Sierpień 2014 roku był bardzo gorącym miesiącem dla polskiej siatkówki,
która szykowała się do Mistrzostw Świata, które miały być największe,
najpiękniejsze i najlepiej zorganizowane w historii dyscypliny. Jak się potem
okazało, Polska wywiązała się z tych oczekiwań znakomicie. Przygrywką był
natomiast XII Memoriał Huberta Jerzego Wagnera, rozegrany w olbrzymiej
krakowskiej Arenie – najmłodszym dziecku polskiej infrastruktury sportowej. Oczy
wszystkich kibiców były wówczas zwrócone na nowego selekcjonera – Stephane'a
Antigę, który namówił do powrotu do kadry takie gwiazdy, jak Paweł Zagumny, czy
Mariusz Wlazły.
Każdego dnia trybuny były praktycznie wypełnione biało – czerwonym
tłumem, dzień po dniu bijącym rekordy frekwencji Memoriału. Podczas pierwszego
meczu Polaków z Bułgarią (2:3), Arena zamarła, kiedy to Mariusz Wlazły upadł
nieszczęśliwie na parkiet, podkręcając staw skokowy. Organizatorzy, lekarze i
fizjoterapeuci biegali wówczas po całej hali, ogołacając ją z najdrobniejszej nawet
kostki lodu. Kiedy okazało się, że uraz nie jest groźny, żartowali, że w promieniu
kilkuset metrów, lód nie ostał się nawet w kubkach z napojami.
Dzień później – kolejna informacja, która wzbudziła niepokój kibiców. Nowy
selekcjoner powiedział wówczas: "Po prostu wybrałem czterech przyjmujących do
czternastki na Mistrzostwa, a więc: Winiarski, Kubiak, Mika i Buszek. Bartek Kurek
od początku przygotowań nie był wystarczająco efektywny, mimo że pracował
bardzo ciężko”. To oznaczało rezygnację z usług jednego z najlepszych siatkarzy
na świecie, który tego dnia spakował się i wrócił do domu.
Dwunasta edycja imprezy zakończyła się wyjątkowo późno, bo w
poniedziałek, tuż przed północą. Chwilę wcześniej kibice obejrzeli pasjonujące
widowisko, w którym Polacy pokonali reprezentację Rosji 3:2. Mimo to, na
najwyższym stopniu podium stanęła właśnie „Sborna”, a gospodarze, którzy
niedługo później cieszyli się z tytułu Mistrzów Świata, uplasowali się na drugiej
pozycji. W opinii obserwatorów, kibiców i siatkarzy, impreza w Krakowie była
najlepszym Memoriałem spośród dwunastu dotychczasowych...
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WYNIKI
Chiny – Rosja 0:3 (24:26, 21:25, 17:25)
Polska – Bułgaria 2:3 (25:20, 23:25, 27:29, 26:24, 13:15)
Bułgaria – Rosja 1:3 (23:25, 25:22, 20:25, 19:25)
Polska – Chiny (3:0 (25:18, 25:22, 25:17)
Chiny – Bułgaria 2:3 (22:25, 25:22, 25:20, 17:25, 18:20)
Polska – Rosja 3:2 (22:25, 26:24, 20:25, 26:24, 15:9)
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