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Temat katechezy: Piotr Wyszomirski: „przychodzi taki czas, gdy trzeba dźwigać krzyż”

I. Założenia edukacyjne
1. Cele katechetyczne – wymagania ogólne
- ukazanie zależności między wiarą a życiowymi wyborami Piotra Wyszomirskiego
2. Treści nauczania – wymagania szczegółowe
Wiedza
Uczeń po katechezie:
- wie kim jest Piotr Wyszomirski jako sportowiec, jako chrześcijanin.
- zna najważniejsze przesłanie młodego sportowca.
Umiejętności
Uczeń po katechezie:
- wymienia i uzasadnia wybory moralne i życiowe Piotra
- charakteryzuje konsekwencje moralne wynikające z wyboru wiary w codziennych trudnościach
- potrafi wytłumaczyć konieczność wytrwania w przeciwnościach by zwyciężać każdego dnia
Postawy
Uczeń po katechezie:
- podejmuje zmaganie z „codziennymi trudnościami” jako drogę ku zwycięstwie nad sobą, nad swoimi
słabościami
3. Metody:
Pogadanka, dyskusja, wywiad ze sportowcem, praca z tekstem
4. Środki dydaktyczne
prezentacja Power Point, filmiki, komputer, projektor, Pogadanka wzięta w całości ze strony:
http://www.sport.episkopat.pl/dokumenty/?type=a&id=110
By obejrzeć filmiki podczas prezentacji (są w niej wklejone) trzeba poruszyć myszką i kliknąć na strzałeczkę „play”.
jeśli obraz będzie się „zawieszał” trzeba kontynuować „poruszanie” myszką.

II. Przebieg katechezy
Treść

Metody

1. Czynności organizacyjne
Sprawdzenie obecności
Sprawdzenie zadania domowego (jeśli trzeba)
2. Modlitwa na rozpoczęcie zajęć (w gestii prowadzącego)
3. Sytuacja życiowa. (Slajd 1).
- Wprowadzenie w sylwetkę polskiego szczypiornisty Piotra Wyszomirskiego:
Urodzony 6 stycznia 1988 w Warszawie.
„W piłkę ręczną Wyszomirski zaczął grać w czwartej klasie szkoły podstawowej. Przez
pierwsze trzy lata występował na pozycji rozgrywającego, następnie został
bramkarzem. W rodzinnym mieście występował w klubie UKS Wilanowia. Później
przeniósł się do Gdańska, do jedynej w Polsce Szkoły Mistrzostwa Sportowego
Związku Piłki Ręcznej w Polsce. Wówczas zajął z reprezentacją juniorów 4. miejsce na
mistrzostwach Europy, 6. miejsce na mistrzostwach świata w Bahrajnie i 12. miejsce
na młodzieżowych mistrzostwach Europy w Rumunii. Po ukończeniu SMS podpisał
kontrakt z Azotami Puławy.”
Przepowiadanie.
„Piotr Wyszomirski zadebiutował w kadrze reprezentacji Polski podczas Turnieju
Reprezentacji Narodowych w październiku 2009 roku.
Pojechał na Mistrzostwa Europy seniorów do Austrii w 2010 roku i tam wywalczył 4
miejsce z reprezentacja. Rok później zagrał na mistrzostwach Świata w Szwecji gdzie
kadra zajęła 8 miejsce.”
Na olimpiadzie w Rio, Piotr wszedł na boisko w drugiej połowie. Polacy mieli bardzo
pogadanka
duże straty, jednak z Piotrem w bramce odrobili je tak, że dogonili swoich
przeciwników. Walka toczyła się do ostatniej chwili o to która drużyna strzeli tego
jednego, decydującego gola. Polacy przegrali w dogrywce. Jak pisali komentatorzy
meczu z Danią „Wyszomirski osiągnął poziom nieosiągalny dla innych bramkarzy na
tym turnieju. 28-letni Polak bronił niezwykle trudne piłki. Cuda w bramce tylko do
czasu "przykrywały" nieporadność jego kolegów w ataku, która w drugiej połowie była
wręcz zatrważająca. (…) Szansy jednak nie wykorzystali, choć Wyszomirski wciąż
dwoił się i troił.” Polacy przegrali też następny mecz z Niemcami o trzecie miejsce i
miejsce na podium.
http://www.sport.episkopat.pl/dokumenty/?type=a&id=110
(Slajd2). Jednak ten wybitny sportowiec ma w swoim życiu coś co pozwala mu przejść
trudności, Kogoś, o kim mówi otwarcie. Wiara. W życiu Piotra wiara jest nieodłączną
jego częścią, czy to gdy podejmuje decyzje, zmaganie ze sobą, czy z trudnościami. Bóg
jest obecny w jego życiu gdy chodzi o wygrany mecz i przegrany.
Wiara pomaga mu stawiać czoła takim sytuacjom jak mecz na olimpiadzie przegrany
mimo tego, że on dał z siebie wszystko i pozwolił polskiej drużynie odrobić potężne
straty. (Prowadzący włącza filmik z krótkiego wywiadu po meczu na olimpiadzie w Rio
– slajd 3).

Czas

4. Filmik z wywiadu (Slajd3). (P.P lub przygotowany wcześniej na komputerze)
https://www.youtube.com/watch?v=cXOcr1pSp-E
Prowadzący wyświetla wywiad z dziennikarzem; zwraca uwagę na świadectwo Piotra
Wyszomirskiego:
„Chwilę później bramkarzowi załamał się głos. - Ten mecz wyglądał, jak wyglądał.
Chcieliśmy walczyć do samego końca, może była jeszcze jakaś szansa w końcówce, ale
nie wykorzystaliśmy jej - podkreślił golkiper. - Przychodzi w życiu człowieka taki czas,
w którym dźwiga się krzyż nasiąknięty bólem, cierpieniem i niespełnionymi
marzeniami, brakiem radosnych perspektyw. Często ten krzyż nas przygniata, ciężko
jest wtedy wstać. Ja ci mówię: wstań i walcz. To twoje życie, Twój największy skarb”
5. Przepowiadanie (Slajd 4).
- Omówienie słów Piotra Wyszomirskiego - wypowiedź szczypiornisty z wywiadu.
Wyszomirski posłużył się cytatem wielkiego polskiego kick-boksera - Marka
Piotrowskiego. W swojej karierze Piotrowski wielokrotnie zostawał zawodowym
mistrzem świata. Łącznie stoczył 47 pojedynków, przegrywając w zaledwie dwóch
walkach. W latach 80. został wg. magazynu "Fighter" wybrany drugim najlepszym
zawodnikiem kick-boxingu w wadze do 78 kg. Choroba okazała się dla niego
najtrudniejszym przeciwnikiem. Pod koniec lat 90-tych zachorował i do dziś toczy
najważniejszą walkę. Widać, Piotrowski jest dla Wyszomirskiego wzorem.
http://sport.interia.pl/raporty/raport-rio-2016/reprezentacja-polski/news-rio-2016wzruszajace-wyznanie-piotra-wyszomirskiego,nId,2255505
Prowadzący zadaje pytania:
Jak myślicie, co miał na myśli Piotr mówiąc o krzyżu?
Dlaczego w swojej wypowiedzi przeciwstawia porażkę i wygraną?
Jak myślicie, dlaczego Piotr chciał by reporter nagrał jego słowa, jego przesłanie, do
końca?
(Slajd 5).
Prowadzący prosi ochotnika o odczytanie modlitwy św. Faustyny i zadaje pytania do
dyskusji:
Jeśli „definicja krzyża”, tego naszego, codziennego, według wielu świętych to:
„niezawinione cierpienie” to jak możemy odnieść modlitwę św. Faustyny do naszego
życia?
Jak, i co my możemy w swoim życiu robić, by móc jak Piotr, dać świadectwo wiary w
momentach życiowych trudności i przeciwności? (jak Piotr po przegranym meczu o 3cie miejsce)

wywiad

Dyskusja

Praca z
tekstem,
dyskusja

6. Zastosowanie życiowe (Slajd 6).
- Piotr Wyszomirski mówi o WIERZE w jednym z wywiadów:
„Czy warto jest wierzyć? Czy warto iść pod prąd kierując się własnymi zasadami,
nawet gdy dla niektórych wydaje się to być śmieszne? Takie pytania często zadaje
sobie młodzież, ale nie tylko... Dużo się zmieniło, gdy w naszym życiu pojawił się
Pogadanka
telewizor komputer czy Internet... To wszystko próbuje nam odwrócić uwagę od celu
naszego życia. Dziś wielu katolików mówi, że wierzy w Boga - tylko nie chodzi do
kościoła, nie praktykuje. Czy możemy nazywać się chrześcijanami, gdy nie żyjemy
według reguł naszej wiary? Czyli nie chodzimy do Kościoła, nie przyjmujemy komunii

świętej, nie modlimy się? To w jaki sposób wierzysz?!
Wiele pytań możemy sobie zadawać. Odpowiedź jest w każdym z nas gdzieś tam w
środku, tylko musimy znaleźć trochę czasu w tym zapędzonym świecie. Czasu dla
Boga żeby móc sobie odpowiedzieć na te czy inne pytania.”
http://www.sport.episkopat.pl/dokumenty/?type=a&id=110
(Slajd 7). filmik
https://www.youtube.com/watch?v=w8DlOXcUqVE
Kim, według Piotra, jest bohater? Jakim jest człowiekiem? Co robi gdy nadchodzi
moment próby? Jak iść ku zwycięstwie w życiu wiary i codzienności?

Filmik,
pytania

7. Podsumowanie zajęć:
W innym wywiadzie Piotr otwarcie mówi:
Pogadanka,
„Wszyscy komentatorzy zgodnie podkreślają, że kluczem do osiągnięcia znakomitego
pytania
wyniku Polaków w Katarze była żelazna gra w obronie, wola walki oraz świetna
atmosfera w drużynie. (…) Piotr Wyszomirski wskazuje na jeszcze jeden czynnik, który
pomógł biało-czerwonym w wywalczeniu medalu. (…) Ten czynnik to wiara – mówi
Piotr Wyszomirski, dodając, że przed każdym meczem uczestniczyli we mszy św.
Przewodniczył jej ks. Edward Pleń, salezjanin, duszpasterz sportowców, którego oni
uważają za swojego przyjaciela. – Nasza wiara chrześcijańska jest jedyną i prawdziwą
drogą życia. Tak mnie ukształtowali, wychowali moi rodzice. Jako dorosły człowiek
mogę powiedzieć, że jestem im wdzięczny za to – kontynuuje Piotr.”
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/X/XS/db201504_p_wyszomirski.html
Jakie jest najważniejsze przesłanie tej katechezy?
Jakie jest najważniejsze przesłanie Piotra Wyszomirskiego?
8. Notatka (Slajd 8).
„– Przychodzi w życiu człowieka taki czas, w którym dźwiga się krzyż nasiąknięty
bólem, cierpieniem i niespełnionymi marzeniami, brakiem radosnych perspektyw.
Często ten krzyż nas przygniata, ciężko jest wtedy wstać. Ja ci mówię: wstań i walcz.
To twoje życie, Twój największy skarb.” Piotr Wyszomirski (słowa Marka
Piotrowskiego)
9. (Slajd 9) Modlitwa na zakończenie zajęć: Modlitwa sportowca
http://www.sport.episkopat.pl/dokumenty/?type=modlitwa&id=20
Korekta: Karolina Fromont

Cytaty wzięte ze stron:
http://www.sport.episkopat.pl/dokumenty/?type=a&id=110
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