej niezrozumiała
– Nicolas De Préville zdawał się najszybciej pojmować nowy system
i jako jeden z niewielu nie zawiódł w pierwszych kolejkach, a mimo
to został w ostatnim dniu okienka wypchnięty do Bordeaux. Znając
El Loco, powodem równie dobrze mogło być niedopasowanie do
pomysłu na drużynę, jak i fakt, że w komicznym meczu ze Strasbo| str. 53

urgiem wystawiony awaryjnie w bramce po czerwieni dla golkipera
De Préville ośmielił się wpuścić „główkę” Jonasa Martina.
Od pierwszego gwizdka sezonu Lille gra przede wszystkim w ulubionym systemie swojego bossa – tym samym 3-3-3-1, w którym operowała przed laty jego Marsylia. Dopóki wszystkim dopisuje zdrowie,
nadążenie za koncepcją Bielsy jest relatywnie proste, przynajmniej
na papierze. Trener trzyma się wtedy jedenastu ulubionych nazwisk i
chociaż na boisku, w ruchu, stałe są tylko dwie – Maignan w bramce i
Anwar El Ghazi przytulony do prawej linii bocznej – to funkcje poszczególnych graczy są jasne i zrozumiałe. Kiedy puzzle się rozsypują,
zaczyna się prawdziwe show. Ponieważ kontuzje nie omijają graczy
LOSC, pierwsze kolejki dostarczyły sporo materiału poglądowego.
Mieliśmy już: środkowego pomocnika i stopera na prawym wahadle,
środkowych pomocników jako dwóch z trzech stoperów, napastnika
w bramce oraz najdroższego defensywnego pomocnika w klubie na
lewej obronie (w czteroosobowym bloku). Suchy opis brzmi jak perypetie trenera, który dostał pod opiekę wyjątkowo nieprzygotowaną
kadrę – a to prostu Marcelo Bielsa u szczytu możliwości.
Dotychczasowe wyniki podpowiadają, że drwiny z wariactw Argentyńczyka nie są przesadzone – piłkarze mają kłopot z przeniesieniem jego pomysłów na boisko. Pewnie będzie jak zawsze: wreszcie
„złapią” i będą zachwycać, potem zabraknie im sił, a na koniec Bielsa
obrazi się na wszystkich i wyjedzie do ojczyzny. Zanim jednak stanie
się nieuchronne, jego eksperymenty dadzą europejskiej piłce kilka
nowych, cennych nazwisk. El Loco otoczył się w Lille bardzo młodą
kadrą – w wyjściowej jedenastce nie ma gracza starszego niż 25-letni
– a pierwsi beneficjenci pracy z argentyńskim maniakiem zaczynają już zdradzać potencjał. Ballo-Touré, Bissouma czy Luiz Araujo nie
będą na tym epizodzie stratni. Trudniej odgadnąć wpływ szalonego
trenera na finalne wyniki LOSC.
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Jeden z zaledwie trzech piłkarzy wyjściowej jedenastki, którzy trafili do klubu
przed startem „akcji Bielsa”. Kapitan, najstarszy na boisku. Jest defensywnym
pomocnikiem, ale u Bielsy rzecz jasna będzie głównie stoperem – tym najważniejszym: ustawionym centralnie, kluczowym dla układanki, bo płynnie
przechodzącym z obrony do pomocy. Ważna postać i dla systemu, i dla stabilizacji zespołu.

Ma być sercem zespołu: środkowym graczem środkowej linii. Od niego będzie
więc zależała sprawność całego układu. Już w debiucie pokazał się jako silny,
opanowany gracz, który jest w stanie udźwignąć odpowiedzialną rolę. Na tym
na razie się skończyło, bo z kolejnych meczów wykluczyła go kontuzja, ale
wrażenie zrobił tak duże, że kibice nie mają wątpliwości co do przyczyny złych
wyników – widać brak Mendesa!
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Po fatalnym sezonie, w którym ostatnim tchem udało wyrwać się
utrzymanie, w Caen chcą wszelkich nerwów uniknąć jak najszybciej. Aby czwarty sezon z rzędu w gronie klubów Ligue 1 nie okazał
się ostatnim, trener Patrice Garande będzie musiał jednak wykonać
masę pracy.
Właśnie wokół zatrudnionego w klubie od ponad 5 lat trenera można
budować fundamenty pod sukces. Zarząd klubu przed rokiem popisał
się niezwykłą cierpliwością, do końca, ufając zdolnościom Garande’a
i ostatecznie zebrał tego owoce. W dobie tak częstych trenerskich
zmian trzeba tę postawę chwalić.
Caen nie szarżowało na rynku transferowym, szukając raczej uzupełnień składu. Szczególnie w formacji defensywnej może wprowadzić to dużo niepokoju. Po sezonie, w którym zespół hurtowo tracił
gole, sprowadzono tylko Sankoha (w Guingamp zimującego poza
składem) oraz młodego, wciąż skłonnego do błędów Djiku, dopiero
co relegowanego z L1 w barwach Bastii. Najpoważniejszą inwestycją
SMC w obronie jest zakup Frederica Guilberta, poprzednio wypożyczonego do klubu z Bordeaux – utrzymanie status quo w jedenastce
kosztowało Caen 2,5 miliona euro. Po odejściu Makengo do Nicei dziurę w środku pola ma za to załatać aż trójka nowych pomocników:
typowi środkowi - Stef Peeters i Youssef Ait Benasser – oraz uniwersalny, mogący grać jako „8”, „10” bądź skrzydłowy 20-latek, Jan
Repas, zakontraktowany z NK Domżale po pucharowym dwumeczu
Słoweńców z Marsylią.
Ogromnym sukcesem Caen jest utrzymanie w kadrze Ivana Santiniego oraz Ronny’ego Rodelina - współpraca pomiędzy tymi zawodnikami to podstawa ofensywy zespołu. Najważniejszy jest rzecz jasna Santini - gdyby nie jego bramki, pobyt Caen we francuskiej elicie
byłby już zamkniętą historią. Niestety zespół stracił swój filar, dyry-
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genta i legendę, czyli kończącego karierę Nicolasa Seube’a. Szatnia
może odczuć utratę wodza, choć doświadczenia jej nie braknie - w
buty Seube’a postara się zapewne wejść 35-letni Julien Féret.
Na Stade Michel d’Ornano muszą popracować nad skutecznością,
ale przede wszystkim poprawić grę na własnym boisku, gdzie szczególnie w końcówce sezonu nie punktowali wcale – ponieśli aż sześć
porażek z rzędu. Caen w poprzednim sezonie było nieregularne i nie
potrafiło podnosić się po stracie bramki. Trener Garande potrzebuje mocnego startu w nową kampanię, aby zamknąć usta krytykom i
potwierdzić słuszność decyzji zarządu o pozostawieniu go na stanowisku. Zwłaszcza ekipa taka jak Caen, skazana na dolną połowę
tabeli, nie może tracić zbyt wiele czasu na mozolne docieranie się
zespołu. Dużym atutem drużyny jest więc względna stabilność kadry.
Ostatni sezon był dla Caen niezwykle ciężki, a teraz może być jeszcze
trudniej. Ekipa Garande’a swojej szansy na przetrwanie będzie szukać w słabości tegorocznych beniaminków, lecz wnosząc po kłopotach na finiszu poprzednich rozgrywek oczekiwanie na klęski bezpośrednich rywali może nie wystarczyć.
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Chorwacki napastnik stawał w zeszłym roku przed trudnym zadaniem
zastąpienia w zespole Andy’ego Delorta i te oczekiwania w stu procentach
spełnił. Strzelone przez niego w lidze 15 bramek miało niebagatelne znaczenie
w walce Normandczyków o przetrwanie. Nie inaczej będzie również w tym
sezonie – po odejściu Yanna Karamoha do Interu ofensywna postawa ekipy
jeszcze mocniej zaciąży na jego barkach. Zapłacone za niego 2,5 mln euro już
się zwróciło, ale jeśli Caen ma się utrzymać, reprezentant Chorwacji nie może
teraz spocząć na laurach.

Ściągnięty za 1,5 mln Belg ma być zastępcą sprzedanego do Nice Makengo.
Nowy nabytek ma nie tylko kontrolować środkową strefę boiska, ale również
dodać coś od siebie do ofensywnej gry SMC. To drugie zadanie może okazać
się dla niego prostszym – w poprzednim sezonie w St. Truiden zanotował aż 13
asyst. Poważny kandydat na nowego ulubieńca fanów z Normandii.
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