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Błogosławiona Regina Protmann 
– kto to taki?

Cele katechetyczne – wymagania ogólne

 ● zapoznanie z postacią błogosławionej Reginy Protmann;
 ● zapoznanie ze Zgromadzeniem Sióstr św. Katarzyny i jego charyzmatem;
 ● ukazanie świętych jako tych, którzy poszli za Chrystusem;
 ● zachęcenie uczniów do modlitwy o powołania kapłańskie, zakonne 

i misyjne oraz za osoby powołane do życia zakonnego i kapłańskiego.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

Uczeń:
 ● zna krótką biografię błogosławionej Reginy Protmann;
 ● potrafi opisać dzieło błogosławionej Reginy Protmann;
 ● wie, kim są siostry katarzynki i czym się zajmują;
 ● modli się za osoby powołane oraz o nowe powołania;
 ● chętnie pomaga potrzebującym.

Pojęcia i postaci

błogosławiona Regina Protmann, święty, błogosławiony, siostry kata-
rzynki, beatyfikacja, klasztor, zakon, zgromadzenie.

Wartości

błogosławiona Regina – kobieta odważna i otwarta na potrzeby bliźnich, 
wdzięczność za osoby powołane do służby Panu Bogu, wrażliwość na 
osoby chore, samotne, potrzebujące pomocy.

Lekcja  
dodatkowa
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Metody i środki

rozmowa kierowana, burza mózgów, praca z Pismem Świętym, film, 
pogadanka, praca z tekstem źródłowym, praca z podręcznikiem.

Propozycja realizacji

Modlitwa na rozpoczęcie

Ojcze nasz.

Cele lekcji. Nauczyciel podaje cele lekcji w języku ucznia: dowiem się 
dzisiaj, kim była Regina Protmann, jakie było jej życie i co zdecydowało 
o tym, że została przez Kościół ogłoszona błogosławioną; dowiem się, 
kim są siostry katarzynki i czym się zajmują; będę wiedzieć, jak mogę 
wypełniać przykazanie miłości Boga i bliźniego za przykładem błogosła-
wionej Reginy Protmann.

Metoda – rozmowa kierowana. Nauczyciel pokazuje uczniom zdjęcia osób 
z życia publicznego zajmujących się działalnością charytatywną, robiących 
coś dobrego dla innych (przypina je magnesami do tablicy). Uczniowie 
mają możliwość wypowiedzenia się na temat tych osób lub podają przy-
kłady innych znanych im osób, które działają w tych dziedzinach. 

Pomocne będą następujące pytania: 
A. Kim są te osoby? Skąd je znamy? 
B. Dlaczego się o nich mówi? 

Podsumowując tę część lekcji, nauczyciel mówi, że miłość bliźniego, tro-
ska o dobro drugiego człowieka i wrażliwość na cierpienie bliźniego po-
winna cechować każdego człowieka, a szczególnie chrześcijanina. Jako 
uczniowie Chrystusa powinniśmy być ludźmi ofiarnymi i pełnymi współ-
czucia dla innych.

Metoda – burza mózgów. Nauczyciel stawia pytanie: „Kto lub co spra-
wia, że ludzie są gotowi zapomnieć o sobie i poświęcić swoje życie trosce 
o innych?”. Uczniowie podają propozycje odpowiedzi na to pytanie.

Metoda – praca z Pismem Świętym. Po zebraniu wypowiedzi uczniów 
nauczyciel robi wprowadzenie  do  tekstu biblijnego, następnie nauczy-
ciel lub wybrany uczeń odczytuje fragment z Biblii: „Jezus rzekł do swo-
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ich uczniów: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, 
niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje” (Mt 16,24).

Nauczyciel stawia pytania, na które uczniowie udzielają odpowiedzi:

A. Do kogo Jezus kieruje te słowa?
B. Czego wymaga od tych, którzy za Nim pójdą?

Metoda – film. Nauczyciel mówi o błogosławionej Reginie jako tej, która 
usłyszała słowa Jezusa „Pójdź za Mną”. Nauczyciel przypina wizerunek bło-
gosławionej do tablicy, po czym prezentuje uczniom film przedstawiający 
postać błogosławionej (należy wyświetlić pierwsze dziewięć minut).
Źródło: www.youtube.com/watch?v=tm6h7tEJ–o0 (dostęp: 23.03.2021).

Alternatywna metoda realizacji

Metoda – pogadanka. Nauczyciel swoimi słowami opowiada o błogosła-
wionej Reginie Protmann.

Metoda – praca z tekstem źródłowym. Nauczyciel lub wybrany uczeń 
czyta na głos tekst z książki S.M. Kamili Leszczyńskiej i ks. Dariusza Sona-
ka Światło, które nie może zagasnąć, str. 63–67 (załącznik nr 1).

Po lekturze uczniowie (ustnie lub pisemnie) odpowiadają na pytania:

A. Kogo kochała Regina?
B. Jaką była osobą?
C. Co robiła?
D. Czym kierowała się w życiu?
E. Dlaczego tak postępowała?

Nauczyciel podsumowuje wypowiedzi uczniów, podkreślając, że również 
współcześnie spotykamy osoby, które podobnie jak błogosławiona Regi-
na chcą służyć Bogu i ludziom. 

Metoda – film cd. Nauczyciel prezentuje dalszą część filmu przedstawia-
jącego siostry katarzynki (od dziewiątej minuty do końca).

Źródło: www.youtube.com/watch?v=tm6h7tEJ–o0 (dostęp: 23.03.2021).

Po obejrzeniu filmu nauczyciel zadaje uczniom pytanie: „Jak możemy 
dziś naśladować błogosławioną Reginę?”. Po wypowiedziach uczniów 
nauczyciel dokonuje podsumowania: Błogosławiona Regina była bardzo 
odważną kobietą, która w wieku zaledwie 19 lat nie bała się porzucić 
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wygodnego i dostatniego życia. Uczyniła to z miłości do Boga i drugiego 
człowieka – biednego, chorego, potrzebującego pomocy. Jej decyzja była 
wynikiem głębokiej wiary i zaufania Bogu. Jej miłość do Jezusa i odwaga 
były inspiracją dla innych młodych dziewcząt, które tak jak Regina chcia-
ły poświęcić swoje życie Bogu i ludziom. 

Metoda – praca z podręcznikiem. Uczniowie wykonują ćwiczenia z pod-
ręcznika.

Podsumowanie lekcji

Nauczyciel dyktuje notatkę, którą uczniowie zapisują w zeszytach.

Regina Protmann żyła w latach 1552–1613 w Braniewie. W wieku 19 lat 
opuściła dom rodzinny i założyła pierwsze na świecie żeńskie zgroma-
dzenie kontemplacyjno-czynne – siostry katarzynki. Została ogłoszona 
błogosławioną przez świętego Jana Pawła II w dniu 13 czerwca 1999 r. 
w Warszawie.

Modlitwa na zakończenie

Za osoby powołane do życia kapłańskiego i zakonnego oraz o nowe po-
wołania w Kościele.

Praca domowa

Nauczyciel rozdaje uczniom mapki świata, na których mają zaznaczyć 
miejsca, w których pracują siostry katarzynki. Uczniowie wpisują nazwę 
kraju lub kontynentu.

Konturowa mapka świata, np. ze strony 
http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/pusta–mapa–swiata?version=print (dostęp: 23.03.2021).

Korelacja z edukacją szkolną

 ● język polski – odbiór wypowiedzi i zawartych w nich informacji, two-
rzenie wypowiedzi, słownictwo religijne i znajomość tekstów biblij-
nych;

 ● historia i społeczeństwo – życie i religijność ludzi na Warmii w XVI w., 
refleksja nad sobą i otoczeniem. 
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Załącznik nr 1

(tekst dodatkowy do wykorzystania przez nauczyciela)

Listopad 1571 r.

–  Marto, Marto! – krzyczała Luiza, żona miejskiego kowala, biegnąc 
za swoją przyjaciółką. – Poczekaj, bo już mi tchu brakuje!

Marta zatrzymała się, okrywając szczelniej chustą przed porywistym 
wiatrem i zacinającym deszczem.

– Co się stało? – zapytała Marta.
– Muszę z Tobą porozmawiać – odpowiedziała zdyszana Luiza. – Tylko 

pogoda paskudna. Chodź, wstąpimy do piekarzowej, bo muszę jeszcze 
chleb kupić.

Obie kobiety weszły do piekarni, w której było ciepło i przyjemnie. 
Zdjęły przemoczone chusty i rozwiesiły je na  ławie.

– Witam panie! – zagadnęła uprzejmie piekarzowa Ludwika. – Co  
podać?

– Dwa bochny chleba – odpowiedziała Luiza.
– No to może i ja wezmę jeden, tak ładnie pachnie! – powiedziała 

Marta, rozkoszując się smakowitym zapachem.
– Hm, hm – chrząknęła Luiza, jakby przygotowując się do powiedzenia 

czegoś ważnego. – Słyszały panie, że młoda Protmannówna zwariowała?
– Zwariowała? – zdziwiła się Ludwika. – Słyszałam, że odeszła z domu 

i zamieszkała u wdowy Woryckiej. Ale że zwariowała, to pierwsze słyszę!
– Tak, tak – potwierdziła Marta – ja też tak słyszałam. Zostawiła ro-

dzinę, bogaty dom, piękne suknie i poszła do obcej kobiety. Mieszka tam 
podobno z Heleną, córką tego bogatego kupca z ulicy Wieżowej i Zofią, 
córką szwaczki.

– Oj, nie! One już tam nie mieszkają – sprostowała żona kowala.
– A gdzie? – zapytała piekarzowa.
– U wdowy było im zbyt wygodnie – odpowiedziała kpiąco Luiza – 

więc przeniosły się do zniszczonej kamienicy przy Kościelnej. 
– Do tej, która należy do Protmannów? – upewniła się Marta.
– Ja tam nie wiem, do kogo należy – żachnęła się Luiza – ale to ten 

dom, któremu się ostatnio część dachu zawaliła.
– Mój Boże! Do tej ruiny? – wykrzyknęła Ludwika, załamując ręce. – 

Przecież tam się nie da mieszkać. 
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– No właśnie! – potwierdziła triumfująco Luiza. – A nie mówiłam, że 
Protmannówna zwariowała? 

– Widzicie, jak to się ludziom z dobrobytu w głowach miesza – poki-
wała głową Marta. – Ajajaj, ajajaj, takie nieszczęście! Takie nieszczęście!

Drzwi do piekarni skrzypnęły głośno i stanęła w nich żona rzeźnika. 
Strzepując mokrą od deszczu chustę, weszła do środka i zagadnęła:

– Dzień dobry, Ludwiko, daj mi bochen chleba. 
Piekarzowa wybrała chleb i podała klientce.
– Słyszałaś kochana Różo, że Protmannówna postradała zmysły?
– Coś podobnego? – odpowiedziała zaskoczona żona rzeźnika. – Nie 

do wiary!
– Tak, tak – przytaknęły chórem kobiety.
– Zostawiła rodzinę, majątek i zamieszkała z dwiema dziewczętami  

w walącym się domu – Marta streściła pospiesznie wcześniejszą rozmowę. 
– Patrzcie! – powiedziała Róża. – Ta Regina to mi się zawsze jakaś 

taka dziwna wydawała.  Chciała błyszczeć i być w centrum uwagi. Może 
to jakieś jej kolejne dziwactwo? Pewnie chce, żeby wszyscy na nią oczy 
zwrócili!

– Może i tak – przytaknęła Ludwika.
– A co one robią w tym domu? – zapytała Róża.
– Mam zamiar się tam wybrać, bo jak słyszałam, za marne grosze piorą  

i cerują bieliznę, którą im ludzie z miasta do naprawy przynoszą – odpo-
wiedziała Luiza.

– Piorą i cerują? Coś podobnego! – wykrzyknęła zdumiona żona rzeźni-
ka. – Tymi swoimi wypielęgnowanymi, pańskimi rączkami? Cha, cha, cha!

– Cha, cha, cha! – zawtórowała jej Luiza. – Ja też się dziwię, jak to 
możliwe?

Obie kobiety śmiały się głośno, trzymając się za brzuchy.
– A ja słyszałam, że zajmują się też chorymi – przerwała im Marta.
– Nie wiem, czy to prawda, ale podczas niedawnej epidemii dżumy 

(…) zbierały podobno z ulic zarażonych, nosiły do szpitala lub odprowa-
dzały, kto był w stanie iść. Mało tego, w szpitalu opiekowały się nimi, 
karmiły, myły, a przy umierających czuwały i modliły się.

– E tam! – machnęła ręką Luiza. – Bzdura! Nie wierzę, żeby to było 
prawdą. Przecież nikt o zdrowych zmysłach nie będzie dobrowolnie sie-
dział przy zadżumionych! Prawda? No chyba, że to kolejny dowód na to, 
że w głowach im się pomieszało! – wybuchła zirytowana. – A zresztą, 
skąd niby wzięłyby pieniądze na jedzenie dla tych nieszczęśników?
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– Może ojciec Reginy wspiera je finansowo? – zastanowiła się żona 
rzeźnika. – W końcu go na to stać!

– A gdzież tam! – zaprzeczyła Luiza. – Protmannowie wyrzekli się cór-
ki, wcale się z nią nie kontaktują.

– Nie dziwię się im – dodała Róża. – Tak chuchali i dmuchali na córecz-
kę, a ta im się teraz odpłaciła. Przyniosła im wstyd na całe miasto!

– Ojej! – jęknęła piekarzowa. – To zostawili ją samą sobie?
– Tak – odpowiedziała Luiza z wyraźną satysfakcją w głosie. – Prze-

cież to dla nich szok, wszyscy braniewianie się z nich śmieją i palcami 
pokazują. No bo jak ta dziewczyna wygląda: wychudła, zmizerniała, 
ubiera się w złachmanioną czarną suknię i chodzi z tymi swoimi kole-
żankami po domach, aby opiekować się chorymi i czuwać przy konają-
cych. Mówię wam, że w głowie się jej pokręciło.

– A takie to było urocze dziecko! – westchnęła Ludwika, kręcąc głową.  
– Ajajaj, ajajaj!  Szkoda dziewczyny!

– Z czego one żyją? – zapytała po chwili Marta. – Tylko z tych paru 
groszy, które dostaną za łatanie bielizny?

– Z tego to się wyżyć nie da! – skwitowała Róża.
– No pewnie, że nie! – poparła ją Luiza. – Tym bardziej, że ludzie 

zorientowali się jakie one są naiwne! 
– I co? – dopytywała Ludwika.
– Oszukują je przy płaceniu należności za usługi – wyjaśniła żona  

kowala.
– O, to już nieładnie! Przecież to jest niesprawiedliwe! – obruszyła się 

piekarzowa.
– Sprawiedliwe czy niesprawiedliwe. – Luiza machnęła ręką. – To 

niech się Protmannówna broni! Taka zawsze była wyszczekana, niech 
teraz dochodzi swego!

Przez chwilę w piekarni zapanowało milczenie. Kobiety rozważały te 
niezwykłe sprawy, które działy się na ich oczach. Nie bardzo wiedziały, 
co myśleć. Ciszę przerwała Ludwika:

– Wiecie, jak tak się nad tym zastanawiam, to myślę sobie, że albo te 
dziewczyny naprawdę postradały zmysły, albo… hm… albo…

– Albo co? – dopytywała Marta.
– Albo są święte…

Źródło: S.M. Kamila Leszczyńska, ks. Dariusz Sonak, Światło, które nie może zagasnąć, Olsztyn 2013, str. 63–67.
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