Mecze trzeciej edycji Memoriału Huberta Wagnera odbyły się 12-14 sierpnia
2005 r. w olsztyńskiej Uranii. Rywalizowały, tak jak w inauguracyjnej imprezie, cztery
drużyny. Tym razem: Chiny, Holandia, Norwegia i Polska. Dla Holendrów i Polaków był
to więc trzeci występ memoriałowy, dla Chińczyków i Norwegów - pierwszy. Podobnie
jak dwa lata wcześniej zwyciężyli Oranje, a Polska – znów zajęła drugie miejsce.
Nowością tego Memoriału była m.in. telewizyjna transmisja na żywo w Polsacie
wszystkich sześciu meczów oraz to, że bilety (cena jednego na dwa spotkania w
jednym dniu — 40 zł) można było nabyć również za pośrednictwem internetu. Główny
organizator (Fundacja Huberta Wagnera na czele z Jerzym Mrozem) przeznaczył do
elektronicznej sprzedaży 1300 wejściówek na każdy dzień (1100 na trybunach i 200
przy boisku). Pierwszego dnia imprezy do każdego biletu dołączono białe i czerwone
koszulki z logo Memoriału. Dzięki temu trybuna główna wyglądała jak olbrzymia flaga
narodowa.
Polscy siatkarze memoriałowe zmagania rozpoczęli meczem z Norwegami.
Skandynawowie znaleźli się w tym turnieju głównie dzięki swemu selekcjonerowi,
którym był... Polak Dariusz Marszałek. Biało – czerwoni nie mieli najmniejszych
kłopotów z ich pokonaniem, choć gra naszej drużyny daleka była od doskonałości.
- Jeszcze nie wszystko było u nas tak jak należy — przyznał po meczu grający na
pozycji libero Piotr Gacek. — Na zgrupowaniu w Spale mieliśmy bardzo ciężki okres
przygotowawczy, ale naszym celem są Mistrzostwa Europy. Dlatego też tutaj nie
będziemy tryskać formą. Mam jednak nadzieję, że pokażemy dobrą siatkówkę, ale
szczyt formy szykujemy na europejski czempionat — podkreślił.
Mecz z Chinami pokazał, że Polakom rzeczywiście do szczytu formy sporo
jeszcze brakuje. Wygrali go, ale zwycięstwo przyszło dopiero po rozegraniu piątego
seta. Tak skomentował to spotkanie środkowy polskiej reprezentacji, Wojciech Grzyb:
- Chiński zespół różni się od drużyn europejskich, zwłaszcza jeśli chodzi o szybkość
rozgrywania i tempo ataku. Trudno więc nam było zatrzymać ich blokiem. Popełniłem
dzisiaj za dużo błędów, dobrze grało mi się jedynie w ataku. Teraz, aby wygrać turniej
musimy pokonać Holandię — stwierdził ówczesny siatkarz olsztyńskiego AZS. Niestety
i tym razem naszej reprezentacji nie udało się zająć pierwszego miejsca. Polacy nie
dali rady Holendrom i kolejny raz stanęli na drugim stopniu podium.
Któryś z widzów swoje wrażenia z tego spotkania oraz z całego memoriałowego
turnieju, opisał na jednej ze stron internetowych: „Po raz trzeci w Memoriale zajęliśmy
drugie miejsce. Polacy są pewnie tradycjonalistami? W składzie na Holandię zabrakło
Wojciecha Grzyba i Łukasza Kadziewicza, za to od początku grał, bardzo dobrze
zresztą, Daniel Pliński. Przekonał mnie do siebie, ale mam nadzieję, że Raul (Lozano –
red.) nie będzie wybierał między nim Grzybem, tylko zabierze do Rzymu (na ME —
red.) obu, bo są dobrzy. Cały turniej — rewelacja! Świetna atmosfera, mogłem zrobić
dużo zdjęć. Zmieniłem zdanie o niektórych chłopakach z reprezentacji. Są przystępni,
mili i cierpliwi w czasie spotkań z kibicami. Szczególnie miłe wrażenie zrobił na mnie
Dawid Murek i Łukasz Kadziewicz. Nie zostaliśmy również wyrzuceni w sobotę z
przedpołudniowego treningu. Ochrona nie miała zakazu wpuszczania kibiców.”

SKŁAD REPREZENTACJI POLSKI
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trener — Raul Lozano
WYNIKI
POLSKA - Norwegia
Chiny – Holandia
POLSKA – Chiny
Holandia – Norwegia
POLSKA – Holandia
Chiny – Norwegia

3:0 (25:19, 25:14, 25:16)
0:3 (20:25, 13:25, 20:25)
3:2 (22:25, 25:19, 27:29, 25:17, 15:9)
3:0 (25:14, 25:12, 25:13)
2:3 (26:24, 17:25, 25:27, 25:17, 11:15)
3:0 (25:17, 25:23, 25:15)
TABELA
1. Holandia
2. POLSKA
3. Chiny
4. Norwegia

6
5
4
3

9:2
8:5
5:6
0:9

Najlepszy Najlepszy Najlepszy Najlepszy
MVP
atakujący blokujący
libero
rozgrywający
Dawid
Wytze
Paweł
Chu Hiu
Marko Klok
Murek
Kooistra
Zagumny
CHINY
HOLANDIA
POLSKA HOLANDIA
POLSKA
Lech Janka

