Nie minęło więcej niż półtora roku od śmierci Huberta Wagnera, a
piątkowego popołudnia, 22 sierpnia 2003 roku, widzowie prawie z całego
kraju, w wypełnionej do ostatniego miejsca olsztyńskiej hali Urania, z
niecierpliwością
oczekiwali
na
rozpoczęcie
pierwszego
meczu
inauguracyjnego Memoriału wybitnego szkoleniowca. Najpierw w szranki
stanęli siatkarze Holandii i Hiszpanii.
Idea organizacji międzynarodowej imprezy poświęconej pamięci
nieodżałowanego trenera znalazła szerokie poparcie w środowisku polskiej
siatkówki. Zastanawiano się jedynie dlaczego właśnie Olsztyn stał się
miejscem rozegrania takiego turnieju. Trafnej odpowiedzi na tak zadawane
pytania dał jeden z internautów: „Dlaczego w Olsztynie? Dlatego, że te
okolice wybierał Hubert Wagner dla przygotowań zespołu m.in. do Igrzysk
Olimpijskich w Montrealu. Widać to było na pewnym filmie. Treningi odbywały
się albo w obecnej hali sportowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, albo
w sali OSiR. Słynne były zwłaszcza przebieżki po lesie z ołowianymi pasami,
które odbywały się w podolsztyńskich Rudziskach Pasymskich. A może po
prostu dlatego, że to właśnie w tym mieście mieszka przyjaciel Huberta
Wagnera — Jurek Mróz, który wpadł na taki pomysł.”
Jerzy Mróz szybko przerodził swój pomysł w czyn i tak oto doszło do
rozpoczęcia imprezy siatkarskiej o światowej randze, która odbywa się
corocznie od tamtego pamiętnego spotkania Holandia — Hiszpania.
W pierwszym Memoriale, oprócz Holandii i Hiszpanii, brała jeszcze
udział reprezentacja Niemiec i - oczywiście - Polski. Impreza trwała trzy dni, a
każdego dnia rozgrywano po dwa spotkania. Pierwszy memoriałowy turniej
był niezwykle emocjonujący i wyrównany. Wprawdzie pierwsze miejsce
przypadło Holandii, ale nie było w nim zespołów niepokonanych i bez
zwycięstwa. Holendrzy w swych pierwszych dwóch spotkaniach wygrali z
Hiszpanami i Niemcami. W trzecim nie dali jednak rady Polakom, którzy
ostatecznie zajęli drugą lokatę. Zadowolenia z zajęcia pierwszego miejsca nie
krył trener Holendrów Bert Goedkoop, ale nie do końca. — Cieszymy się ze
zwycięstwa w tym silnie obsadzonym turnieju — powiedział podczas
pomeczowej konferencji prasowej. — Wielka jednak szkoda, że nie udało się
nam wygrać z gospodarzami. Będziemy z nimi w jednej grupie podczas
rozpoczynających się wkrótce Mistrzostw Europy w Niemczech, więc nie
ukrywam, że było to dla nas bardzo ważne spotkanie. Cieszę się, że w
naszych meczach pokazaliśmy dobrą siatkówkę i stworzyliśmy emocjonujące
widowisko dla publiczności — dodał Holender.
Pochwały zbierali nie tylko siatkarze biorący udział w olsztyńskiej
imprezie. Za świetną organizację gratulacje ze wszystkich stron przyjmował
jej pomysłodawca - Jerzy Mróz. Przyglądający się zmaganiom siatkarzy
ówczesny prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Stefan Paszczyk, tuż po
zakończeniu turnieju stwierdził, że Memoriał w takim kształcie należy
kontynuować. Słyszący te słowa Jerzy Mróz odparował bez wahania: — W
przyszłym roku odbędzie się w Olsztynie drugi Memoriał Huberta Jerzego
Wagnera. Odbył się...
Lech Janka
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trener — Waldemar Wspaniały.

WYNIKI
Holandia — Hiszpania 3:1 (22:25, 25:22, 25:19, 26:24)
POLSKA — Niemcy 3:2 (26:28, 25:21, 25:23, 23:25, 15:13)
Hiszpania — POLSKA 3:0 (26:24, 25:20, 25:23)
Holandia — Niemcy 3:1 (25:20, 20:25, 25:18, 25:21)
Niemcy — Hiszpania 3:2 (23:25, 25:20, 18:25, 25:18, 15:12)
POLSKA — Holandia 3:2 (23:25, 25:22, 21:25, 25:22, 15:13)

TABELA
punkty

sety

1.

Holandia

5

8:5

2.

POLSKA

5

6:7

3.

Hiszpania

4

6:6

4.

Niemcy

4

6:8
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