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Memoriał siatkarski, czyli
podziękowanie za dar serca

Memoriał Agaty Mróz-Olszewskiej to wielkie święto spor towców, kibiców i krwiodawców

Łukasz Berło
Memoriał jej imienia odbędzie się już
po raz piąty. Impreza prawdopodobnie
odbędzie się w październiku, już po mistrzostwach świata w siatkówce, które w 2014 roku odbędą się w Polsce.

– Każdego roku w memoriale biorą
udział tysiące osób. To młodzi sportowcy, uczniowie, kibice siatkówki, a przede wszystkim krwiodawcy idawcy szpiku. Memoriał jest jedną z form podziękowania im za dar serca – podkreśla
Marcin Strządała, prezes Fundacji „Kropla życia” im. Agaty Mróz-Olszewskiej.
Znakomita siatkarka zmarła wroku
2008. Wwieku 26 lat przegrała we wrocławskim szpitalu z chorobą po nieudanym zabiegu przeszczepu szpiku kostnego. Jej walka o życie zainspirowała
przyszłych organizatorów memoriału.
– Każdy pomysł zachęcający do oddawania szpiku i krwi jest dobry. Polacy są takim narodem, że jednoczą
się w przypadku tragedii lub wstrząsających wydarzeń. Tymczasem trzeba zdać sobie sprawę, że w tym wypadku najważniejsza jest systematyczność. Memoriał jest więc świetną okazją, żeby cyklicznie przypominać o inicjatywie – podkreśla Jacek Olszewski,
mąż Agaty Mróz.

Fundacja „Kropla życia” została założona w 2010 roku. Od początku działalności jej statutowym celem jest poprawa ochrony zdrowia osób cierpiących na nowotwory krwi i choroby pokrewne.
Poprzez rozpowszechnianie idei „Podaruj innym cząsteczkę siebie” fundacja chce popularyzować wiedzę dotyczącą krwiodawstwa, krwiolecznictwaoraz przeszczepu szpiku kostnego.
Jednym z nadrzędnych zadań fundacji jest integracja środowisk promujących program ochrony zdrowia oraz
organizacja Memoriału Agaty Mróz-Olszewskiej. Fundację bardzo wspiera firma Arcelor Mittal.
Podczas ubiegłorocznego memoriału udało się zebrać prawie 50 litrów
krwi. – Każdy, nawet najmniejszy gest
ze strony krwiodawców jest dla nas
wielką motywacją do dalszego działania – mówi Strządała.
Memoriał to nie tylko mecze siatkówki, zbiórka krwi oraz rejestracja
potencjalnych dawców szpiku. To oczywiście priorytet, ale organizatorzy zawsze dbają o dodatkowe atrakcje dla
kibiców, jak pokazy ratownicze lub pokazy artystyczne.
– Za ska ku ją ca jest życz liwość
i otwartość wszystkich kibiców, a także wolontariuszy zaangażowanych

w organizację. Oni bezinteresownie
przyjeżdżają z całej Polski, żeby pomóc w przygotowaniach i realizacji
imprezy – podkreśla Strządała.
Dokładny termin piątego memoriału nie jest jeszcze ustalony z konkretnego powodu. Prawdopodobnie odbędzie się wktórymś zmiast województwa
śląskiego. Nie są znani jeszcze jego
uczestnicy. – Trzeba przypomnieć, że
w przyszłym roku we wrześniu gościmy w Polsce najważniejszą imprezę
siatkarską na świecie. To będzie wyjątkowe sportowe święto w naszym kraju. Właśnie dlatego wszystkie decyzje
o terminie i szczegółach dotyczących
memoriału musimy uzgodnić zPolskim
Związkiem Piłki Siatkowej. Zaraz jak
tylko uzyskamy wiążące deklaracje, to
poinformujemy wszystkich kibiców
– zapewnia prezes fundacji.
Memoriał Agaty Mróz-Olszewskiej
ma już wypracowany prestiż i rangę.

Strządała podkreśla rolę w tym przedsięwzięciu Arcelor Mittal i Banku Spółdzielczego Silesia. Dziękuje także zarządowi Polskiego Związku Piłki Siatkowej.
Okazuje się, że fundacja ma zamiar rozszerzyć działalność, właśnie współdziałając z PZPS. – Dzięki
związkowi czynnie zaangażujemy
się w akcję krwiodawstwa podczas
tur nie ju kwa li fi ka cyj ne go do mi strzostw świata w siatkówce kobiet.
Turniej odbędzie się w łódzkiej Atlas Arenie od 3 do 5 stycznia. Akcję
przeprowadzimy wspólnie z Regional nym Cen trum Krwio dawstwa
i Krwiolecznictwa w Łodzi. Dla sympa ty ków Fun da cji „Kro pli życia”
przygotujemy bilety na ten bardzo
ważny turniej – mówi Strządała. Więcej informacji na ten temat ma pojawić się na naszej stronie www.kroplazycia.pl. f
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memoriał nie odbył się

Agata Mróz-Olszewska
PAWEL SOWA

DAWID CHALIMONIUK

Agata Mróz-Olszewska, zmarła przed sześcioma laty siatkarka, byłaby szczęśliwa, wiedząc, że dzięki memoriałowi jej
imienia udaje się ratować życie tylu potrzebującym

Znakomita siatkarka przez długie lata
walczyła nie tylko z rywalkami na boisku, ale izchorobą – mielodysplazją szpiku. To choroba, w której szpik kostny
produkuje za mało krwinek. To może,
ale nie musi, przerodzić się wbiałaczkę.
Świetna zawodniczka nie poddawała się. Zachęcała, aby coraz więcej
osób zgłaszało się do punktów krwiodawstwa w całej Polsce. Później, kiedy choroba przykuła ją do szpitalnego łóżka, powtarzała, jak ważny jest
przeszczep szpiku i że ciągle brakuje
dawców.
Sama przerwała karierę w 2007 roku. – Żałuję, bo siatkówka to moja pasja, coś, co kocham. Ale na tym nie
można opierać całego życia. Zakładam
rodzinę, nie mogę już myśleć tylko
o sobie. A że nie mam zdrowia, nie mogę dalej ryzykować, bo mam dla kogo
żyć. Podejmując tę decyzję, mówiąc
o niej, mam łzy w oczach, ale jestem
w sytuacji bez wyjścia. Liczę tylko na
to, że kiedyś do siatkówki wrócę – mówiła „Wyborczej”.
Nie wróciła. W czerwcu 2007 roku
wyszła za mąż. W kwietniu 2008 roku
urodziła córkę Lilianę.
W następnym miesiącu przeszła
zabieg przeszczepienia szpiku kostnego. Dwa tygodnie później zmarła
w wyniku posocznicy i związanego
z nią wstrząsu septycznego. 4 czerwca
2008 roku została pochowana w pierwszą rocznicę ślubu na cmentarzu w Tarnowie-Krzyżu.
Agata Mróz-Olszewska dwukrotnie zdo by ła mi strzo stwo Eu ro py
– w 2003 i 2005 roku. W 1999 była kapitanem drużyny, która zdobyła mistrzostwo Europy kadetek.
Z BKS-em Stalą Bielsko-Biała zdobyła mistrzostwo Polski w 2004 roku,
a z Gruppo 2002 Murcia – mistrzostwo
Hiszpanii w 2007 roku.f RED

KA

