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Korekta: Karolina Fromont, Edyta Bem 
 

KONSPEKT KATECHEZY 
 
Temat lekcji: ŚMIERĆ PRZEGRAŁA, AGATA WYGRAŁA 
 
I. Założenia edukacyjne 
 
1. Cele katechetyczne – wymagania ogólne 
- ukazanie, że wiara człowieka daje mu siłę do walki pomimo wszystko, 
- życie człowieka to nie tylko sława i uznanie ale przede wszystkim wiara i siła czerpana z Boga 
 
2. Treści nauczania – wymagania szczegółowe 
A. Wiedza: 
Uczeń po katechezie: 
- wie, co stanowi najważniejszą wartość w życiu wierzącego 
 
B. Umiejętności: 
Uczeń po katechezie: 
- umie wyjaśnić, dlaczego Agata Mróz jest porównywana do Joanny Beretty Molli 
- potrafi wymienić wartości jakie kierowały Agatą 
 
C. Postawy: 
Uczeń po katechezie: 
- pragnie brać przykład z heroizmu Agaty oraz jej rodziny 
- nie poddaje się, tylko chce walczyć 
 
2. Metody 
Pogadanka (główny sposób prowadzenia katechezy K.F.) 
 
3. Środki dydaktyczne 
Prezentacja multimedialna, tablica 
 
II. Przebieg katechezy: 
 
1. Czynności organizacyjne  
Sprawdzenie obecności. 
 
2. Modlitwa wprowadzająca – Duchu Święty, który oświecasz serca…. 
 
3. Sytuacja życiowa (egzystencjalna)  
 
Sugestia: Może warto wprowadzić obraz (portret) Agaty Mróz i Joanny Beretta Molla i umieścić w 
widocznym miejscu na tablicy lub w klasie. 
 
Prowadzący pyta uczniów kim były i czy znają postaci ukazane na obrazach/zdjęciach. Rozdając 
uczniom piramidy wartości do pracy indywidualnej Prowadzący zaznacza, że pod koniec lekcji 
przedyskutują wspólnie wartości, którymi kierowały się obie bohaterki katechezy w swoim życiu.   
Następnie przedstawia postać Agaty Mróz prezentując slajdy (treść slajdów w Załączniku nr. 1). Po 
czym proponuje obejrzenie pierwszej części filmu o Joannie (fragment z jej kanonizacji przez św. Jana 



Pawła II) https://www.youtube.com/watch?v=PiO32SZbaqc dostęp: 03.03.2017 (do 2 minuty – później, 
w katechezie Prowadzący pokazuje resztę filmu o Joannie) , który przybliża postać J. Molla  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piramida wartości: Joanna Beretta Molla                                     Agata Mróz-Olszewska 
 
 
Slajd 1. 
Św. Joanna Beretta Molla – mąż Piotr, dzieci: Pierluigi, Mariolina, Lauretta, Gianna Emanuela. Powód 
śmierci: włókniak macicy, zapalenie otrzewnej, osłabienie organizmu ciążą i chorobą. 
Agata Mróz-Olszewska – mąż Jacek, córka Liliana. Powód śmierci: mielodysplazja szpiku, osłabienie 
organizmu po ciąży i długotrwałej chorobie. 
 
Nie pozwoliły usunąć dziecka mimo zagrożenia swojego własnego zdrowia i życia. – napis na tablicy!!! 
 
Slajdy 2-7. Tu następuje prelekcja na temat życia i wyborów życiowych Agaty Mróz  
 
4. Przepowiadanie  
Slajd 8.  W tej części pochylamy się nad słowami Jana Pawła II, dyskusja kierowana.  
Prowadzący odczytuje słowa św. Jana Pawła II i zadaje uczniom pytania. 
 
„Społeczeństwo bez matek byłoby społeczeństwem nieludzkim, ponieważ potrafią one zawsze dawać 
świadectwo, nawet w najgorszych chwilach, świadectwo czułości, poświęcenia, siły moralnej. Matki 
często przekazują także najgłębszy sens praktyk religijnych: w pierwszych modlitwach, w pierwszych 
gestach pobożności, jakich uczy się dziecko, wpisana jest w życie człowieka wartość wiary. Bez matek 
nie tylko nie byłoby nowych wiernych, ale wiara straciłaby wiele ze swojego głębokiego i prostego 
ciepła.” Św. Jan Paweł II 
Co myślisz gdy czytasz te słowa papieża?  
Co budzi się w twoim sercu? 
Co znaczą słowa papieża „Społeczeństwo bez matek byłoby społeczeństwem nieludzkim”? Dlaczego? 
Jak rozumiesz ostatnie zdanie z tego cytatu?  
 
5. Zastosowanie życiowe, projekcja filmu o Joannie. 
Prowadzący może skomentować prezentacje słowami: 
Agata Mróz była wybitną siatkarką, która dopiero co zaczynała swoją karierę. Choroba pokrzyżowała 
jej plany, tak mogliby sądzić niektórzy. Jednak Agata dzięki niej poruszyła tysiące, jeśli nie miliony, serc. 
Dzięki akcjom charytatywnym setki osób oddały krew, ludzie zaczęli się badać oraz zapisywać jako 
dawcy szpiku. Wielu zdecydowało się pomagać ludziom chorym, którzy nie mieli żadnego wsparcia 
materialnego.  
Zobaczmy dlaczego obie te kobiety mimo, że są tak różne jednocześnie podejmują tą samą decyzję – 
ratować swoje nienarodzone dziecko. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PiO32SZbaqc


Następnie film o J. B. Molla od 15 minuty https://www.youtube.com/watch?v=PiO32SZbaqc dostęp 
19.02.2017 
 
6. Podsumowanie treści  
Prowadzący wraz z uczniami porównuje obie bohaterki, krótko pyta uczniów o wypełnione piramidy 
wartości.  
Prowadzący prosi uczniów aby wymienili zachowania Agaty i Joanny, które według nich były aktem 
heroizmu oraz by uargumentowali swój wybór.  
 
Agata odważnie stawiła czoła wiadomości o powrocie choroby. Nie pozwoliła by lekarze poświęcili 
życie nienarodzonego dziecka, które nosiła. Pomimo, że nie byłoby w tym jej żadnej winy wybrała drogę 
którą podejmują matki na całym świecie, od początku świata: chronić dziecko. Nie była to głupia 
decyzja bo Agata planowała dalsze leczenie, chciała żyć i nie rezygnowała z własnego leczenia. Nie 
chciała jednak by jej leczenie zaszkodziło dziecku. A wszystko było gotowe, lekarze wiedzieli co mają 
robić, dawca czekał na wezwanie do szpitala.  
 
Można tu przytoczyć historię matki, która podczas trzęsienia ziemi w jednym z państw narażonych na 
trzęsienia ziemi zakryła sobą dziecko i ginąc uchroniła dziecko przed walącym się budynkiem. Dziecko 
znaleziono całe i żywe w „kolebce” jaką stworzyła matka swoim ciałem. 
 
Można też pokazać pierwsze osiem minut wywiadu z Michałem Paradowskim, który opowiada o 
identycznej sytuacji którą przechodził ze swoją żoną, Basią o życie dziecka – od początku do 8’ 24” z 
całości. https://www.youtube.com/watch?v=bcYj9l6gjQs – współczesne świadectwo walki o życie 
nienarodzonego dziecka. 
 
7. Notatka 
Slajd 8. Zapisz do zeszytu jedno zdanie z wypowiedzi świętego Jana Pawła II. 
 
8. Modlitwa na zakończenie (2 minuty) 
Dziękujemy Ci, Boże, za dar poznania historii życia Agaty i Joanny (i Basi) oraz przesłania, jakie nam dały 
poprzez swój wybór życia w obliczu zagrożenia. Nie pozwól nam poddawać się w trudnych momentach, 
ale dopomóż i wspieraj nas. Prosimy o dar mądrości i męstwa by jak Agata, Joanna (czy Basia) umieć 
wybrać piękniejszą, choć trudną drogę w naszym życiu, każdego dnia.  Amen. 
 

Załącznik 1: 
Komentarze do slajdów. 
 
Slajd 2. „Agata Mróz urodziła się w Dąbrowie Tarnowskiej, jednak dzieciństwo i młodość spędziła w 
Tarnowie, gdzie rozpoczęła trenowanie siatkówki. 

Agata Mróz od dziecka grała w piłkę. Najpierw była to koszykówka, a od trzynastego roku życia – 
siatkówka. W zasadzie od tego momentu zaczęła się jej wielka kariera sportowa. W wieku 17 lat była 
już mistrzynią Europy kadetek. Jednakże już wkrótce jej kariera stanęła pod wielkim znakiem 
zapytania. Lekarze diagnozują u niej straszliwą chorobę – mielodysplazję, w wyniku której niszczone 
są komórki krwi. Przerwała treningi, aby podjąć długotrwałe leczenie. Po trzech latach intensywnej 
terapii choroba została zaleczona. Podjęła na nowo treningi.  
 
Slajd 3. Teraz nastąpił niebywały rozkwit jej siatkarskiego talentu. W 2003 i 2005 wraz z drużyną 
Złotek, jak nazwano narodową reprezentację siatkówki kobiet, zdobywała Mistrzostwo Europy. 
Odnosiła wspaniałe sukcesy w klubach, w których grała: BKS stal Bielsko-Biała /2003-2006/ i 
hiszpańskim Gruppo 2002 Murcia /2006-2007/. Jej ówczesny trener reprezentacji Polski Andrzej 

https://www.youtube.com/watch?v=PiO32SZbaqc
https://www.youtube.com/watch?v=bcYj9l6gjQs


Niemczyk uważał ją za jedną z najlepszych siatkarek świata grających na pozycji środkowej.” 
 
Slajd 4. „Przełomowym okazał się rok 2007. Choroba, dotychczas jakby kontrolowana i „trzymana na 
dystans” dzięki lekom, zaatakowała tym razem zdecydowanie, z nową siłą. Leczenie farmakologiczne 
nie przynosiło już efektu. Konieczny był przeszczep szpiku kostnego. Rozpoczęło się szukanie jego 
dawcy. Agata chciała mieć stuprocentową pewność, że dawca będzie właściwy. Trwało to dość długo, 
przeszło pół roku. W listopadzie 2007 r. w Niemczech znaleziono dawcę. Ale do przeszczepu była 
jeszcze bardzo daleka droga. Wcześniej, bowiem, 9 czerwca 2007 r. Agata wyszła za mąż. Był to jej 
naprawdę szczęśliwy dzień. Jeszcze większą radość przeżyła we wrześniu, gdy okazało się, że jest w 
ciąży, chociaż ten fakt mocno pokrzyżował zamierzenia lekarzy, którzy zakwalifikowali ją już do 
przeszczepu szpiku kostnego. W przypadku choroby Agaty czas odgrywał bardzo ważną rolę – szybszy 
przeszczep dawał większą szansę na powodzenie zabiegu, a tym samym i na całkowite ozdrowienie 
Agaty. Ale zabiegu nie można było przeprowadzić ze względu na ciążę. Świadoma zagrożenia, jakie to 
za sobą niesie, jakiekolwiek sugestie na temat usunięcia ciąży odrzucała z całą stanowczością. Decyzję 
o przeszczepie, świadoma niebezpieczeństwa, jaką ona niesie, przesunęła na czas po urodzeniu 
dziecka. Nigdy tej decyzji nie zmieniła. Ale teraz walczyła o dwa życia – swoje i dziecka.” 
 
Slajd 5. „4 kwietnia urodziła córeczkę Liliannę. Szczęśliwa matka uznała, że jest ona po części 
„dzieckiem całego narodu”, gdyż krew, którą otrzymywała od tak wielu ofiarodawców, pozwoliła 
urodzić się jej córeczce. 
 
 Teraz rozpoczął się prawdziwy wyścig z czasem. Przygotowywano ją do jak najszybszego 
przeprowadzenia przeszczepu szpiku kostnego. Dawca już był od dawna ustalony. W połowie maja 
Agata czuła się na tyle dobrze, że nie stwierdzono przeciwwskazań do przeprowadzenia operacji. 
Przeprowadzono ją 22 maja we wrocławskiej Klinice Transplantologii. Organizm potrzebował około 
miesiąca, aby przeszczep został przyjęty. Niestety. Mocno osłabiony chorobą i ciążą organizm Agaty 
był praktycznie nieodporny.  
Wdała się infekcja. Agata zmarła 4 czerwca 2008 r. Lekarze twierdzą, że brakło kilku dni, aby szpik się 
przyjął. Zabrakło kilku dni. Miała dopiero 26 lat. Zmarła dokładnie w 2 miesiące po urodzeniu 
córeczki, a pochowano ją w Tarnowie dokładnie w rok od dnia ślubu.” 
 
Slajd 6. „Walczyła do końca. Trudno zgodzić się z opiniami, jakie wygłoszono wówczas, że „przegrała 
swój najważniejszy mecz”. Nie wiadomo, jak przebiegłoby  
jej leczenie, gdyby nie ciąża. Ciąża, transfuzje krwi, wyniszczające działanie choroby, ograniczone 
możliwości ingerencji farmakologicznej ze względu na ciążę, przesunięcie przeszczepu szpiku w czasie 
– to czynniki, które z każdym dniem osłabiały Agatę i podnosiły ryzyko niepowodzenia leczenia.  
 
Agata wiedziała o tym. Jednak nie zlękła się, nie uciekła od przypisanej jej Boskim nakazem 
powinności, tylko do końca chroniła nowe życie, aby na końcu za nie oddać swoje. Swoim 
poświęceniem, ofiarą i odwagą sprawiała, że jej życie trwa nadal.  
 
Po jej śmierci mąż Agaty, Jacek Olszewski, powiedział:  
 „gdyby miała jeszcze raz wybierać, czy zdecydować się na własne zdrowie, czy życie córki, nigdy nie 
zmieniłaby zdania.” 
 
Slajd 7. „Świadomie podjęła walkę w beznadziejnej, wydawałoby się sytuacji. Swoją misję, którą 
powierzył jej Bóg, wykonała do końca.  
I dlatego nie przegrała swojego najważniejszego meczu, nie przegrała swojego życia. Dwa dni przed 
śmiercią powiedziała swojemu mężowi: „gdybym miała jeszcze raz wybierać, wybrałabym tak samo. 
Jestem szczęśliwa, odchodzę spełniona.”  
Słowa, które stają się dzisiaj jej testamentem. Dołączyła do wielu, bardzo wielu kobiet, które 
rozumiejąc zagrożenie swojego życia, nie stanęły przeciwko V Przykazaniu i dały świadectwo 



człowieczeństwu.  
Uczyniła tak samo, jak wyniesiona na ołtarze przez naszego papieża Jana Pawła II włoska lekarka św. 
Joanna Beretta Molla.” 
 
 
 
Źródła: 
Cytaty wzięte z artykułu:  
http://www.katolik.pl/smierc-przegrywa,1904,416,cz.html dostęp: 25.01.2017 
Inne artykuły 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Agata_Mr%C3%B3z-Olszewska dostęp: 25.01.2017 
 
http://www.nto.pl/magazyn/reportaz/art/4497543,jeszcze-raz-sie-urodzic-historia-agaty-
mroz,id,t.html dostęp: 25.01.2017 
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