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Jagie∏∏o popiera∏ twórczoÊç artystycznà, lubi∏ zw∏aszcza dzie∏a
malarzy ruskich.
Zmar∏ 1 czerwca 1434 r. w Gródku, zwanym póêniej Jagielloƒskim.
Pochowany zosta∏ w katedrze na Wawelu.
Opracowano w NBP na podstawie:
1. „Poczet królów i ksià˝àt polskich“, Czytelnik 1978
2. „Ksi´ga królów i ksià˝àt polskich“ pod red. naukowà
Stefana K. Kuczyƒsiego, Âwiat Ksià˝ki 1999
3. „Polskie dzieje od czasów najdawniejszych do wspó∏czesnoÊci“
Alicji Dybkowskiej, Jana ˚aryna, Ma∏gorzaty ˚aryn, PWN 1994
oraz êróde∏ encyklopedycznych

Wszystkie monety kolekcjonerskie sà prawnym Êrodkiem
p∏atniczym w Polsce.

nomina∏
metal
stempel
Êrednica
masa
wielkoÊç emisji

W dniu 17 kwietnia 2002 r. Narodowy
Bank Polski wprowadza do obiegu
monet´ kolekcjonerskà o nominale
100 z∏, przedstawiajàcà popiersie króla
W∏adys∏awa II Jagie∏∏y, wykonanà
stemplem lustrzanym w z∏ocie.

100 z∏
900/1000 Au
lustrzany
21,00 mm
8,0 g
2.200 szt.

Awers: Wizerunek or∏a ustalony dla god∏a Rzeczypospolitej
Polskiej, po bokach or∏a oznaczenie roku emisji: 20-02, pod
or∏em napis: Z¸ 100 Z¸, w otoku napis: RZECZPOSPOLITA
m.
POLSKA. Pod lewà ∏apà or∏a znak mennicy: ––
w

Projektant awersu: Ewa Tyc-Karpiƒska
Projektant rewersu: Anna Wàtróbska-Wdowiarska

Moneta zosta∏a wyprodukowana w Mennicy Paƒstwowej SA
w Warszawie.
Sk∏ad i druk: Drukarnia NBP

Projekt: DECORUM

Rewers: Popiersie króla W∏adys∏awa II Jagie∏∏y. Wokó∏ napis:
W¸ADYS¸AW II JAGIE¸¸O. Poni˝ej, z prawej strony daty: 1386 /
1434.

Moneta stanowi kontynuacj´ serii
„Poczet królów i ksià˝àt polskich“,
zapoczàtkowanej przez Narodowy
Bank Polski w 1979 r., i jest tematycznym dope∏nieniem dwóch srebrnych
monet i jednej miedzioniklowej,
przedstawiajàcych króla W∏adys∏awa
II Jagie∏∏´, wyemitowanych w 1989 r.
W∏adys∏aw II Jagie∏∏o, syn Olgierda
Giedyminowicza, wielkiego ksi´cia
litewskiego i Julianny, córki Aleksandra, ksi´cia twerskiego, urodzi∏ si´
prawdopodobnie w 1351 r. Po Êmierci
ojca w 1377 r. objà∏ w∏adz´ zwierzchnià
na Litwie, poczàtkowo dzielàc rzàdy ze
swoim stryjem Kiejstutem, w∏adajàcym zachodnià Litwà, obroƒcà tradycji
pogaƒskiej i wrogiem Zakonu Krzy˝ackiego. W 1382 r., po próbie Kiejstuta usuni´cia go z tronu, pozby∏ si´
stryja, obejmujàc samodzielne rzàdy

w paƒstwie. Zagro˝ony przez Krzy˝aków, do których zbieg∏ Witold, syn
Kiejstuta, zawar∏ z nimi w 1382 r. rozejm nad rzekà Dubissà, w którym
obieca∏ m.in. przyj´cie w ciàgu czterech lat chrztu wraz z ca∏à Litwà.
Uk∏ad ten ju˝ w 1383 r. zosta∏ zerwany, a w 1384 r. pogodzony z Witoldem
Jagie∏∏o podjà∏ zbrojnà wypraw´
przeciw Krzy˝akom. Realnà mo˝liwoÊç odparcia agresji krzy˝ackiej,
a tak˝e realizacji w∏asnych ambicji
uzyskania tytu∏u królewskiego i przewagi w rywalizacji z Witoldem na Litwie
widzia∏ Jagie∏∏o w zwiàzkach z Polskà.
Ponadto przyj´cie chrzeÊcijaƒstwa
w obrzàdku zachodnim niepomiernie
wzmocni∏oby pozycj´ Litwy zarówno
wobec Krzy˝aków, jak i podporzàdkowanej jej prawos∏awnej Rusi. Wkrótce
Jagie∏∏o nawiàza∏ kontakty z mo˝nymi w Ma∏opolsce, wyst´pujàc z ich
inicjatywy jako pretendent do r´ki
Jadwigi i do polskiej korony. W 1385 r.
w Krewie zawar∏ uk∏ad o ma∏˝eƒstwie
z Jadwigà oraz po∏àczeniu unià Wielkiego Ksi´stwa Litewskiego i Polski.
Pó∏ roku póêniej zjazd panów i rycer-
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stwa w Lublinie okrzyknà∏ Jagie∏∏´ królem. Zosta∏ wi´c polskim
monarchà nie tylko dzi´ki umowie ma∏˝eƒskiej, ale i na mocy wyboru, czyli elekcji. W 1386 r. przyjà∏ w Krakowie chrzest i imi´
W∏adys∏aw, poÊlubi∏ Jadwig´ i zosta∏ koronowany na króla Polski. Potwierdzi∏ przywileje szlachty i zobowiàza∏ si´ odzyskaç
utracone przez Polsk´ terytoria. Wkrótce przystàpi∏ do chrystianizacji swego ojczystego kraju. Ju˝ w 1387 r. ustanowiono w Wilnie
biskupstwo dla Litwy, rozpocz´to budow´ katedry, powstawa∏y
te˝ pierwsze parafie. Jagie∏∏o we w∏asnych dobrach darowa∏
KoÊcio∏owi ziemi´ i zwalnia∏ jà od podatków. Dzi´ki fundacji
królowej Jadwigi, Litwini mogli kszta∏ciç si´ na ksi´˝y najpierw
w Pradze, potem zaÊ w reaktywowanej Akademii Krakowskiej.
Po kilku latach Jagie∏∏o trwale u∏o˝y∏ swoje stosunki z Witoldem:
w 1392 r. zawar∏ z nim ugod´ w Ostrowie, oddajàc mu rzàdy
w Wielkim Ksi´stwie Litewskim, a w 1401 r. - na mocy unii wileƒsko-radomskiej Jagie∏∏o uzna∏ Witolda jako wielkiego ksi´cia Litwy,
zachowujàc nad nià zwierzchnictwo z tytu∏em najwy˝szego ksi´cia Litwy. Ju˝ na poczàtku panowania rozwinà∏ aktywnà polityk´
zagranicznà. W latach 1387-1388 wcieli∏ do Korony cz´Êç ziem
ruskich, w 1387 r. przyjà∏ ho∏d lenny wojewody mo∏dawskiego,
a wkrótce wo∏oskiego, nawiàza∏ te˝ przyjazne stosunki z ksià˝´tami mazowieckimi i s∏upskimi. Bezpotomna Êmierç Jadwigi
w 1399 r. os∏abi∏a pozycj´ W∏adys∏awa Jagie∏∏y jako króla Polski,
co sprawi∏o, ˝e w unii wileƒsko-radomskiej w 1401 r. potwierdzono
stosunki mi´dzy Wielkim Ksi´stwem Litewskim a Polskà. W celu
umocnienia swych praw do korony polskiej Jagie∏∏o poÊlubi∏
w 1402 r. wnuczk´ Kazimierza III Wielkiego, Ann´ Cylejskà. Stosunki z Krzy˝akami zaostrza∏y si´. Po uk∏adzie w Racià˝u w 1404 r.
nastàpi∏ w 1409 r. najazd wojsk krzy˝ackich na ziemi´ dobrzyƒskà,
rozpoczynajàcy tzw. wielkà wojn´ z Zakonem. 15 lipca 1410 r.
dosz∏o do wielkiej bitwy na polach pod Grunwaldem, gdzie po
ci´˝kich i krwawych zmaganiach Krzy˝acy zostali rozgromieni
przez wojska polsko-litewskie dowodzone przez W∏adys∏awa
Jagie∏∏´. Tryumf grunwaldzki mia∏ ogromne znaczenie dla Polski
i Litwy. Po raz pierwszy za∏amujàc pot´g´ paƒstwa krzy˝ackiego,
zahamowa∏ na kilka wieków niemieckà ekspansj´ na wschód,
znacznie wzmocni∏ mi´dzynarodowe znaczenie paƒstwa polsko-litewskiego oraz pozycj´ samego W∏adys∏awa Jagie∏∏y. Znakomite
zwyci´stwo nie zosta∏o jednak w pe∏ni wykorzystane politycznie,
a realne korzyÊci wynikajàce z podpisanego w 1411 r. w Toruniu
traktatu pokojowego by∏y niewielkie. Zgodnie z jego postanowieniami, ˚mudê mia∏a powróciç do Litwy na czas ˝ycia Jagie∏∏y
i Witolda (po czym mia∏a powróciç do Zakonu, co zresztà nigdy
nie nastàpi∏o). Polska uzyska∏a od paƒstwa zakonnego wysokie
odszkodowanie, lecz powinna by∏a oddaç wielkiemu mistrzowi
zamki krzy˝ackie zdobyte podczas wojny. Pokój toruƒski nie rozwiàzywa∏ sprawy krzy˝ackiej do koƒca, tote˝ dzia∏ania wojenne
by∏y jeszcze kilkakrotnie wznawiane. Rozwiàzania sporów
z Krzy˝akami, po bezskutecznych wojnach w 1414, 1419 i 1422 r.,
szuka∏ W∏adys∏aw Jagie∏∏o w mediacjach pokojowych i rozejmach, zakoƒczonych wreszcie pokojem zawartym nad jeziorem
Melno (obecnie Me∏no) w 1422 r.

Wyrazem dalszego zacieÊnienia stosunków Polski z Litwà na
zasadzie równorz´dnego, trwa∏ego zwiàzku by∏a unia w Horodle
w 1413 r. Wzros∏y wp∏ywy Polski na Pomorzu, zwi´kszy∏a si´
zale˝noÊç od Polski ksià˝´cego Mazowsza.
Pod wp∏ywem polskiego duchowieƒstwa, sam te˝ ˝ywo zainteresowany utrzymaniem dobrych stosunków z papiestwem, Jagie∏∏o
odrzuci∏ w 1420 r. propozycj´ husytów obj´cia tronu czeskiego,
a co wi´cej - w 1424 r. pod naciskiem episkopatu wyda∏ antyhusycki edykt wieluƒski. Zdecydowanie odcià∏ si´ w nim od
husytyzmu, gro˝àc zaƒ najsurowszymi karami, odwo∏a∏ te˝ polskie
posi∏ki dla husytów.
Nie majàc m´skiego potomka, po Êmierci swej trzeciej ˝ony
El˝biety Granowskiej, siedemdziesi´cioletni ju˝ Jagie∏∏o poÊlubi∏
w 1422 r. ruskà ksi´˝niczk´ Zofi´ Holszaƒskà. Po przyjÊciu na
Êwiat w 1424 i 1427 r. królewskich synów W∏adys∏awa (zwanego
Warneƒczykiem) i Kazimierza IV Jagielloƒczyka, Jagie∏∏o dà˝y∏ do
zapewnienia im nast´pstwa tronu polskiego. PrzychylnoÊç dla
tych dà˝eƒ mo˝now∏adców i szlachty polskiej zapewni∏o wydanie
przez króla aktów gwarantujàcych szlachcie dawne przywileje
oraz przynoszàcych nowe (przywilej czerwiƒski z 1422 r. i jedlneƒski z 1430 r.). W zamian król uzyska∏ zapewnienie elekcji jednego ze swoich synów. Panowanie Jagiellonów nie opiera∏o si´ na
prawie dziedziczenia, ale na elekcji, nie wychodzàcej w praktyce
poza potomków W∏adys∏awa Jagie∏∏y. By∏ wi´c za∏o˝ycielem
dynastii, która swe panowanie zawdzi´cza∏a sta∏ej, przy ka˝dej
zmianie tronu ponawianej, zgodzie stanów.
W∏adys∏aw Jagie∏∏o by∏ zr´cznym politykiem, pe∏nym umiaru
i wytrwa∏oÊci, a tak˝e wybitnym dyplomatà i wodzem. Poprzez
rozsàdny kompromis potrafi∏ zneutralizowaç separatyzm litewsko-ruski oraz nawiàzaç trwa∏à, dobrà wspó∏prac´ z poczàtkowym
rywalem, Witoldem. By∏ w∏adcà dbajàcym o interes paƒstwa i jego
sprawy wewn´trzne. Rzàdy sprawowa∏ w du˝ym stopniu osobiÊcie i by∏ dost´pny dla swoich poddanych. Regularnie co roku
obje˝d˝a∏ ziemie Królestwa, doglàdajàc monarszych w∏oÊci,
rozstrzygajàc na miejscu spory, odbywajàc sàdy i kontrolujàc
dzia∏alnoÊç starostów i urz´dników ziemskich.
Sam niewykszta∏cony, rozumia∏ jednak potrzeb´ oÊwiaty i nauki
- jego trwa∏ym dzie∏em by∏o odnowienie w 1400 r. za∏o˝onej
przez Kazimierza Wielkiego Akademii Krakowskiej. Na ten cel
przeznaczy∏a przed Êmiercià swoje klejnoty Jadwiga, ale zas∏ugà
Jagie∏∏y by∏a realizacja tego dzie∏a, co do dzisiaj upami´tnia
nazwa Uniwersytetu - Jagielloƒski. Dla odnowionej wszechnicy
Jagie∏∏o uzyska∏ zgod´ papie˝a na otwarcie nowego wydzia∏u
teologicznego - czego odmówiono swego czasu Kazimierzowi III
Wielkiemu. Jagie∏∏o potrafi∏ wykorzystaç uczonych krakowskich
do obrony Polski i Litwy na soborze w Konstancji w 1415 r., majàcym zakoƒczyç wielki roz∏am w KoÊciele ∏aciƒskim. Zab∏ysnà∏
na nim Pawe∏ W∏odkowic, przedstawiajàc doktryn´ suwerennoÊci
paƒstw, równie˝ pogaƒskich, oraz poj´cie wojen sprawiedliwych
i niesprawiedliwych. Te ostatnie - wed∏ug niego - prowadzili
Krzy˝acy napadajàc spokojnych ˚mudzinów i Litwinów pod
pozorem nawracania ich na wiar´ chrzeÊcijaƒskà.

