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KONSPEKT KATECHEZY 

Sławomir Szmal-bramkarz pełny wiary. 

 

 

Założenia edukacyjne  

 

• Cele katechetyczne – wymagania ogólne 

 

- Przedstawienie postaci bramkarza reprezentacji Polski Sławomira Szmala oraz ukazanie jego 

życia wiarą. 

 

• Treści nauczania – wymagania szczegółowe  

 

-Uczniowie zapoznają się z sylwetką znanego sportowca, poznają jego historię oraz miejsce wiary 

i Boga w jego życiu zarówno rodzinnym jak i zawodowym 

  

Metody 

-prezentacja multimedialna, filmik, pogadanka, dyskusja,  

 

Środki dydaktyczne  

- prezentacja 

- filmik z serwisu YouTube (wywiad ze Sławkiem) 

- puzzle 

 

 

II. Przebieg katechezy   

 

TREŚĆ METODY, 

CZAS 

Modlitwa wprowadzająca: 

Na początku wstańmy i pomódlmy się wspólnie. Duchu Święty… 

 

Modlitwa   

2 min 

Czynności organizacyjne:  

Usiądźcie proszę, sprawdzę obecność. Zapiszcie sobie temat dzisiejszej katechezy:  

Sławomir Szmal-bramkarz pełny wiary. 

 

        5 min 

• Sytuacja życiowa (egzystencjalna): 
• Prowadzący wprowadza w katechezę słowami: Zapewne każdy z nas zadawał sobie kiedyś 

pytanie, czy „wielcy” i sławni tego świata też spoglądają ku Bogu i czy ma On w ich życiu swoje 

miejsce. Poszukamy dziś wspólnie odpowiedzi a posłużymy się życiem kogoś dobrze wam 

znanego, Sł. Szmala  

Sławek urodził się 2 października 1978 roku w Strzelcach Opolskich. Jego pseudonim to kasa, 

mierzy 180 cm i waży 90 kg, w bramce potrafi zaskoczyć i obronić nawet te najmocniejsze 

rzuty. W naszej reprezentacji Szmal gra od 1998 roku – jest jedynym piłkarzem, który rozpoczął 

karierę w kadrze w latach 90., i gra w niej do dnia dzisiejszego. Jego rodzina ma tradycje 

sportowe – ojciec, matka, stryj, wujek oraz siostra byli szczypiornistami. 

 

 

Slajdy 1-4 z 

komentarzem 

katechety aby 

przybliżyć 

sylwetkę 

sportowca 

 

 



Szmal na poważnie zaczął interesować się tą dyscypliną sportu w wieku 11 lat. Sławek był 

pracowity i miał ogromny talent. To wszystko spowodowało, że robił wielkie postępy w bardzo 

krótkim czasie.  

Po raz pierwszy w barwach Polski Sławomir Szmal zagrał, gdy miał 19 lat – 19 sierpnia 1998 

roku w meczu przeciwko Litwie w Goleniowie. 

W 1999 jego talent dostrzegli włodarze Warszawianki Warszawa. Wtedy to też stał się 

członkiem kadry narodowej. 

CIEKAWOSTKI: 

1. Ma żonę Anetę, i syna – Filipa 

2. W 2009 roku zdobył wyróżnienie dla najlepszego piłkarza ręcznego świata 

3. W 2010 roku zajął 6. Miejsce w Plebiscycie Przeglądu Sportowego 

4. Mimo iż jest bramkarzem, strzelił 2 gole. 

5. Niemieccy kibice mówią na niego „Katze”, co oznacza „Kot” 

6. Jego hobby to bilard, tenis, surfing oraz… zbieranie grzybów 

 

 

8 min 

 

Rozwinięcie: 

Mam dla was coś bardzo osobistego, coś co daje nam możliwość bardzo bliskiego poznania 

tego wielkiego człowieka – listy dla każdego (otwierają wspólnie). List zostanie przeczytany na 

głos. Tak byśmy wspólnie mogli zastanowić się nad jego przesłaniem do nas. 

 

Slajd 5. Świadectwo wiary jest przygotowane jako list do młodych (w kopertach kilka 

egzemplarzy tak aby każdy z uczestników mógł czytać go sam). Prowadzący prosi o ochotnika 

lub odczytuje list sam. List kończymy pytaniami 1 i 2, slajd 6. Uczniowie odpowiadają na 

pytania zapisując odpowiedzi w zeszycie.  

Proszę, otwórzcie zeszyty i zapiszcie wasze odpowiedzi na pytania ze slajdu. 

 

Następnie Prowadzący mówi: 

 

Zobaczcie teraz na krótki filmik, w którym S. Szmal mówi jak żyć z Bogiem i wiarą. 

 

Slajd 7. Długość – 4’58” z cyklu „Między ziemią a niebem”. Dostęp 17.02.2017 

• https://www.youtube.com/watch?v=hLiEKTML85E  

Filmik można włączyć na YouTube albo zgrać wcześniej offline i włączyć z komputera. 

 

8 min  

czytanie listu  

i odpowiedzi 

osobiste.  

 

 

 

 

 

Filmik,  

czas trwania  

5 min  

•  

• Zastosowanie życiowe: 

• Każdy w swoim życiu ma swoje przesłanie ma takie i Sł. Szmal, ale aby je poznać proszę 6 

chętnych osób.  

• Uczniowie układają w dwóch grupach puzzle (na czas) by powstały z tego dwa cytaty. Duże 

puzzle, które uczniowie ułożą w 2’ch grupach,  (wykorzystać tablicę multimedialną ). Teksty do 

puzzli: 

• „Wiara była ze mną od dziecka. Od dziecka chodziłem  z rodzicami do kościoła i z każdym 

rokiem ta wiara się umacniała. Każde spotkania, czuwania nocne, roraty, rozmowy z księdzem 

wskazywały mi dobry kierunek.  Wtedy byłem mocniejszy.” 

•  

• „Porażki to trudne momenty i trzeba znaleźć taki punkt zaczepienia, by znów wstać i walczyć. 

Takim punktem jest dla mnie Bóg.” 

•  

praca grupowa 

5 min  

https://www.youtube.com/watch?v=hLiEKTML85E


•  

• Podsumowanie: 

• Slajd 8. 

• Prowadzący następnie wyświetla slajd 9 z pytaniem dotyczącym „rady” którą uczniowie mogą 

wyciągnąć dla siebie ze świadectwa Sławka i z obu cytatów. Rady zapisują uczniowie na 

tablicy. 

•  

10 minut 

Odpowiedzi  

na pyt.  

dyskusja 

 

Modlitwa na zakończenie:  

Chwała Ojcu… 

 

Modlitwa 

2 min 

 

 

 

Biografia, która może okazać się pomocna: 

Kariera w reprezentacji 

Po raz pierwszy w barwach Polski Sławomir Szmal zagrał, gdy miał 19 lat – 19 sierpnia 1998 roku w meczu przeciwko 
Litwie w Goleniowie. W 2002 roku Kasa wziął udział w pierwszej dużej imprezie – zagrał na Mistrzostwach Europy w 
Szwecji. Jednak wówczas nasi reprezentanci nie odnieśli sukcesu – zakończyli turniej na dopiero 15. Miejscu. W 2003 
roku wystąpił w MŚ, gdzie nasza drużyna zajęła 10. Miejsce. W 2007 roku Szmal wywalczył wraz z ekipą wywalczył 
swój pierwszy medal na ważnej imprezie – biało-czerwoni wywalczyli srebrny medal podczas MŚ w Niemczech. W 
lutym, w 2009 roku zdobył brązowy medal MŚ w Chorwacji. Natomiast 24 stycznia 2014 roku w meczu o 5. Miejsce 
uległ wraz z kolegami reprezentacji Islandii zajmując ostatecznie 6. Miejsce na ME w Danii. 

Załącznik 1.  

Świadectwo Sławka 

„Nazywam się Sławomir Szmal. Chcę wam napisać kilka słów o sobie i mojej rodzinie,  jak wiara w Pana Boga 

towarzyszy mi w mojej karierze sportowej i w życiu rodziny. 

Wychowałem się w małym miasteczku Zawadzkim w wielodzietnej rodzinie. Była nas czwórka i oczywiście kochani 

rodzice. To oni wychowali nas w wierze katolickiej. Dlatego słowo rodzina tak wiele dla mnie znaczy. 

Sport interesował mnie od najmłodszych lat, po pewnym czasie stal się moim zawodem sposobem na życie. Nie było 

by to możliwe gdyby nie moja żona Aneta, która niejednokrotnie w trudnych momentach wspierała mnie podczas 

mojej kariery. Dała mi najpiękniejszy dar, naszego synka Filipa, którego staramy się wychowywać w wierze 

katolickiej. 

Nie wiem czy mogę ich wymienić, ale myślę, że się nie obrażą, jeśli to zrobię. Jestem dumny, że poznałem Księdza 

Edwarda Plenia, któremu dziękuję za jego kazania i przyjaźń; Piotra Wyszomirskiego, któremu dziękuję  za jego 

codzienne świadectwo wiary do Pana Boga. Można by wymieniać wiele osób, których czyny i słowa były i są dla 

mnie  przykładem i dają motywacje w życiu. 

I ZA TO WSZYSTKO DZIĘKUJE PANU BOGU.” 

Korekta: Edyta Bem, Karolina Fromont 


