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Kim była księżna i w jaki sposób przybyła do 
Szczecinka?

19 lutego 1595 w Wolfenbuettel świat powitał księżniczkę Jadwigę,
córkę księcia Henryka Juliusza von Braunschweig, von Wolfenbuettel
i jego żony Elżbiety, najstarszej córki Króla Fryderyka II Duńskiego.
W owym czasie młodym damom, które miały wyjść za mąż
sporządzano portrety, które następnie przewożono powozami na
dwory potencjalnych kandydatów na męża. Jak dziś wiemy,
księżniczka Jadwiga z portretu ślubnego, spodobała się swojemu
przyszłemu małżonkowi, księciu Ulrykowi.



Wolfenbüttel bei Braunschweig



Portrety księżnej Jadwigi

portret młodej księżnej Jadwigi 

oraz

portret księżnej Jadwigi po śmierci męża



Prinzessin Hedwig Witwenbild der Herzogin Hedwig



Małżeństwo księżnej Jadwigi

W 1619 roku, 23 letnia Jadwiga poślubiła w miejscowości
Wolfenbuettel księcia Ulryka z pomorskiego rodu książąt Gryfitów.
Książę pełnił wówczas również funkcję biskupa Kamienia
Pomorskiego. Ceremonię zaślubin hucznie świętowano w obecności
16 panujących w tamtym czasie książąt. W wyniku zawarcia tego
małżeństwa, Jadwiga zyskała miano księżnej pomorskiej.



1619 heiratete Hedwig 

Herzog Ulrich von Pommern 

aus dem Geschlecht der 

Greifen-Herzöge

Bischof von Cammin



Siedziba nowożeńców

• Istniejący już zamek w Szczecinku z rozkazu księcia Ulryka uczyniono 
siedzibą nowożeńców, jednakże sam książę z młodą żoną zamieszkali na 
zamku w Koszalinie. Tamtejsze życie było wygodne: na terenie zamku 
znajdowała się kaplica, ogrody książęce, budynek, w którym odbywały się 
rozmaite uroczystości oraz hipodrom przeznaczony do wyścigów konnych.

• W lipcu 1622 roku, książę Ulryk ciężko zachorował, a kilka miesięcy później 
zmarł, w wieku 33 lat. Po trzech latach małżeństwa, księżna Jadwiga została 
wdową, nie doczekawszy się potomstwa.

• Szczecinecki zamek został dożywotnio przydzielony księżnej. Przez 28 lat 
spędzonych tutaj jako wdowa, musiała doświadczyć jak wraz ze śmiercią jej 
starszego, ostatniego z braci, wygasła linia rodu Braunschweig. 
Doświadczyła również wymarcia dynastii Gryfitów po śmierci ostatniego 
księcia pomorskiego.



Schloss Neustettin/Szczecinek 1670



Księżna Jadwiga jako wdowa

Po śmierci męża, księżna nosiła zwykły, czarny strój żałobny, z którego nigdy 
nie zrezygnowała. Była  pobożną kobietą, która często uczęszczała na msze 
święte i troszczyła się o pomyślność szczecineckich mieszkańców podczas 
Wojny Trzydziestoletniej (1618 - 1648). Księżna odwiedzała i pocieszała 
biednych oraz chorych. Wspierała ich finansowo i założyła szpital dla 
biednych. Wykształcenie miejscowych dzieci było dla niej bardzo ważne, 
dlatego założyła szkołę łacińską, już w trakcie zawirowań Wojny 
Trzydziestoletniej. Ta szkoła była poprzedniczką Gimnazjum  nazwanego jej 
imieniem, szkoły, która miała tutaj swoją siedzibę. 
26 czerwca1650 roku księżna zmarła w Szczecinku. Jej sarkofag znajduje się 
w krypcie książęcej kościoła Mariackiego w Darłowie. Natomiast sarkofag 
jej męża – księcia Ulryka –znajduje się w krypcie w zamku Szczecińskim. 



Sarkophag der Herzogin Hedwig in Darlowo



Słowa pani Gesine Reinstrom na zakończenie 

Za pomocą trzech testamentów, udało się księżnej zatrzymać szkołę w Szczecinku i udaremnić 
przeniesienie jej do innych miast. Dopiero od roku 2014 , kolorowy portret młodej księżnej Jadwigi 
jest nam znany. Nam, czyli zarządowi Stowarzyszenia byłych uczniów Gimnazjum im. Ks. Jadwigi. 
Do tego czasu był publikowany tylko portret czarno biały. W ostatniej publikacji naszego 
stowarzyszenia, umieściliśmy kolorowy portret na stronie tytułowej. Nasze stowarzyszenie zostało 
rozwiązane z powodu starszego wieku członków. 
Z tego samego roku 2014 pochodzą wzmianki o rozmowach z ówczesnym kierownictwem szkoły, 
żeby ten kolorowy portret młodej księżnej umieścić obok jej portretu wdowy w auli.

Można powiedzieć: „ cierpliwość popłaca.”

I oto przekazuje dzisiaj po długim czasie planowania kolorowy portret księżnej I Liceum 
Ogólnokształcącemu im. Ks. Elżbiety w Szczecinku.

Dziękuję za Państwa uwagę oraz podziękowania dla pani  Darii Stec i jej uczennic za tłumaczenie.

Szczecinek, 9 czerwca 2022 roku

Gesine Reinstrom



Pani Gesine Reinstrom
zdjęcie Magda Ogrodzińska



Uroczystość przekazania obrazu księżnej Jadwigi 
prowadzą Miłosz Mencel IIIS oraz Oliwia Chojnicka IB



Powitanie gości przez dyrektora I LO im. Księżnej Elżbiety w 
Szczecinku

pana Arkadiusza Szczepaniaka



Zaproszeni goście



Przekazanie obrazu



Występ chóru szkolnego pod kierownictwem 
pani Lucyny Kosińskiej



Wykład pani Gesine Reinstrom
tłumaczy Zofia Kopcińska IID



Losy księżnej Jadwigi opowiada
dyrektor Muzeum Regionalnego w Szczecinku

pan Ireneusz Markanicz tłumaczy Maximiliana Karwatzki ID 



Julia Kusiak IC występuje jako solistka



Realizacja projektu 

Autorka zdjęć z uroczystości: Magda Ogrodzińska klasa IIIR

Przygotowanie prezentacji: Julia Plaga IB

Prezentacja wykonana w oparciu o:
materiały oraz wykład pani Gesine Reinstrom

w tłumaczeniu: Aleksandry Baranek IIIT, Hanny Skrobanek IIIP,
Zofii Kopcińskiej IID

Koordynacja projektu: nauczyciel języka niemieckiego pani Daria Stec 



Certyfikat za pracę metodą projektu


