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„Giggs. Moje życie. Moja historia.” 

 

Wydawnictwo Sine Qua Non wraz ze stowarzyszeniem kibiców Manchesteru 

United MUSC POLAND, ma przyjemność poinformować, iż 9 listopada 2011 do 

księgarń w Polsce trafi oficjalna autobiografia utytułowanego brytyjskiego 

piłkarza, Ryana Giggsa! 

 

 

Giggs. Moje życie. Moja historia  
Ryan Giggs: My Life, My Story 

 

Autor: Ryan Giggs 

Tłumaczenie: Michał Pol 

Wydanie oryginalne: wrzesień 2010  

Język oryginału: angielski 

Wydawnictwo: Sine Qua Non 

Ilość stron: 228 tekst + 20 wkładka zdjęciowa  

Premiera w Polsce: 9 listopada 2011 

Cena: 34,90 

www.wsqn.pl 

 

 

"Giggs. Moje życie. Moja historia" to książka podsumowująca dwudziestolecie 

profesjonalnej kariery piłkarskiej walijskiego czarodzieja. Hołd składają mu 

między innymi Sir Alex Ferguson, Sir Bobby Charlton, Paul Scholes, Bryan Robson 

i inne wielkie osobistości związane z Manchesterem United. 

Od dnia, kiedy Sir Alex Ferguson przygarnął młodego, czternastoletniego chłopca 

pod swoje trenerskie skrzydła po zdobycie wszystkich możliwych tytułów w 

klubowej piłce nożnej (wielokrotnie!), kariera Ryana Giggsa była wspaniała i nic 

nie jest w stanie tego zmienić.  

W książce „Moje życie. Moja historia” piłkarz, przez wielu określany boiskowym 

arbitrem elegancji, przywołuje wspaniałe wspomnienia związane z jego karierą w 

MUFC i kładzie nowe światło na swoje występy w reprezentacji narodowej Walii. 

Jego słowa wzbogacone zdjęciami pozwalają ponownie przeżyć 20 sezonów 

najbardziej utytułowanego zawodnika Premier League. 

 

Ryan Giggs to cudowna postać. Jest tak samo skromny i pełen 

uroku jak tego dnia, kiedy spotkałem go po raz pierwszy. Był wtedy 

małym chłopcem, dopiero co stał się nastolatkiem. Niewiele 

wcześniej – w listopadzie 1986 roku – objąłem Manchester United 

jako trener i gdy dziś patrzę na jego fenomenalną karierę, która 



uczyniła go najbardziej utytułowanym piłkarzem w historii 

angielskiego futbolu, nie mogę uwierzyć, że upłynęło aż ćwierć 

wieku od momentu, gdy przecięły się nasze ścieżki - Sir Alex 

Ferguson. 

Tłumaczem polskiego wydania książki jest Michał Pol, dziennikarz 

sportowy i znawca piłki nożnej.  

Książkę przedpremierowo będzie można zobaczyć podczas 15 Targów 

Książki  w Krakowie. Zapraszamy na stoisko wydawnictwa Sine Qua Non 

w Salonie Nowych Mediów, Sektor F6.  

Informacja o autorze:  

Ryan Joseph Giggs - (ur. 29 listopada 1973 w Cardiff) Najbardziej utytułowany 

brytyjski piłkarz w historii, grający nominalnie na pozycji lewego pomocnika, ale 

równie świetnie radzi sobie jako lewoskrzydłowy, środkowy pomocnik i cofnięty 

napastnik. Najlepszy piłkarz w Anglii sezonu 2008/09. Jako piłkarz Manchesteru 

United nie otrzymał nigdy czerwonej kartki, a 1 lutego 2011 roku został wybrany 

piłkarzem wszechczasów klubu z Old Trafford. 

 

Wydawca w Polsce:  

Sine qua non – Wydawnictwo Sine Qua Non powstało w połowie 2010 roku. 

Ideą, która przyświecała założycielom jest publikowanie książek “z pasją”. Dla 

jednych pasją jest piłka nożna, dla innych film, trzeci interesuje się sztuką 

współczesną a jeszcze kolejny po prostu literaturą. Jednak każdy z nich ma 

możliwość dzielić się swoją pasją właśnie poprzez książkę.  

 

W oparciu o te założenia działa Sine Qua Non. Wśród pozycji, które ukazały się 

nakładem wydawnictwa można znaleźć książki o piłce nożnej, sztuce 

współczesnej, serialowe oraz inne, które są realizacją pasji.  

 

Strona www: www.wsqn.pl 

 

Kontakt dla prasy: 

Łukasz Kuśnierz 

Tel: 509 600 505 

lk@wsqn.pl 

 

 

Książka dostępna w sprzedaży na www.lamanita.pl, w sieci Empik oraz 

wybranych księgarniach.  
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