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Szanowni Państwo!

Drodzy Siatkarscy Kibice! 

 Memoriał Huberta Jerzego Wagnera na 
stałe wpisał się do siatkarskiego kalenda-
rza najważniejszych turniejów w Polsce. 
Już po raz dziewiętnasty najlepsze drużyny 
zawitają do Polski i sprawdzą swoje umie-
jętności przed największą imprezą tego 
sezonu – tym razem FIVB Mistrzostwami 
Świata w piłce siatkowej mężczyzn. 

 Jako były zawodnik mogę powiedzieć, 
że Memoriał Wagnera ma swoją niepowta-
rzalną atmosferę, z którą nie może równać 
się żaden inny turniej. Mieszanka przyja-
cielskiej rywalizacji, żarliwego dopingu bia-
ło-czerwonych kibiców, pasji i presji tworzą 
połączenie, które pozostaje z tobą na całe 
życie. 

 Cieszę się, że ta piękna tradycja corocz-
nych Memoriałów Wagnera, jest wciąż 
żywa i choć ostatnie pandemiczne lata 
wszystkich nas postawiły naprzeciwko zu-
pełnie nowych wyzwań, siatkówka wygrała 
i ma się dobrze, a nawet jeszcze lepiej niż 
kiedykolwiek. 

 Serdecznie zapraszam wszystkich Ki-
biców i Przyjaciół Siatkówki do doskonale 
znanego nam Krakowa i TAURON Areny, 
które już od czwartku 18 sierpnia do soboty 
20 sierpnia, gościć będą reprezentacje na-
rodowe Argentyny, Iranu, Serbii a przede 
wszystkim – mistrzów świata – reprezenta-
cję Polski. 

 Wierzę, że po raz kolejny będziemy 
świadkami niezapomnianego turnieju, 
wzorcowego dopingu sportowego oraz 
wspaniałej wspólnej zabawy.  

Do zobaczenia w Krakowie!

Sebastian Świderski

Prezes Polski Związek Piłki Siatkowej

Dear Ladies and Gentlemen, 

Dear Volleyball Fans,

 Hubert Jerzy Wagner’s Memorial 
is one of the most important events 
among many included in the volleyball 
calendar in Poland. It will be the 19th 
time that the best teams in the world 
come to Poland to compete and test 
their shape before the main point of the 
season – this time, before the FIVB Men’s 
World Championship.

 As a former player, I can confess that 
Wagner’s Memorial has its own unique 
atmosphere, which cannot be compared 
with any other tournament. The mix of 
friendly rivalry, devoted support of red-
-and-white fans, passion and pressure 
creates the feeling, that stays with you 
for the rest of your life. 

 I am very happy that this beautiful 
tradition of the annual Wagner’s Me-
morial is still current, even if last years of 
pandemy pushed us all in front of the 
totally new challenges. Volleyball won 
and is doing well – even better than ever. 

 I cordially invite all Fans and Volley-
ball Friends to the well-known Kraków 
City and TAURON Arena, which from 
Thursday, August 18 to Saturday, August 
20, will be hosting the national teams of 
Argentina, Iran, Serbia and, above all – 
world champions – the team of Poland. 

 I am sure that we will once again wit-
ness an unforgettable volleyball spectac-
le, flagship sports doping and great fun 
together.  

See you soon in Kraków!

Sebastian Świderski

President of Polish Volleyball Federation
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Szanowni Państwo!

 To już niepisana tradycja, że polscy 
siatkarze tuż przed rywalizacją o medale 
mistrzostw świata czy Europy odwiedzają 
Kraków i tutaj rozgrywają Memoriał Hu-
berta Jerzego Wagnera.

 Tak jest i w tym roku. Dzięki znakomitej 
współpracy z Fundacją Huberta Jerzego 
Wagnera i Polską Siatkówką, uczestnicy 
turnieju upamiętniającego wybitnego tre-
nera, twórcę „Złotej Drużyny” zawitają do 
naszego miasta już po raz szósty z rzędu, a 
siódmy w ogóle. 

 W 2014 roku, jak również cztery lata 
później, turniej ten był generalnym spraw-
dzianem dla reprezentacji Polski przed 
mistrzostwami świata, na których sięgała 
ona potem po złoto. Wszyscy mamy na-
dzieję, że i tym razem wcześniejsza wizyta 
w Krakowie przyniesie naszym siatkarzom 
szczęście. Liczymy też, że znów z dumą 
będziemy mogli gościć wielu członków 
wspaniałego zespołu Huberta Jerzego 
Wagnera, którzy staną się dodatkową 
inspiracją dla swoich młodszych kolegów.

 Organizatorzy Memoriału ponownie 
zadbali o świetną obsadę. Argentyńczycy, 
brązowi medaliści igrzysk olimpijskich w 
Tokio, a także znakomici Irańczycy i Serbo-
wie są gwarancją sportowych emocji na 
najwyższym poziomie.

 Wszystkich kibiców, którzy przyjadą 
na najlepszy siatkarski turniej towarzyski 
świata, zachęcam nie tylko do śledzenia 
spotkań i kibicowania w TAURON Arenie 
Kraków, ale i do poznania bogatej oferty 
naszego miasta.

Zapraszam do siatkarskiego Krakowa! 

Jacek Majchrowski

Prezydent Miasta Krakowa

Dear Volleyball Enthusiasts,

 By now it has become a tradition that 
Polish volleyball players come to Kraków 
before competing in most important 
tournaments, such as World and Europe-
an Championships, to take part in the 
Memorial of Hubert Jerzy Wagner. 

 This year will be no exception. Owing 
to the excellent cooperation with the 
Hubert Jerzy Wagner Foundation and 
Polish Volleyball, our city is hosting par-
ticipants of the tournament commemo-
rating the outstanding volleyball coach 
and creator of the “Golden Team” for the 
sixth time in a row, and the seventh time 
overall. 

 In 2014, as well as four years later, 
this tournament was a general test for 
the Polish national team before the 
World Championships, where they later 
reached for gold. We all hope that this 
time, too, the earlier visit in Krakow will 
bring our volleyball players luck. We also 
hope that we will again be proud to host 
many members of Hubert Jerzy Wa-
gner’s great team, who will become an 
additional inspiration for their younger 
colleagues.

 Once again, the organisers of the Me-
morial have ensured an excellent line-up. 
Argentina team, winners of the bronze 
medal of the Olympic Games in Tokyo, as 
well as the excellent Iranians and Serbs 
are a guarantee of sports emotions at 
the highest level.

 I encourage all fans who will come to 
the world’s best preseason volleyball to-
urnament not only to follow the matches 
and cheer on the teams in TAURON 
Arena Kraków, but also to get to know 
the vast offer of our city.

Welcome to Kraków – the city of volleyball! 

Jacek Majchrowski

Mayor of the City of Kraków
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Szanowni Państwo! Drodzy kibice!

 Pragnę serdecznie powitać w stolicy 
Małopolski wszystkich uczestników oraz 
gości XIX Memoriału Huberta Jerzego 
Wagnera. Cieszę się, że Województwo 
Małopolskie kolejny raz jest Partnerem 
Głównym tego najlepszego towarzyskiego 
turnieju w piłce siatkowej na świecie.

 Reprezentacja Polski, prowadzona 
przez nowego selekcjonera Nikolę Grbicia, 
zmierzy się w Krakowie z atrakcyjnymi 
rywalami. Jestem przekonany, że najbliż-
sza edycja Memoriału zagwarantuje nam 
najwyższy poziom sportowych emocji i styl 
gry, który pomoże naszej drużynie narodo-
wej w przygotowaniu się do mundialu. To 
wspaniała okazja dla wszystkich kibiców 
do spotkania się z mistrzami świata oraz 
okazania im wsparcia i wspaniałego do-
pingu przed wielkim wyzwaniem, jakim 
będzie próba obrony tytułu.

 Szanowni Państwo, jako region jeste-
śmy znani z tego, że goszczą u nas imprezy 
sportowe najwyższej rangi. Dlatego już 
teraz mam przyjemność zaprosić Państwa 
do Małopolski i Krakowa, gdzie na przeło-
mie czerwca i lipca 2023 roku odbędą się 
III Igrzyska Europejskie. To wielonarodowa 
impreza sportowa o globalnym zasięgu, 
promująca najcenniejsze wartości sportu 
i ruchu olimpijskiego. Jestem pewien, że 
w ten sposób wspólnie zapisujemy nowe 
karty historii polskiego, europejskiego i 
światowego sportu.

Spotkajmy się w Małopolsce!

Witold Kozłowski

Marszałek Województwa Małopolskiego 

Ladies and Gentlemen! Dear fans!

 I would like to cordially welcome 
all participants and guests of the XIX 
Memorial of Hubert Jerzy Wagner to the 
capital city of the Małopolska Region. I 
am glad that the Małopolska Region is 
once again the Main Partner of this best 
friendly volleyball tournament in the 
world. 

 The Poland Men’s National Volley-
ball Team, led by the new head coach 
Nikola Grbić, will face incredible rivals. I 
am convinced that the coming edition 
of the Memorial will guarantee us the 
highest level of sports emotions and the 
style of play, which will help our national 
volleyball team prepare for the Volleyball 
Men’s World Championship. This is a gre-
at opportunity for all fans to meet world 
champions, show support and wonder-
ful cheering before the great challenge 
of trying to defend the title.  

 Ladies and Gentlemen, as a region 
we are known for hosting the highest-
-ranking sporting events.  Therefore, I am 
pleased to invite you to the Małopolska 
Region and the City of Kraków, where 
the 3rd European Games will be held 
at the turn of June and July 2023. It is a 
multinational sports event with global 
reach, promoting the most important 
values of sports and the Olympic Move-
ment.  I am sure that in this way we are 
writing together new pages in the histo-
ry of Polish, European and World sport. 

Let’s meet in the Małopolska Region!

Witold Kozłowski

Marshal of the Małopolska Region

Witold Kozłowski
Marszałek Województwa Małopolskiego

Marshal of the Małopolska Region

www.malopolska.pl lubiemalopolske

jak tu pięknie



9XIX MEMORIAŁ HUBERTA JERZEGO WAGNERA 2022 • MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ W PIŁCE SIATKOWEJ MĘŻCZYZN
19th Wagner’s Memorial 2022 • International Men Volleyball Tournament

WAKACJE
NA

Ważna karta VITAY lub Wirtualna Karta VITAY uprawnia do uzyskania rabatu na 50 l benzyny lub oleju napędowego w wysokości 30 gr/l lub 40 gr/l w przypadku  
posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Każdy dodatkowy litr powyżej 50 l rozliczany jest według ceny ofertowej podanej na dystrybutorze w trakcie tankowania.  
Promocja nie obejmuje autogazu (LPG), nie łączy się z innymi programami rabatowymi i promocyjnymi i jest ograniczona czasowo  
– termin obowiązywania w Regulaminie promocji. Promocja dla Zarejestrowanych Uczestników ORLEN VITAY.  
Regulamin promocji oraz lista stacji uczestniczących w promocji na stronie vitay.pl/rabaty

-40 gr/l  
z KARTĄ DUŻEJ 

RODZINY

Miesięcznie  
aż 3 promocyjne  
tankowania  
z Programem VITAY.
Każde do 50 litrów taniej!

ORLP_WAKACJE_2022_A4.indd   1ORLP_WAKACJE_2022_A4.indd   1 04/08/2022   10:3404/08/2022   10:34

 Przede wszystkim mamy nadzieję, że 
wróciliśmy na dłużej do normalności – cza-
sów, gdy bez większych obaw można było 
spędzać wspólnie czas, bez strachu czy 
obaw związanych z pandemią koronawiru-
sa. Ona w ostatnich latach miała ogromny 
wpływ na nas wszystkich, także na or-
ganizację Memoriału Huberta Jerzego Wa-
gnera. W tym roku udało nam się zaprosić 
światową czołówkę, która niedługo po 
naszym najlepszym towarzyskim turnieju 
świata będzie rywalizować w Polsce o mi-
strzostwo świata. Obok Polski prowadzonej 
przez nowego selekcjonera Nikolę Grbicia 
w krakowskiej TAURON Arenie zobaczymy 
także brązowych medalistów olimpijskich 
Argentynę a także Serbię i Iran. Taki skład 
turnieju gwarantuje wielkie emocje, na 
które pragniemy Państwa zaprosić do 
stolicy Małopolski.

 Polacy przyjadą do nas opromienieni 
brązowymi medalami niedawno zakoń-
czonej Ligi Narodów. To ich trzeci z rzędu 
krążek w tej prestiżowej imprezie. Zespół 
trenera Grbicia w Bolonii zaprezentował 
się bardzo dobrze i z pewnością podobną 
formę będzie chciał pokazać także w XIX 
Memoriale Wagnera. Wszyscy pamiętamy 
pasjonujący mecz ćwierćfinałowy Ligi Na-
rodów z Irańczykami, dlatego podobnego 
ognia spodziewamy się w TAURON Arenie. 
Serbowie, których kilku występuje na co 
dzień w naszej PlusLidze także zapewne 
zechcą pokazać wysoką formę, z którą 
spróbują powalczyć w polskim mundialu.

 XIX Memoriał jest kluczowym testem 
dla biało-czerwonych przed polskimi 
mistrzostwami świata. Będziemy w nich 
bronić tytuły mistrzów świata, zdobytych 
w 2014 i 2018 roku. Mundial trafił do Polski, 
po tym jak ze światowego sportu wyklu-
czono Rosjan. W trakcie naszego turnieju 
nie zapomnimy o walczącym narodzie 
ukraińskim, który zmaga się ze zbrojną 
napaścią Rosji.

 Bardzo dziękuję wszystkim naszym 
partnerom i sponsorom za pomoc w 
organizacji memoriału, który zyskał miano 
najlepszego towarzyskiego turnieju na 
świecie. Szczególne podziękowania kieruję 
w stronę władz miasta Krakowa z panem 
Prezydentem Jackiem Majchrowskim 
na czele oraz pana Dyrektora Krzysztofa 
Kowala, którzy sprawili, że to wyjątkowe 
na mapie Polski miejsce stało się naszym 
wspólnym domem.

Cezary Mróz

Prezes Fundacji  
Huberta Jerzego Wagnera

Cezary Mróz 
Prezes Fundacji 

Huberta Jerzego Wagnera 
President of Hubert Jerzy 

Wagner’s Foundation

 First of all, we hope that we have 
come back to normal for a long time 
- the time when you could gather to-
gether without fear, without any worries 
or concerns related to the coronavirus 
pandemic. In recent years, it has had a 
huge impact on all of us, including the 
organization of the Hubert Jerzy Wagner 
Memorial. This year, we managed to 
invite the world’s best teams, who will 
compete in Poland before the World 
Championships. Apart from Poland, 
led by the new coach, Nikola Grbic, in 
Krakow’s TAURON Arena, we will also see 
Olympic bronze medalists  - Argentina, 
as well as Serbia and Iran. Such a compo-
sition of the tournament guarantees 
great emotions, for which we would like 
to invite all volleyball fans to the capital 
of Małopolska Region. 

 Polish team will come to us as bronze 
medalists of the recently finished Vol-
leyball Nations League. This is their third 
medalin a row at this prestigious event. 
As coach Grbić’s team, in Bologna, per-
formed very well, they and will certainly 
want to show a similar form at the 19th 
Wagner Memorial. We all remember the 
exciting quarter-final match between 
the Iranians, so we expect a similar 
emotions in TAURON Arena. Serbs, a few 
of whom appear in our PlusLiga every 
day, will also probably want to show high 
form, which they will try to fight in World 
Championships which are organized in 
Poland. 

 The 19th Memorial is a key test for the 
Polish team before World Champion-
ships. We will defend the World Cham-
pionship titles won in 2014 and 2018. The 
event came to Poland after the Russians 
were excluded from world sport. During 
our tournament, we will not forget about 
the fighting Ukrainian nation, which 
is struggling with the armed attack by 
Russia.

 I would like to thank all our partners 
and sponsors for their help in organizing 
the Memorial, which has earned the title 
of the best friendly tournament in the 
world. Special thanks go to the autho-
rities of Krakow, headed by President Ja-
cek Majchrowski and Mr. Krzysztof Kowal 
who made this unique place on the map 
of Poland our common, volleyball home.

Cezary Mróz

President of the Hubert Jerzy  
Wagner Foundation
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PROGRAM TURNIEJU
MATCH SCHEDULE 

CZWARTEK • 18.08.2022

17.30           Argentyna vs           Serbia

20.00           Polska vs           Iran

PIĄTEK • 19.08.2022

17.30           Iran vs           Serbia

20.00           Polska vs           Argentyna

SOBOTA • 20.08.2022

16:00           Argentyna vs           Iran

18:30           Polska vs           Serbia

THURSDAY • 18.08.2022

17.30           Argentina vs           Serbia

20.00           Poland vs           Iran

FRIDAY • 19.08.2022

17.30           Iran vs           Serbia

20.00           Poland vs           Argentina

SATURDAY • 20.08.2022

16:00           Argentina vs           Iran

18:30           Poland vs           Serbia

CIEKAWOSTKI 
INTERESTING FACTS

I Memoriał H. J. Wagnera został rozegrany  
w dniach 22-24 sierpnia 2003 roku (dokładnie  
527 dni po śmierci szkoleniowca).

4 500 000 – rekord oglądalności memoria-
łowego meczu wśród telewidzów. Tyle osób 
śledziło ostatni mecz IX Memoriału w Katowi-
cach - Polska-Rosja.

15 000 – to rekordowa frekwencja na trybu-
nach podczas Memoriału. Tylu kibiców oglą-
dało ostatnie dwa dni XII edycji turnieju  
w krakowskiej Tauron Arenie.

200 – rekordowa liczba wniosków akredyta-
cyjnych od dziennikarzy (Zielona Góra, 2012 
r.). Co roku ich liczba znacznie przekracza 
setkę.

29 – Tyle drużyn narodowych brało do tej 
pory udział w Memoriale Huberta Jerzego  
Wagnera.

KOMITET ORGANIZACYJNY 
ORGANIZING COMMITTEE

Cezary MRÓZ
Prezes Fundacji
Huberta Jerzego Wagnera 
President of Hubert Jerzy
Wagner Foundation

Jerzy MRÓZ
Wiceprezes Fundacji
Huberta Jerzego Wagnera 
Vice president of Hubert Jerzy
Wagner Foundation

Klaudia SKIERSKA
Logistyka 
Logistics

Magdalena GAGO
Dyrektor Wykonawczy 
Executive Director

11 – w tylu miastach do tej pory gościł Me-
moriał. Oprócz Olsztyna, Łodzi, Bydgoszczy, 
Katowic, Zielonej Góry, Płocka, Krakowa  
i Torunia, mecze rozgrywane były też gościn-
nie w: Iławie (2004, 2006 r.), Ostródzie (2006, 
2007 r.) i Elblągu (2007 r.).

HUBERT JERZY WAGNER
 Hubert Jerzy Wagner przeszedł do historii polskiej  
i światowej siatkówki jako wybitny szkoleniowiec i twórca 
największych sukcesów reprezentacji Polski. Urodził się 
 4 marca 1941 roku w Poznaniu. Po ukończeniu szkoły 
średniej studiował na Akademii Wychowania Fizycznego 
 w Warszawie, reprezentując jednocześnie stołeczny 
klub AZS AWF, z którym w latach 1963–68 czterokrotnie 
wywalczył Mistrzostwo Polski. Później przeniósł się do 
lokalnego rywala – Skry. Przez dziesięć lat był również  
w kadrze narodowej (1961–71 r.), zdobywając w 1967 roku 
brązowy medal mistrzostw Europy. 

 Po zakończeniu kariery zawodniczej Hubert Jerzy 
Wagner zajął się doskonaleniem swoich umiejętności 
trenerskich, co zaowocowało sensacyjnym powołaniem 
go na stanowisko selekcjonera kadry narodowej w 1973 
roku. W zaledwie rok udało mu się stworzyć nową jakość 
w grze swoich podopiecznych, czego skutkiem (jakże 
miłym dla polskich kibiców) było historyczne Mistrzo-
stwo Świata zdobyte  w 1974 roku w Meksyku. Dwa lata 
później reprezentacja Polski pod wodzą Huberta Wa-
gnera znów odniosła olbrzymi sukces, stając na najwyż-
szym stopniu podium podczas Igrzysk Olimpijskich w 
Montrealu.

Po trzech latach pracy z reprezentacją Wagnera zastąpił 
na stanowisku selekcjonera Jerzy Welcz, a popularny 
„Kat” (zatytułowano tak film dokumentalny o przygoto-
waniach kadry olimpijskiej, którą prowadził Wagner  
i wtedy to pseudonim ten przywarł do niego) w 1978 
roku objął reprezentację siatkarek.

 Po czterech latach powrócił na stanowisko szkole-
niowca męskiej drużyny, z którą pracował przez niemal 
trzy sezony. Ostatnia przygoda Huberta Jerzego Wagnera 
 z kadrą siatkarzy potrwała nieco ponad rok (1996–98 r.). 
 Wówczas Biało-Czerwoni bezskutecznie próbowali 
ponownie dostać się na europejskie i światowe salony 
siatkarskie. Hubert Wagner był również trenerem klubo-
wym. Prowadził m.in. Legię Warszawa (Mistrzostwo Polski 
 w 1983 roku), Stilon Gorzów i Morze Szczecin. Współpra-
cował również z kilkoma stacjami telewizyjnymi jako 
komentator meczów siatkówki. 

 Zmarł 13 marca 2002 roku w wieku 61 lat. Jadąc samo-
chodem stracił panowanie nad pojazdem. Jak się potem 
okazało, przyczyną wypadku był zawał serca. Mimo na-
tychmiastowej reanimacji najwybitniejszego polskiego 
trenera nie udało się uratować. 

 Huberta Wagnera zapamiętano, jako pogodnego, ale 
i stanowczego człowieka. Siatkarze wspominają go jako 
surowego profesjonalistę, przyjaciele – jako znakomitego 
towarzysza wspólnych spotkań, a kibice... Kibice z pewnością 
mają w pamięci niektóre złote myśli swojego idola. Gdy 
piłka odbiła się od bloku, uderzyła atakującego siatkarza 
 w głowę i wpadła w boisko rywala, Wagner skomentował 
w telewizji to zagranie słowami: „Mówiąc przewrotnie – 
zagrał z głową”. Dosadnie, zgodnie z prawdą, szczyptą 
ironii i rozbrajającego humoru. Bo taki właśnie był czło-
wiek, któremu co roku siatkarze oddają cześć podczas 
Memoriału Huberta Jerzego Wagnera. 

 Hubert Jerzy Wagner went down in the history of 

world and Polish volleyball as a remarkable coach and 
the leader of the most significant successes of Polish 
national team. He was born on March 4, 1941 in Poznań. 
After graduating from a high school, he studied at 
the University of Physical Education in Warsaw, where 
he played in AZS AWF, volleyball club in Warsaw, with 
which he won Poland Championship four times (1963–
68). Afterwards he changed the club for the local rival, 
Skra. He had been also playing for the national team of 
Poland for ten years (1961–71) and, successfully enough, 
in 1967 his team won a bronze medal at the European 
Championship.

 After his career as a player has ended, Huber Jerzy 
Wagner decided to improve his coaching skills, which 
resulted in a surprising nomination as Polish national 
team selector. It took him only one year to create a 
totally new quality of his players’ game, which led to the 
sensational

 World Championship title in 1974 in Mexico. Two years 
later under his leadership the national team achieved 
another tremendous success, the gold medal at the 
Olympic Games in Montreal. 

After three years of working with men’s national team, 
Wagner was replaced by Jerzy Welcz, whereas “the 
butcher”, as Wagner used to be called due to his exhau-
sting training techniques, became the coach of wo-
men’s national team. 

 Four years later he was nominated again as the coach 
of men’s team, which he worked with for almost three 
seasons. The last episode of Hubert Jerzy Wagner’s con-
cerning the national team lasted for over a year (1996–
98). It was the last time when team Poland tried to enter 
both European and world salons of volleyball. Hubert 
Jerzy Wagner was also a club coach. He coached Legia 
Warszawa (Poland Champioship in 1983), Stilon Gorzów, 
Morze Szczecin etc. What is more, he cooperated with a 
few television stations as a sports commentator. 

 He was 61 years old when he died on March 13, 2002. 
When driving his car in Warsaw, he lost control over his 
car a hit another vehicle parked near by. As it appeared 
later on, Wagner at the time of the accident went thro-
ugh a heart failure. Despite an immediate resuscitation, 
 the most remarkable Polish coach couldn’t be rescued.

 Hubert Jerzy Wagner remains in our memory as 
a cheerful but also very assertive person. The players 
remember him a strict professional, friends as an in-
credible companion and the volleyball supporters, well, 
they certainly remember him for his “golden thoughts”: 
Once when the ball rebounded from the block, hit the 
attacking player on the head and turned back to the 
opponents’ part of court, Hubert Jerzy Wagner com-
mented on the action: “Perversely speaking, he played 
with his head”. Expressive, truthful, a bit ironical, and 
with undeniablesense of humour – that’s what he was 
like, the man who’s commemorated every year during 
Hubert Jerzy Wagner’s Memorial.
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HISTORIA MEMORIAŁU
HUBERTA JERZEGO WAGNERA

I MEMORIAŁ (Olsztyn, 2003)

 Choć od śmierci Huberta Jerzego Wagnera minęło 
ledwie 527 dni, pierwszy Memoriał był przygotowany  
w najdrobniejszych szczegółach. Do Olsztyna przyjechały 
czołowe reprezentacje Europy: Polska, Hiszpania, Holandia 
i Niemcy. Nie brakowało zwrotów akcji i znakomitych 
wymian. Czarowali zwłaszcza mający wówczas jedną  
z najlepszych drużyn w swojej historii Holendrzy a także 
Hiszpanie ze znakomitym Rafaelem Pasqualem.  
Olsztyńska hala Urania wypełniała się po brzegi każdego 
dnia i tak miało być przez kolejne lata. Tuż po ceremonii 
zakończenia bowiem Jerzy Mróz zapewnił, że będzie to 
impreza cykliczna…
▶ Kolejność: 1. Holandia, 2. POLSKA, 3. Hiszpania,  
4. Niemcy

II MEMORIAŁ (Olsztyn, Iława, 2004)

 Drugi Memoriał zapadł w pamięci kibiców jako nie-
typowy, ponieważ rozgrywany od wtorku do... soboty. 
Organizatorzy korzystając z wcześniejszych doświadczeń, 
zaprosili tym razem sześć ekip, a oprócz olsztyńskiej Ura-
nii, areną rozgrywek była też hala sportowa w pobliskiej 
Iławie. Uwagę zwracały egzotyczne drużyny Australii  
i Tunezji, ale najwięcej emocji wzbudzała reprezentacja 
Rosji z najwyższym wówczas siatkarzem świata  
– Aleksiejem Kazakowem (217 cm). W ostatnim meczu 
turnieju Polacy zagrali z Rosją fenomenalny pojedynek, 
wygrywając w tie-breaku. Cały turniej wygrali jednak ich 
rywale. Biało-czerwonym nie udało się podtrzymać wy-
sokiej dyspozycji i na Igrzyskach Olimpijskich w Atenach 
zajęli miejsce w strefie 5-8.
▶ Kolejność: 1. Rosja, 2. POLSKA A, 3. Holandia,  
4. Australia, 5. POLSKA B, 6. Tunezja

III MEMORIAŁ (Olsztyn, Iława, 2005)

 Trzecia edycja turnieju był pełna ciekawostek. Nie 
dość, że do Olsztyna przyjechała reprezentacja Norwegii 
prowadzona przez Dariusza Marszałka, to jeszcze pierw-
szy raz szerszej publiczności w Polsce zaprezentowali się 
siatkarze z Chin. Był to początek przygotowań reprezen-
tacji Państwa Środka do Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. 
Gospodarze znów musieli się obejść smakiem i nie dali 
rady Holendrom, którzy drugi raz w historii Memoriału 
stanęli na najwyższym stopniu podium.
▶ Kolejność: 1. Holandia, 2. POLSKA, 3. Chiny, 
4. Norwegia

IV MEMORIAŁ (Olsztyn, Iława, Ostróda 2006)

 Jeden z najszczęśliwszych memoriałów dla reprezen-
tacji Polski był – jak do tej pory – najbogatszym w uczest-
ników  i najbardziej rozbudowanym logistycznie. Osiem 
drużyn, trzy miasta – niektórzy żartowali, że niedługo na 
Warmii  i Mazurach zostaną zorganizowane nieoficjalne 
mistrzostwa świata. Te oficjalne jednak  dopiero miały się 
odbyć w dalekiej Japonii. Jak się okazało – podobnie, jak 
Memoriał – były bardzo udane dla Polski. Biało-czerwoni 
najpierw triumfowali w Olsztynie, a potem dotarli aż do 
mundialowego finału, ustępując w nim reprezentacji 
Brazylii. Nowością był występ drugiej reprezentacji Polski, 
w której szeregach znaleźli się siatkarze niemal dekadę 
później sięgający po mistrzostwo świata.
▶ Kolejność: 1. POLSKA A, 2. Kuba, 3. Kanada, 4. Wło-
chy, 5. Portugalia, 6. POLSKA B, 7. Egipt, 8. Norwegia

V MEMORIAŁ (Olsztyn, Elbląg 2007)

 Gwiazdami V Memoriału była niewątpliwie reprezen-
tacja Serbii z Ivanem Miljkoviciem oraz Andriją Gericiem.  
W turnieju udział wzięli również Słowacy, którzy od 
tamtego czasu coraz częściej przyjeżdżali do Polski 
kuszeni przez nasze kluby. Pechowo turniej zakończył się 
natomiast dla Piotra Gruszki i Mariusza Wlazłego, którzy 
doznali kontuzji i nie pojechali na Mistrzostwa Europy do 
Rosji. Tam Polacy zajęli dopiero jedenaste miejsce.  
Pierwszy poważny test na arenie międzynarodowej 
zaliczyła natomiast drużyna brytyjska, szykująca się do 
Igrzysk Olimpijskich LONDYN 2012.
▶ Kolejność: 1. Niemcy, 2. Holandia, 3. POLSKA,  
4. Słowacja,  5. Serbia, 6. Wielka Brytania

VI MEMORIAŁ (Olsztyn, 2008)

 Choć wielu mieszkańców Olsztyna nie chciało w to 
uwierzyć, VI Memoriał był ostatnią edycją turnieju roze-
graną  w stolicy Warmii i Mazur. Z halą Urania organiza-
torzy pożegnali się jednak z klasą, organizując Memoriał 
będący jednocześnie oficjalnym turniejem kwalifikacyj-
nym do Mistrzostw Europy. Gospodarze walczyli w nim  
z: Czarnogórą, Estonią i Węgrami. Polska wygrała wszyst-
kie mecze bez straty seta, a klasę pokazał Mariusz Wlazły. 
Najlepszy zawodnik Mistrzostw Świata sprzed trzech lat 
również wtedy zdobył tytuł MVP. Choć mecze z udziałem 
Biało-czerwonych były jednostronne, kibice na nudę nie 
mogli narzekać. Zwłaszcza „rodzynek”, który dopingował 
jako jedyny reprezentację Estonii. Z szacunku dla jego 
gardła, fani gospodarzy milkli momentami, aby jego 
ulubieńcy mogli choć na chwilę usłyszeć jednoosobowe, 
gardłowe „Eesti!”.
▶ Kolejność: 1. POLSKA, 2. Estonia, 3. Czarnogóra,  
4. Węgry

VII MEMORIAŁ (Łódź, 2009)

 Łódź była pierwszym – po Warmii i Mazurach – przy-
stankiem na bogatej – trasie Memoriału. Turniej zagościł  
w olbrzymiej Atlas Arenie, a finałowy mecz Polska – 
Włochy, obejrzał komplet dwunastu tysięcy widzów. 
 Atmosfera robiła wrażenie na przyjezdnych. Ówcześni 
szkoleniowcy Włoch i Hiszpanii – Andrea Anastasi i Julio 
Velasco nie ukrywali, że Polska stała się Mekką światowej 
siatkówki, a zainteresowanie Memoriałem, jako turnie-
jem towarzyskim, jest ewenementem, z którym dotąd 
się nie spotkali. Gospodarze kolejny raz udowodnili, że 
można wygrać Memoriał, a potem znakomicie zagrać  
w imprezie docelowej, zdobywając złoto w Mistrzostwach 
Europy w Izmirze. Jednocześnie włodarze innych miast 
zobaczyli, jak duży walor promocyjny posiada Memoriał 
Huberta Jerzego Wagnera. 
▶ Kolejność: 1. POLSKA A, 2. Włochy, 3. Serbia, 4. Chiny, 
5. POLSKA B, 6. Hiszpania

VIII MEMORIAŁ (Bydgoszcz, 2010)

 Memoriał rozgrywany w bydgoskiej Łuczniczce jest 
jak na razie jedynym, w którym wystąpiła legendarna 
już reprezentacja Brazylii. Canarinhos byli urzędującymi 
mistrzami świata, Polacy bronili srebrnych medali,  
a Bułgarzy – brązowych. Stawkę uzupełnili Czesi. Pobytu 
nad Brdą z pewnością nie wspomina dobrze Bernardo 
Rezende. Ówczesny szkoleniowiec Canarinhos jeszcze 
przed pierwszym meczem skręcił nogę w kostce  i musiał 
wrócić do Brazylii. Mimo to zespół z Kraju Kawy nie pozo-
stawił złudzeń rywalom, wygrywając wszystkie spotkania. 
Pierwszy raz turniej relacjonowali dziennikarze z całego 
świata - m.in. z Czech, Japonii i Brazylii. Organizatorzy 
urzekli natomiast siatkarzy nietypowym transportem  
z hotelu do hali Łuczniczka. Zamiast autokarami, zawod-
nicy przemierzali tę trasę… tramwajem wodnym. Niestety 
zaraz potem Biało-czerwoni zaliczyli bardzo słaby start 
na Mundialu we Włoszech, zajmując dopiero 13. miejsce. 
To oznaczało koniec przygody z reprezentacją trenera 
Daniela Castellaniego.
▶ Kolejność: 1. Brazylia, 2. Bułgaria, 3. POLSKA,  
4. Czechy

IX MEMORIAŁ (Katowice, 2011)

 Piękna pogoda, olbrzymie zainteresowanie i zna-
komita obsada – to w skrócie IX Memoriał, który został ro-
zegrany w katowickim Spodku. Andrea Anastasi – nowy 
opiekun reprezentacji Polski nie mógł jednak zaliczyć go 
do udanych. Gospodarze zanotowali wówczas najsłabszy 
występ w memoriałowej historii przegrywając mecz za 
meczem. Nawet Czesi okazali się za mocni, choć nie było 
to przypadkiem, ponieważ nasi południowi sąsiedzi wal-
czyli jak równy z równym również z reprezentacją Włoch. 
Znakomicie w Katowicach czuli się Rosjanie, a ich trener 
– Władimir Alekno – podbił serca dziennikarzy barwnymi 
wypowiedziami na konferencjach prasowych. 
▶ Kolejność:  1. Włochy, 2. Rosja, 3. Czechy, 4. POLSKA

X MEMORIAŁ (Zielona Góra, 2012)

 Jubileuszowa edycja Memoriału to przede wszystkim 
rekordowe zainteresowanie biletami, które rozeszły się  
 w ciągu zaledwie kilku dni. Każdy mecz oglądał komplet 
widzów, a stolica Pojezierza Lubuskiego od rana do wie-
czora żyła siatkówką. Na kilka dni przed pierwszym me-
czem bilet na Memoriał był w tej okolicy towarem wręcz 
luksusowym, a konkurs w lokalnym radiu, gdzie można 
było go zdobyć, cieszył się niespotykaną wcześniej popu-
larnością. Kibice mieli okazję zobaczyć raczkującą dopie-
ro reprezentację Iranu, która później szybko wspięła się 
na szczyty siatkarskiej hierarchii. Prowadzeni wówczas 
przez Julio Velasco Irańczycy uczyli się każdego elemen-
tu siatkarskiego rzemiosła i – mimo zajęcia ostatniego 
miejsca – bardzo chwalili sobie przyjazd do Zielonej Góry. 
Nie zawiedli natomiast Polacy, wygrywając wszystkie 
mecze. Potem jednak – mimo olbrzymich oczekiwań – 
zanotowali słaby start na Igrzyskach Olimpijskich  
w Londynie. 
▶ Kolejność: 1. POLSKA, 2. Niemcy, 3. Argentyna, 4. Iran

XI MEMORIAŁ (Płock, 2013)

 Memoriał Huberta Jerzego Wagnera w Płocku zosta-
nie na pewno zapamiętany przez kibiców ze względu na 
niespodziewane rozstrzygnięcia i urodzinowy tort, który 
wylądował po meczu z Niemcami na twarzy jubilata 
– Damiana Wojtaszka. Sensacyjną formą błysnęli Ho-
lendrzy, a zawiedli Niemcy. Oglądanie memoriałowych 
zmagań stało się modne, czego dowodem była obec-
ność otoczonego ciągle wianuszkiem fanów najlepszego 
polskiego zawodnika MMA – Mameda Chalidowa.
▶ Kolejność: 1. POLSKA, 2. Rosja, 3. Holandia, 4. Niemcy

XII MEMORIAŁ (Kraków, 2014)

 TAURON Arena Kraków zbudowana na FIVB Mistrzo-
stwa Świata Polska 2014 przeszła siatkarski chrzest właśnie 
podczas XII edycji Memoriału. Rekord memoriałowej fre-
kwencji był poprawiany dzień za dniem. Niektóre pojedynki 
oglądał komplet – ponad 15 tysięcy widzów, co szokowało 
zagranicznych gości (w tym oficjalną delegację Angielskiej 
Federacji Siatkarskiej). Turniejowi towarzyszyło też pierwszy 
raz siatkarskie muzeum przywiezione z warszawskiej Volley 
Bajki przez Grzegorza Szewczyka. Siatkarze reprezentacji 
Bułgarii, Chin, Polski i Rosji nie pozostali dłużni i zaserwo-
wali kibicom znakomite widowiska stojące na światowym 
poziomie. Podczas finałowego meczu Polski z Rosją, 
na trybunach oraz na parkiecie, piosenkarka Margaret 
kilkukrotnie wykonała oficjalny utwór Mundialu, nagrywa-
jąc jednocześnie do niego teledysk. W tym roku również 
pojawi się na parkiecie i zaśpiewa, tak, jak wtedy, podczas 
ostatniego dnia turnieju. XII Memoriał Huberta Jerzego 
Wagnera – choć nie wygrany przez gospodarzy – był pierw-
szym krokiem do zdobytego później Mistrzostwa Świata 
przez zespół Stephane’a Antigi.
▶ Kolejność: 1. Holandia, 2. POLSKA, 3. Chiny, 4. Norwegia
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XIII MEMORIAŁ (Toruń, 2015)

 Toruńska przygoda z Memoriałem Huberta Jerzego 
Wagnera zaczęła się od pierwszego odbicia piłki przez... 
Mikołaja Kopernika. Na pomniku Wielkiego Astronoma 
astrolabium zostało zastąpione olbrzymią Mikasą. Był to 
również siatkarski test dla Areny Toruń, która jest obiek-
tem typowo... lekkoatletycznym. - Trybuny są trochę 
daleko od parkietu. Sam jestem ciekaw, jak to będzie 
wyglądało – mówił przed turniejem dziennikarz Polsatu 
Sport – Marek Magiera. Po ostatnim pojedynku wiadomo 
jednak było, że hala zdała egzamin. Kibice świetnie się 
bawili, a gospodarze niesieni ich ogłuszającym dopin-
giem pokonali po tie-breaku dominujących w tamtym 
roku na światowych parkietach Francuzów. Oprócz 
Trójkolorowych, w Memoriale zadebiutowała również re-
prezentacja Japonii. Trenerzy z Kraju Kwitnącej Wiśni byli 
zachwyceni i zapowiedzieli, że jak tylko pojawi się kolejna 
możliwość, stawią do memoriałowych zmagań.
▶ Kolejność: 1. POLSKA, 2. Japonia, 3. Francja, 4. Iran

XIV MEMORIAŁ (Kraków, 2016)

 Memoriał w roku 2016 to przede wszystkim niespoty-
kany dotąd termin. Nie dość, że turniej odbył się w poło-
wie maja, to na dodatek – w środku tygodnia. Wszystko   
z powodu zbliżających się Igrzysk Olimpijskich w Rio 
de Janeiro. Mimo to – na zainteresowanie nikt nie mógł 
narzekać. Zainteresowane – samym turniejem – były też 
władze Krakowa, które podpisały umowę na organizację 
imprezy przez kolejne cztery edycje.  
- Kraków to piękne miasto, które kocha siatkówkę, które 
kocha sport – mówił wówczas Jerzy Mróz. Sportowo 
najlepsi okazali się Bułgarzy, rewelacyjnie prowadzeni 
przez pamiętającego memoriałowe występy  w Byd-
goszczy Plamena Konstantinowa. Polska – tym razem 
stanęła na najniższym stopniu podium. Mimo słabszego 
wyniku, biało-czerwoni opuszczali Kraków z szerokimi 
uśmiechami na ustach. To głównie dzięki niespodziance, 
jaką zafundowali im organizatorzy turnieju. Nasi czołowi 
reprezentanci mogli bowiem pojeździć ulicami miasta 
luksusowymi, sportowymi samochodami, a trener Stephane 
Antiga dojechał na trening po królewsku, czyli na tylnym 
siedzeniu Rolls-Royce’a.
▶ Kolejność: 1. Bułgaria, 2. Serbia, 3. POLSKA, 4. Belgia

XV MEMORIAŁ (Kraków, 2017)

 Zeszłoroczny Memoriał pokazał, że nawet towarzyskie 
mecze mogą doprowadzić do wrzenia: tak siatkarzy, jak 
i trenerów, czy kibiców. Nie było zdecydowanego zwy-
cięzcy, a losy ostatecznego układu tabeli ważyły się do 
ostatnich piłek decydującego starcia między Polską  
a Rosją. Młodzi zmiennicy w biało-czerwonych trykotach 
udowodnili, że nie boją się bardziej doświadczonych 
rywali. Kolejny raz w seniorskiej siatkówce błysnął Jakub 
Kochanowski. Pochodzący z Giżycka środkowy dopro-
wadzał często do furii znakomitego Artioma Wolwicza.
Ostatecznie skończyło się na zwycięstwie Polaków, którzy 
rozgrzali do czerwoności trybuny TAURON Areny Kraków.
▶ Kolejność: 1. POLSKA, 2. Francja, 3. Rosja, 4.Kanada

VI MEMORIAŁ (Kraków, 2018)

 Wygraną z reprezentacją Rosji biało-czerwoni za-
kończyli XVI Memoriał, co zapewniło im triumf w całej 
imprezie. Okazało się, że turniej rozgrywany ponownie  
w krakowskiej TAURON Arenie przyniósł biało-czerwo-
nym szczęście, gdyż później wywalczyli po raz drugi  
z rzędu tytuł mistrzów świata. Vital Heynen, trener repre-
zentacji Polski cieszył się z udziału kadry w najlepszym 
towarzyskim turnieju świata: – Gra tutaj jest czymś wyjąt-
kowym, przy takich kibicach i w takim turnieju – podkre-
ślał. – Atmosfera przypomina oficjalne mecze z pełnymi 
trybunami. Jakie są moje odczucia po tym turnieju? 
Mam 14 dobrych zawodników – dodał.
▶ Kolejność: 1. POLSKA, 2. Rosja, 3. Francja, 4. Kanada

XVII MEMORIAŁ (Kraków, 2019)

 Wszystkie bilety sprzedane, fantastyczny poziom spor-
towy, najlepsi kibice na świecie. XVII Memoriał Huberta 
Jerzego Wagnera to wielki sukces i impreza, która za-
dziwiła siatkarski świat. – Czternaście tysięcy widzów na 
meczu towarzyskim? To po prostu niesamowite, brawo 
Kraków! – nie mógł się nadziwić Aleksandar Okolić, środ-
kowy reprezentacji Serbii. Wprawdzie Memoriał Wagnera 
nieprzypadkowo nazywany jest najlepszym towarzyskim 
turniejem siatkarskim świata, lecz wypełniona po brzegi 
krakowska hala robiła wrażenie nie tylko na gościach  
z całego globu, lecz także gospodarzach. Mecze Polaków 
obejrzało łącznie ponad 43 tysiące widzów (w czwartek 
13200, w piątek i w sobotę komplet, czyli 15006). Jeże-
li chodzi o stronę sportową, to XVII Memoriał wygrała 
Brazylia. Po sobotnim zwycięstwie z Finlandią Polska 
uplasowała się na drugim miejscu, na trzecim Serbia, 
ostatnie miejsce przypadło Finom. W drużynie marzeń 
turnieju znalazło się trzech Polaków, a MVP został wybra-
ny Yoandy Leal z Brazylii.
▶ Kolejność: 1. Brazylia, 2. POLSKA, 3. Serbia,  
4. Finlandia 

XVIII MEMORIAŁ (Kraków, 2021)

Przez trzy dni (w dniach 9-11 lipca 2021 roku) w krakow-
skiej TAURON Arenie rozgrywany był turniej z udziałem 
reprezentacji Polski, Azerbejdżanu, Egiptu oraz Norwegii. 
XVIII Memoriał Huberta Jerzego Wagnera był jednym z 
najtrudniejszych w historii do przeprowadzenia – wszyst-
ko z powodu ograniczeń i restrykcji związanych z pan-
demią koronawirusa. Niemal w ostatniej chwili udało się 
zapewnić komplet uczestników, co przy tych ogranicze-
niach było ogromnym sukcesem. Organizatorzy stanęli 
na wysokości zadania i umożliwili kibicom zobaczenie 
na żywo w akcji biało-czerwonych, szykujących się do 
najważniejszej imprezy czterolecia. Dla ekipy trenera 
Vitala Heynena był to bowiem ostatni sprawdzian formy 
przed wylotem na igrzyska olimpijskie w Tokio. Repre-
zentacja Polski po raz dziewiąty stanęła na najwyższym 
stopniu memoriałowego podium, tym razem wygrywa-
jąc wszystkie trzy mecze, bez straty seta. Na MVP tur-
nieju został wybrany Wilfredo Leon, w drużynie marzeń 
znaleźli się jeszcze Bartosz Kurek, Piotr Nowakowski, 
Mateusz Bieniek, Paweł Zatorski i Fabian Drzyzga. 
▶ Kolejność: 1. POLSKA, 2. Egipt, 3. Norwegia,  
4.Azerbejdżan

THE HISTORY OF HUBERT  
JERZY WAGNER MEMORIAL

1st MEMORIAL (Olsztyn, 2003)

 The first Memorial began exactly 527 days after Hu-
bert Jerzy Wagner passed away. Few did believe that 
organizing an international tournament with participa-
tion of world leading teams would take so little time. And 
even so, - the brains behind the idea and organizer of 
the tournament – Jerzy Mroz attained his ends and, what 
follows, Polish, Spanish, Dutch and German players came 
to his hometown to participate in the event.
On August 22nd, 2003 matches: Netherlands vs Spain 
and Poland vs Germany lasted so long that the first 
day of the Memorial ended at nearly 11:00 p.m. Despite 
friendly character of the tournament, the supporters 
witnessed a real struggle for every inch of the floor. In 
front of their eyes,  a new event came to life, event which 
was about to become one of most important points of 
its kind in the calendar of world volleyball. 
Only after the closing ceremony, journalists, fans and 
volleyball players were reassured that the tournament 
would be a periodic event. As it remained till today...
▶ Final order: 1. The Netherlands, 2. POLAND, 3. Spain,  
 4. Germany

2nd MEMORIAL (Olsztyn, Ilawa, 2004)

 The next edition of the Memorial proved that the 
organizers grew strong. Everything was set and worked 
out, while fans poured in crowds to the sports hall, even 
though the tournament started on Tuesday and lasted 
till Saturday. There we were again – in the last game of 
the tournament Poles played against Russia. The sen-
timental ambience and recollection of the memorable 
Olympic final from 1976 inspired both teams so strongly 
that they gave an outstanding performance comparable 
to those most important championship ones. Although 
the glory of winning the tournament went to Sborna, in 
the last game – after a tight tie-break, the Russian play-
ers were defeated by the hosts. Sadly enough, the Polish 
team did not manage to keep the outstanding physical 
condition and during the Olympic games in Athens they 
were placed in 5-8 position zone.
▶ Final order: 1. Russia, 2. POLAND A, 3. The Nether-
lands,  4. Australia, 5. POLAND B, 6. Tunisia

3rd MEMORIAL (Olsztyn, Ilawa, 2005)

 Each year the organizers of Hubert Jerzy Wagner Me-
morial took the fans by surprise. This time they decided 
to invite to the Memorial the unusual team from Norway. 
It was led at the time by the well-known – especially in 
Subcarpathia – Dariusz Marszalek. Another curiosity was 
the debut of the national team of China, who was star-
ting their long-term preparation for the Olympic Games 
in Beijing. That was the moment when the team from 
The Middle Kingdom started their climb in the world 

ranking, achieving recently their spot among twenty 
best teams in the world. 
▶ Final order: 1. The Netherlands, 2. POLAND, 3. China,   
4. Norway

4th MEMORIAL (Olsztyn, Ilawa, Ostroda 2006)

 Fourth edition of the tournament proved that an 
excellent condition during the tournament may be well 
combined with marvellous performance at the offi-
cial, target event in the volleyball calendar. The Polish 
team for the first time actually won the tournament in 
Olsztyn, and then – amazed the entire volleyball society 
achieving silver medal during the World Championship 
in Japan. Surprises kept on coming with the names of 
participants. This time Olsztyn hosted other tournament 
debutants i.e.: Egypt, Canada, Cuba, Portugal and even 
Italy. One could not forget the emotional reactions of 
the Cuban coach, who during the final game against 
Poland, acted as if he was struggling for World Cham-
pionship, and after the defeat left the hall furious. It was 
yet another proof that Hubert Jerzy Wagner Memorial 
became a prestigious event not only in the eyes of Polish 
fans and players.
▶ Final order: 1. POLAND A, 2. Cuba, 3. Canada, 4. Italy,   
5. Portugal, 6. POLAND B, 7. Egypt, 8. Norway

5th MEMORIAL (Olsztyn, Elblag 2007)

 Two years after the organizers of the Memorial intro-
duced to the audience the unknown at that time natio-
nal team of China, who were preparing for the Olympic 
Games in Beijing, this time it was team United Kingdom 
which was built aiming at the same goal but for year 
2012. Nonetheless, the main attention was caught by 
the Serbian team with Ivan Miljkovic and Andrija Geric, 
as well as the Slovaks who impressed the fans not only 
with their physical condition but also excellent sense of 
humour. Together with his colleagues Martin Sopko had 
the audience all in stitches when enjoying their colourful 
helium balloons they tried to hold a discussion. Sadly 
enough, the fifth edition of the Memorial did not end 
well for Piotr Gruszka and Mariusz Wlazly, who due to 
injuries did not take part in the European Championship 
in Russia, where the national team of Poland was even-
tually placed at the 11th position. 
▶ Final order: 1. Germany, 2. The Netherlands,  
3. POLAND,  4. Slovakia, 5. Serbia, 6. United Kingdom
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6th MEMORIAL (Olsztyn, 2008)

 Six years ago Hubert Jerzy Wagner Memorial was held 
in Olsztyn for the last time. It was at the same time quali-
fication tournament for the upcoming European Cham-
pionships where Poland played against: Montenegro, 
Estonia and Hungary. Poles swept away their rivals winning 
all the matches without losing a single set. Througho-
ut the history of the tournament, it was by far the most 
dominated by one team only edition.  From that time the 
Memorial has been visiting different places in Poland in 
order to promote volleyball in other cities and regions of 
our country. It was also the last Memorial where the Polish 
national team was led by Raul Lozano.
▶ Final order: 1. POLAND, 2. Estonia, 3. Montenegro,  
 4. Hungary

7th MEMORIAL (Lodz, 2009)

 When the Memorial left Olsztyn, few did believe that  a 
friendly tournament would be able to attract fans nume-
rous enough to fill out such enormous sports hall like Atlas 
Arena in Lodz. Once again history proved otherwise as the 
final game of the tournament: Poland against Italy was 
cheered by a record – at that time - turnout of audience – 
twelve thousands of fans. That was the time when Andrea 
Anastasi - still coach of the Italian national team – admit-
ted that he fell in love with the Polish volleyball ambiance. 
His team was defeated by the Poles, who two years later 
during the 9th edition of the tournament were already led 
by the Italian coach. The Polish team proved once again 
that one can win the Memorial and then present one’s 
excellent form at the target event (gold medal in European 
Championship in Izmir). Hubert Jerzy Wagner Memorial 
became also an event strongly promoting the hosting 
cities. The Chinese, Serbian and Italian players spent their 
free time sightseeing Lodz. Those last ones – two years 
later in Katowice – recalled even the popular Piotrkowska 
street, calling in bellissima. 
▶ Final order: 1. POLAND A, 2. Italy, 3. Serbia, 4. China,   
5. POLAND B, 6. Spain

8th MEMORIAL (Bydgoszcz, 2010)

 In Luczniczka sports hall three best teams of the previous 
World Championship competed against each other: Brazil, 
Poland and Bulgaria. The squad was completed by the team 
from Czech Republic. Before the first game began, the coach 
of Canarinhos - Bernardo Rezende – twisted his ankle and 
had to go back to Brazil. Therefore, Giba and his colleagues 
were led by the second coach - Leonaldo Reberley and the 
World Champions won all the three matches. The tourna-
ment was reported on by journalists from all over the world 
– among others: Czech Republic, Japan and Brazil, whereas 
supporters were enchanted by Giba, who was always giving 
his autographs most patiently. Third place of the Poles 
appeared to be an omen for their poor performance at the 
World Championship in Italy, where the players led by Daniel 
Castellani took only 13th place, which resulted in ending the 
career of Daniel Castellani on the Polish volleyball bench. 
▶ Final order: 1. Brazil, 2. Bulgaria, 3. POLAND, 
4. Czech Republic

 
 

9th MEMORIAL (Katowice, 2011)

 In 2011 Jerzy Mroz’s dream came true: since the first 
edition he kept repeating that he would like to organize 
the Memorial in Spodek sports hall in Katowice. Once 
again, the fans did not disappoint us – the Sunday ga-
mes were cheered by almost full stands of over ten-tho-
usand audience. Three years ago, Andrea Anastasi went 
on another adventure with the Memorial. Following 
the dissatisfying performance in Lodz (second place of 
team Italy) came the defeat against team Poland. The 
Polish team lost not only with his compatriots but also 
with team Russia and… unexpectedly team from Czech 
Republic. This time, however, the results of Memorial 
did not coincide with Polish performance at European 
Championship in Czech Republic and Austria, where the 
Eagles came third.  
▶ Final order: 1. Italy, 2. Russia, 3. Czech Republic,   
4. POLAND

10th MEMORIAL (Zielona Gora, 2012)

 Sold out tickets, Olympic fever and volleyball madness 
– that is the best way to sum-up the  memorial jubi-
lee in Zielona Gora. In a city famous for basketball and 
speedway, there came a volleyball Bachusik (miniature 
figurines of Bachusik were scattered around entire Zie-
lona Gora). The statue standing in front of City Sport and 
Recreation Centre had the face of Hubert Jerzy Wagner! 
The hosting team did not disappoint the audience 
winning against Iran, Germany and Argentina, raising 
general hope for Olympic medal in London. Unfortuna-
tely, team Poland did not manage to stay in shape and 
was eliminated from the Olympic tournament by team 
Russia.
▶ Final order: 1. POLAND, 2. Germany, 3. Argentina,  
4. Iran

11th MEMORIAL (Plock, 2013)

 Last year Memorial visited once again a city where 
volleyball of the highest world level is a rare guest. Al-
though in Plock it is the handball that reigns, there were 
no shortages in audience and Orlen Arena sports hall 
looked like an entirely volleyball venue. Games Poland 
against Russia and the Netherlands shew how even 
the competition between European teams is. Sborna 
won against the hosts, but was defeated by Oranje. The 
defeat in three sets against the Orange team resulted in 
team Russia and Muserski losing the tournament which 
was once again won by the hosts. The 11th Memorial 
was well recognised by FIVB, reporting on the memorial 
struggles on their official website. 
▶ Final order: 1. POLAND, 2. Russia, 3. The Netherlands,   
4. Germany

12th MEMORIAL (Cracow, 2014)

 During the 12th Memorial in Cracow, a new stadium, 
built there especially for the FIVB World Championships 
in Poland, was used for the first time. Cracow proved, that 
the people living there do love volleyball, and each day  a 
new attendance record was broken. The second and third 
days were watched by a full audience – over 15,000 - what 
was not a surprise when it comes to Polish supporters, but 
was a shock for foreign guests. For the first time, Grzegorz 
Szewczyk  presented Volley Bajka – a volleyball museum. 
What is more, the magic of volleyball attracted a Polish 

fencer Sylwia Gruchala , who watched the national team 
of Poland’s training.  The teams of Bulgaria, China, Poland 
and Russia made a great impression and spectacular show 
for the spectators in Cracow Arena. During the final match 
between Poland and Russia,  a Polish singer, Margaret 
presented the official anthem of the Volleyball World 
Championships Poland 2014 and while she was singing, a 
music video was made. The last year Huber Jerzy Wagner 
Memorial, even though was not won by our team, was a 
first step for the Polish team, led by Stephane Antiga to win 
to the World Championship. 
▶ Final order: 1. Russia, 2. POLAND, 3. Bulgaria, 4. China

13th MEMORIAL (Torun, 2015)

 Hubert Jerzy Wagner Memorial’s adventure started with 
the first ball hit made by … Nicolaus Copernicus! 
The astrolabe on the monument of the great astronomer, 
was replaced by a giant Mikasa. It was also a great test for 
Arena Torun, since the hall is typical for athletic events – the 
tribunes are situated slightly further from the court. After 
the last match it was clear, however, that the hall passed 
the exam. The fans had a great time, and the hosts sup-
ported by the cheering fans, after the tie-break defeated 
French team, which is said to be a last year dominant in 
volleyball world. 
▶ Final order:  1. POLAND, 2. Japan, 3. France, 4. Iran 

14th MEMORIAL (Cracow, 2016)

 In 2016, the Memorial was unusual because of its date. 
Not only was the tournament organized in the middle of 
May, but also, in the middle of the week. All this was due 
to the incoming Olympic Games in Rio de Janeiro. Howe-
ver, we could not complain about the interest and atten-
dance during the tournament. Cracow’s authorities were 
attracted as well, what resulted in signing the contract for 
organizing the event for four years in advance. ‘Cracow is 
a beautiful city, which loves volleyball and sport itself’, says 
Jerzy Mroz. The national team of Bulgaria, led by Plamen 
Konstantinov turned out to be the winner of the compe-
tition. In 2016, Poland took the third place. Even though 
the tournament’s result was not satisfactory for our team, 
the players were leaving Cracow with smiles on their faces. 
It was caused by a surprise, made by the organizers. The 
players could drive around the city center by luxurious, 
sports cars in which they are interested. The head coach, 
Stephane Antiga arrived to the training at the back sit of a 
Rolls-Royce, as a real king. 
 ▶ Final order:  1. Bulgaria, 2. Serbia, 3. POLAND, 4. Belgium

 
|15th Memorial (Cracow, 2017)

 Last year’s Memorial showed that even friendly 
matches can lead to a boiling point: volleyball players, 
coaches and fans. There was no favorite to win, and the 
fate of the final table layout was in balance with the last 
balls of the decisive match between Poland and Russia. 
Young alternates in white and red uniforms have proved 
that they are not afraid of more experienced rivals. Once 
again, in the senior volleyball, one of the best players 
was Jakub Kochanowski, who often led to the fury of the 
illustrious Artiom Volvich. Eventually, it finished with the 
victory of the national team of Poland, who red-heated 
the spectators in TAURON Arena Krakow.
▶ Final order:  1. Poland, 2. France, 3. Russia, 4. Canada

16th MEMORIAL (Cracow, 2018)

 XVI Memorial finished with the victory of national 
team of Poland, what resulted in their victory in the who-
le tournament. It turned out that the Memorial, organi-
zed in Tauron Arena Cracow was lucky again, because 
later they won the title of World Champions second time 
in a role. Vital Heynen, the coach was pleased with the 
participation in the tournament :”Playing here is some-
thing amazing, in front of so many spectators and in this 
kind of event, he emphasized. The atmosphere is the 
same as during official matches with full audience. What 
are my feelings after this tournament? I do have 14, good 
players”, - he added. 
▶ Final order:  1. POLAND, 2. France, 3. Russia, 4. Canada

17th MEMORIAL (Cracow, 2019)

 All tickets sold, fantastic sports level, the best fans aro-
und the world. 17th Hubert Jerzy Wagner Memorial was 
a great success and an event that amazed the volleyball 
world. - ‚Fourteen thousands of spectators at the frien-
dly match? It’s just amazing, brav Cracow!’- Aleksandar 
Okolić, the Serbia national team’s middle was astonished 
Serbia. It is true that Wagner Memorial is not accidental-
ly called the best friendly volleyball tournament in the 
world, but the hall filled with volleyball fans, made an 
impression not only on guests from all over the globe, 
but also the hosts. Poles’ matches were watched by 
over 43,000 viewers (on Thursday 13,200, on Friday and 
Saturday complete, i.e. 15006). As for the sports side, Bra-
zil won the 17th Memorial. After Saturday’s victory over 
Finland, Poland ranked second. Third place was taken by 
Serbia, followed by Finland. There were three Poles in the 
tournament’s dream team, and Yoandry Leal from Brazil 
was elected the tournament’s MVP. 
▶ Finał order : 1. Brazil, 2. POLAND, 3. Serbia, 4. Finland

18th MEMORIAL (Cracow, 2021)

The 18th edition of Hubert Jerzy Wagner Memorial was 
played for three days (July 9th-11th, 2021) in Krakow’s 
TAURON Arena with the participation of the national 
teams of Poland, Azerbaijan, Egypt and Norway.
The 18th Hubert Jerzy Wagner Memorial was one of the 
most difficult to conduct ever - all due to the restrictions 
related with the coronavirus pandemic. Almost at the 
last minute, we managed to ensure a full set of partici-
pants, which, regarding these limitations, was a huge 
success. The organizers finally managed to enable the 
fans to see Polish team getting ready for the most im-
portant event of the four years. For Vital Heynen’s team 
it was the last test of form before flight to the Olympic 
Games in Tokyo. For the ninth time, the Polish national 
team stood on the highest step of the memorial podium, 
this time winning all three matches without losing a set. 
Wilfredo Leon was selected as the MVP of the tourna-
ment, the dream team also included Bartosz Kurek, 
Piotr Nowakowski, Mateusz Bieniek, Paweł Zatorski and 
Fabian Drzyzga.
▶ Finał order : 1. POLAND, 2. Egypt, 3. Norway, 4. Azerbaijan
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MIEJSCE W RANKINGU FIVB
FIVB RANKING 9

SKŁAD ARGENTYNY  •  TEAM ARGENTINA

NO NAME DATE OF BIRTH POSITION

1 Matias  Sanchez 20-Sep-1996 SETTER
3 Martinez Franchi Jan 28-Jan-1998 OUTSIDE HITTER

4 Gallego Joaquin 21-Nov-1996 MIDDLE BLOCKER

5 Urchevich Pablo 30-Apr-2001 SETTER
7 Conte Facundo 25-Aug-1989 OUTSIDE HITTER
8 Loser Agustin 12-Oct-1997 MIDDLE BLOCKER

9 Danani Santiago 2-Dec-1995 LIBERO

11 Armoa Manuel 01-Dec-2002 OUTSIDE HITTER
12 Lima Bruno 04-Feb-1996 OPPOSITE
13 Palacios Ezequiel 02-Oct-1992 OUTSIDE HITTER

14 Mendez Nicolas 02-Nov-1992 OUTSIDE HITTER

15 C De Cecco Luciano 02-Jun-1988 SETTER
16 Palonsky Luciano 08-Jul-1999 OUTSIDE HITTER
17 Vicentin Luciano 04-Apr-2000 OUTSIDE HITTER

18 Ramos Martin 26-Aug-1991 MIDDLE BLOCKER

19 Massimino Franco 23-May-1988 LIBERO
20 Zelayeta Mauro 03-Mar-2000 OUTSIDE HITTER

22 Zerba Nicolas 13-Jun-1999 MIDDLE BLOCKER

24 Balague Manuel 12-Aug-1998 OPPOSITE
25 Koukartsev Pablo Sergio 25-Mar-1993 OPPOSITE

66 Medina Franco 30-Mar-1999 MIDDLE BLOCKER
77 Giraudo Matias 13-Mar-1998 SETTER

ARGENTYNA 
Argentina     

ARGENTYNA 
Argentina     

 Brązowi medaliści olimpijscy będą chcieli nie tylko w Me-
moriale Wagnera, ale także w zbliżających się mistrzostwach 
świata pokazać, że sukces w Tokio nie był przypadkiem. 
Zespół prowadzi doskonale znany w naszym kraju Marcelo 
Mendez, który w minionym sezonie prowadził Asseco Reso-
vię Rzeszów, a teraz przejął Jastrzębski Węgiel.

 W Lidze Narodów Argentyńczycy dali odpocząć naj-
bardziej doświadczonym graczom, dlatego trudno było 
oczekiwać spektakularnych wyników. Bez Luciano de Cecco 
czy Facundo Contego (ostatni sezon PlusLiga – Aluron CMC 
Warta Zawiercie) zespół nie był w stanie zakwalifikować się 
do ćwierćfinału. W fazie grupowej Argentyńczycy skończyli 
na dziewiątym miejscu, z pięcioma wygranymi. Na mistrzo-
stwa świata i Memoriał Wagnera trener Mendez sięgnie już 
po najlepszych i najbardziej doświadczonych siatkarzy.

 Warto zauważyć, że z kadry Argentyny w przyszłym sezo-
nie na boiskach Ligi Mistrzów Świata zobaczymy aż trzech 
graczy: Santiago Danani zagra w Aluronie CMC Warcie 
Zawiercie, Jan Martinez Franchi w Treflu Gdańsk a Matias 
Sanchez w Ślepsku Malow Suwałki. Dodatkowo trener Men-
dez poprowadzi wicemistrzów Polski z Jastrzębia-Zdroju.

 Argentyna będzie chciała zrewanżować się biało-czer-
wonym za porażkę w Lidze Narodów i wejść z optymizmem 
w mundial. W polskim turnieju w grupie F zmierzy się z 
Iranem, Holandią i Egiptem.

 The Olympic bronze medalists will want to show not only 
at the Wagner Memorial, but also in the upcoming World 
Championships, that success in Tokyo was not a coinciden-
ce. The team is led by the well-known in our country Mar-
celo Mendez, who last season led Asseco Resovia Rzeszów , 
and now he will be a head coach of Jastrzębski Węgiel. 

 In the Volleyball Nations League, the most experienced 
Argentinian players had some rest, so it was difficult to 
expect spectacular results. Without Luciano de Cecco or 
Facundo Conte  (the last season in PlusLiga’s - Aluron CMC 
Warta Zawiercie) the team was unable to qualify for the 
quarter-finals. In the group stage, the Argentines finished 
ninth , with five wins. For the World Championships and the 
Wagner Memorial, coach Mendez will definitely count on 
the best and most experienced volleyball players.

 It is worth noting that during next season in PlusLiga we 
will see as many as three players from Argentina’s natio-
nal team: Santiago Danani will play in Alurona CMC Warta 
Zawiercie, Jan Martinez Franchi in Trefl Gdańsk and Matias 
Sanchez  in Ślepsk Malow Suwałki. Additionally, the coach 
Mendez will lead  the team from Jastrzębie-Zdrój.

 Argentina will want to pay back for the loss in the VNL 
and enter the World Championships with optimism. In 
the Polish tournament, in group F, they will face Iran, the 
Netherlands and Egypt.
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MIEJSCE W RANKINGU FIVB
FIVB RANKING 7

SKŁAD IRANU  •  TEAM IRAN

NO NAME DATE OF BIRTH POSITION

1 Mahdi Jelveh Ghaziani 21-May-2001 MIDDLE BLOCKER

2 C Milad Ebadipour Ghara H. 17-Oct-1993 OUTSIDE HITTER

3 Reza Abedini 19-May-1991 MIDDLE BLOCKER

4 Fazel Pazhooman 21-Aug-1993 SETTER 

5 Amir Hossein Toukhteh 09-Apr-2001 MIDDLE BLOCKER

6 Seyed Mohammad Mousavi Eraghi 22-Aug-1987 MIDDLE BLOCKER

7 Shahrooz Homayonfarmanesh 18-Dec-1989 OUTSIDE HITTER

8 Mohammadreza Hazratpourtalatappeh 31-Mar-1999 LIBERO

9 Mohammadreza Moazzen 20-Sep-1991 LIBERO

10 Meisam Salehi 17-Nov-1998 OUTSIDE HITTER

11 Saber Kazemi 24-Dec-1998 OPPOSITE

12 Amirhossein Esfandiar 24-Jan-1999 OUTSIDE HITTER

13 Ali Ramezani 05-May-1998 SETTER

14 Mohammadjavad Manavinezhad 27-Nov-1995 OPPOSITE

15 Aliasghar Mojarad 30-Oct-1997 MIDDLE BLOCKER

16 Abolfazl Gholipour Gholchi 21-Jan-1993 LIBERO

17 Amin Esmaeilnezhad 17-Dec-1996 OPPOSITE

18 Mohammad Taher Vadi 10-Oct-1989 SETTER

19 Ehsan Daneshdoust 01-Jan-2000 OUTSIDE HITTER

20 Porya Yali 21-Jan-1999 OPPOSITE

24 Javad Karimisouchelmaei 01-Mar-1998 SETTER

49 Morteza Sharifi 27-May-1999 OUTSIDE HITTER

IRAN 
Iran

IRAN 
Iran

 To jedna z rewelacji tego sezonu Ligi Narodów. Irańczy-
cy, którzy wprowadzili do kadry wielu nowych zawodników 
awansowali do ćwierćfinału tych rozgrywek, przegrywając z 
biało-czerwonymi dopiero po tie-breaku.

 Irańczycy pokazali się w Lidze Narodów z dobrej stro-
ny – w fazie grupowej pokonali Polaków w Gdańsku, po 
zaciętym boju w piątym secie.  Co warte podkreślenia zespół 
znowu prowadzi rodzimy szkoleniowiec – Behrouz Ataei – w 
ostatnich latach szefowie irańskiej federacji stawiali raczej 
na obcokrajowców. Ataei prowadził ostatnio młodzieżowe 
reprezentacje Iranu, a teraz dostał szansę z kadrą senio-
rów. W początkowej części sezonu ją wykorzystał, bowiem 
drużyna prezentowała bardzo ciekawą siatkówkę. Dużo 
spokoju do gry wprowadzał bardzo doświadczony Milad 
Ebadipour, który ostatnie sezony spędził w PlusLidze, w PGE 
Skrze Bełchatów. Ale bardzo dobre wrażenia pozostawili po 
sobie także młodsi koledzy, którzy dopiero przedstawiają 
się kibicom na świecie. Szczególnie bardzo silny i efektow-
nie grający atakujący Amin Esmaeilnezhad czy obdarzony 
wspaniałymi warunkami fizycznymi Amirhossein Esfandiar. 
Ten przyjmujący mierzy aż 209 centymetrów wzrostu! 

 To nie jedyni gracze Iranu, na których warto zwrócić 
uwagę w trakcie XIX Memoriału. Część ekspertów już teraz 
prognozuje, że ta reprezentacja może namieszać w trakcie 
polskich mistrzostw świata.

 This is one of the highlights of this season of the Volley-
ball Nations League. The Iranians, who have introduced 
many new players to the team, qualified to the quarterfinals 
of this competition, losing to Polish team only after the 
tie-break.

 The Iranians showed their best in the Volleyball Nations 
League - in the group stage they won against Poles in 
Gdańsk, after a fierce play in the fifth set. What is worth em-
phasizing, the team is led by a native trainer again - Behro-
uz Ataei - in recent years, the heads of the Iranian federation 
have focused on foreigners. Ataei recently led Iran’s youth 
team and now got a shot with the senior squad. In the early 
part of the season he used it because the team presented a 
very interesting volleyball. The very experienced Milad Eba-
dipour, who spent the last seasons in PlusLiga, at PGE Skra 
Bełchatów, brought a lot of peace to the game. But very 
good impressions were also left by younger colleagues who 
are just introducing themselves to fans around the world. 
Especially , very strong and effective spiker  Amin Esma-
eilnezhad or Amirhossein Esfandiar, gifted with excellent 
physical conditions. He is 209 centimeters tall!

 The abovementioned Iranian players are not the only 
ones worth paying attention to during the 19th Memorial. 
Some experts are already forecasting that this representa-
tion may cause confusion during the World Championships. 
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SKŁAD POLSKI  •  TEAM POLAND

NO NAME DATE OF BIRTH POSITION

1 Bartłomiej Lipinski 16-Nov-1996 OUTSIDE HITTER

2 Maciej Muzaj 21-May-1994 OPPOSITE
3 Jakub Popiwczak 17-Apr-1996 LIBERO
5 Lukasz Kaczmarek 29-Jun-1994 OPPOSITE

6 C Bartosz Kurek 29-Aug-1988 OPPOSITE

7 Karol Kłos 08-Aug-1989 MIDDLE BLOCKER
9 Wilfredo Leon Venero 31-Jul-1993 OUTSIDE HITTER
10 Bartosz Bednorz 25-Jul-1994 OUTSIDE HITTER

12 Grzegorz Lomacz 01-0ct-1987 SPIKER

14 Aleksander Sliwka 24-May-1995 OUTSIDE HITTER
15 Jakub Kochanowski 17-Jul-1997 MIDDLE BLOCKER
16 Kamil Semeniuk 16-Jul-1996 OUTSIDE HITTER

17 Paweł Zatorski 21-Jun-1990 LIBERO

18 Bartosz Kwolek 17-Jul-1997 OUTSIDE HITTER

19 Marcin Janusz 31-Jul-1994 SETTER

20 Mateusz Bieniek 05-Apr-1994 MIDDLE BLOCKER

21 Tomasz Fomal 31-Aug-1997 OUTSIDE HITTER
22 Karol Urbanowicz 24-Feb-2001 MIDDLE BLOCKER

23 Karol Butryn 18-Jun-1993 OPPOSITE

24 Kamil Szymura 24-Jan-1999 LIBERO
72 Mateusz Poreba 24-Aug-1999 MIDDLE BLOCKER

96 Jan Firlej 26-Sep-1996 SPIKER

 Nowa reprezentacja Polski zdała już pierwszy poważny 
test – w Lidze Narodów 2022 wywalczyła brązowe meda-
le i potwierdziła przynależność do światowej czołówki. Z 
optymizmem można patrzeć na szanse biało-czerwonych w 
walce o obronę tytułu mistrzów świata.

 Debiut nowego selekcjonera Nikoli Grbicia wypadł uda-
nie. Reprezentacja Polski wywalczyła brązowy medal Ligi 
Narodów, pokonując w decydującym starciu 3:0 Włochów. 
To trzecia kolejna edycja tych rozgrywek, którą polscy siatka-
rze kończą na podium.W półfinale biało-czerwoni przegrali 
z reprezentacją Stanów Zjednoczonych 0:3, podobnie jak 
Włosi w starciu z Francuzami. W finale Francuzi pokonali 
Amerykanów 3:2.

 Polscy gracze do tej pory zdobyli dwa medale Ligi Na-
rodów oraz dwa Ligi Światowej, która jest poprzedniczką 
obecnych rozgrywek. W Lidze Światowej biało-czerwoni 
wywalczyli brąz w 2011 roku oraz złoto rok później, natomiast 
w Ligę Narodów trzy lata temu skończyli na trzecim, a rok 
temu na drugim miejscu.

 W odmienionym zespole nie ma już kilku kluczowych 
graczy, którzy byli ważnymi ogniwami reprezentacji pro-
wadzonej przez Vitala Heynena, a który zakończył pracę 
porażką na igrzyskach. W ekipie Grbicia nie ma już Michała 
Kubiaka, Fabiana Drzyzgi czy Piotra Nowakowskiego, nowe 
role odgrywają za to Marcin Janusz czy Kamil Semeniuk. 
Kapitanem zespołu został Bartosz Kurek, spinający ponad 
dekadę biało-czerwonej drużyny.

 The new Polish national team has already passed the first 
serious test - in the Volleyball Nations League in 2022, it won 
bronze medals and confirmed its membership in the world 
leaders. We can look at the chances of the white and reds 
with optimism in the fight to defend the world champion-
ship title.

 The debut of the new coach, Nikola Grbic, was successful. 
The Polish national team won the bronze medal of the Le-
ague of Nations, defeating Italians 3-0 in the decisive match. 
This is the third edition of this tournament, which Polish 
volleyball players finished on the podium. 

 Polish players have so far won two medals of the League 
of Nations and two medals of the World League, which is 
the predecessor of the currently played formula of the tour-
nament. 

 There are no longer a few key players in the changed 
team, who were important elements in a group led by Vital 
Heynen, who ended up with a lost at the Olympics. The 
team misses Michał Kubiak, Fabian Drzyzga or Piotr Nowa-
kowski in the team of Grbić, but they are substituted with 
Marcin Janusz and Kamil Semeniuk. Bartosz Kurek became 
the captain of the team, linking over a decade of the Polish 
team.

POLSKA 
POLAND

POLSKA 
POLAND
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Zespół pod wodzą trenera Igora Kolakovicia nie spisał się 
dobrze w Lidze Narodów – zajął dopiero 11. miejsce. Ale 
selekcjoner dał odpocząć kilku doświadczonym graczom, 
którzy pełnię umiejętności mają zaprezentować dopiero w 
trakcie mistrzostw świata.

Trener Kolaković w minionym sezonie poprowadził Aluron 
CMC do brązowego medalu PlusLigi, jednak zdecydował 
się odejść, by poświęcić się w pełni pracy z reprezentacją 
Serbii. W klubie z Zawiercia pozostał Urosz Kovacević, jedna 
z największych gwiazd Ligi Mistrzów Świata. W PGE Skrze 
Bełchatów w nowym sezonie zobaczymy także gwiazdę 
kadry Serbii Aleksandara Atanasijevicia, a także doskona-
le znanych z PlusLigi Duszana Petkovicia, Marko Ivovicia, 
Milana Katicia czy Śrećko Linisaca. W szerokiej kadrze na 
mundial jest także Miran Kajundżi – nowy nabytek Ślepska 
Malow Suwałki. 

Po Memoriale Wagnera Serbowie skupią się na walce w 
Grupie A mistrzostw świata. ich przeciwnikami będą repre-
zentacje Ukrainy, Tunezji i Portoryko. Podopieczni trenera 
Kolakovicia wydają się zdecydowanymi faworytami grupy A. 
Po raz ostatni Serbowie zdobyli medal na mundialu w 2010 
roku (brązowy), w 1998 roku zostali wicemistrzami świata. 
W ostatnim mistrzostwach w 2018 roku uplasowali się na 
czwartym miejscu.

The team led by coach Igor Kolakovic did not do well in 
Volleyball Nations League - they were classified at 11th place. 
But,  the coach allowed to  rest to a few experienced players, 
who are expected now to show their full skills only during 
the World Championships.

Coach Kolaković, led Aluron CMC to the bronze medal of 
PlusLiga last season, but he decided to leave to fully devote 
himself to work with the Serbian national team. Urosz Kova-
cević, one of the biggest stars of PlusLiga,stayed in the club 
from Zawiercie. Moreover, in the new PlusLiga’s season we 
will also see the star of the Serbian team, Aleksandar Ata-
nasijevic who will play in Skra Bełchatów. The fans will have 
opportunity to see some other well known Serbian players: 
Duszan Petkovic, Marko Ivovic, Milan Katic and Śrećko Lini-
sac. Miran Kajundżi - a new Ślepska Malow Suwałki’s player 
- is also in the team for the World Championships.

After the Wagner Memorial, the Serbs will focus on playing 
in Group A in the World Championships -  their opponents 
will be the national teams of Ukraine, Tunisia and Puerto 
Rico. The team of coach Kolakovic seem to be the favorites 
of their group. For the last time the Serbs won a medal at 
the 2010 World Cup (bronze), in 1998 silver. In the last cham-
pionship in 2018, they were placed fourth.

SKŁAD SERBII  •  TEAM SERBIA

NO NAME DATE OF BIRTH POSITION

2 Uros Kovacevic 06-May-1993 OUTSIDE HITTER

4 C Nemanja Petric 28-Jul-1987 OUTSIDE HITTER
5 Milan Katic 22-Oct-1993 OUTSIDE HITTER

6 Nikola Pekovic 06-Mar-1990 LIBERO
7 Petar Krsmanovic 01-Jun-1990 MIDDLE BLOCKER
8 Marko Ivovic 22-Dec-1990 OUTSIDE HITTER

9 Nikola Jovovic 13-Feb-1992 SETTER

10 Miran Kujundžić 19-Jun-1997 OUTSIDE HITTER
11 Aleksa Batak 18-Jan-2000 SPIKER
12 Pavle Peric 07-Aug-1998 OUTSIDE HITTER

14 Aleksandar Atanasijevic 04-Sep-1991 OPPOSITE

15 Nemanja Masulovic 05-Oct-1995 MIDDLE BLOCKER
16 Drazen Luburic 02-Nov-1993 OPPOSITE
18 Marko Podrascanin 29-Aug-1987 MIDDLE BLOCKER

20 Srecko Lisinac 17-May-1992 MIDDLE BLOCKER

21 Vuk Todorovic 23-Apr-1998 SPIKER

23 Bozidar Vucicevic 09-Dec-1998 OPPOSITE
25 Luka Tadic 10-Oct-2000 OUTSIDE HITTER

29 Aleksandar Nedeljkovic 27-Oct-1997 MIDDLE BLOCKER
30 Lazar Koprivica 08-Nov-1991 LIBERO

33 Dusan Petkovic 27-Jan-1992 OPPOSITE

39 Andrija Vulikic 02-Feb-1997 SPIKER
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