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Władysław Jagiełło był synem Olgierda – wielkiego księcia litewskiego i Julianny, księżniczki 

twerskiej. To właśnie matce zawdzięczał znajomość języka ruskiego i cyrylicy jak również kontakt 

z kulturą bizantyjską. Według Jana Długosza król „wzrostu był miernego, twarzy ściągłej, chudej, u 

brody nieco zwężonej. Głowę miał podłużną, prawie całkiem łysą. Szczery, dobroduszny, nie miał 

w sobie żadnej obłudy.”  Miał spore poczucie humoru, a do jego osobliwych zwyczajów zaliczano 

codzienne kąpiele. Świetne rozeznanie w sprawach politycznych oraz duży talent odziedziczył po 

dziadku Giedyminie i ojcu. Jego ulubioną rozrywką były polowania. 

Jagiełło był czterokrotnie żonaty. Jego pierwszą żoną była Jadwiga Andegaweńska, następnie 

poślubił za namową Jadwigi Annę Cylejską, wnuczkę Kazimierza Wielkiego, która zmarła 

w 1416 roku osierocając ich córkę Jadwigę. Kolejną żoną Jagiełły była Elżbieta Granowska, córka  

jego matki chrzestnej – Jadwigi Melsztyńskiej. Małżeństwo trwało trzy lata i było bezdzietne. 

Dopiero czwarta żona dała królowi dziedziców. Była to Zofia (Sonka), córka księcia Andrzeja 

Holszańskiego, młodsza od króla o 50 lat. Miał z nią dwóch synów, Władysława i Kazimierza. 

W 1377 roku Jagiełło przejął  władzę po ojcu na Litwie. Dla młodego księcia było to duże 

wyzwanie, gdyż jego polityka była krytykowana przez stryja Kiejstuta, a po jego śmierci  o władzę 

zaczął rywalizować jego syn Witold. Litwa miała w tym czasie skomplikowane stosunki 

z państwami sąsiednimi. Były to zatargi z księciem moskiewskim Dymitrem Dońskim i ciągłe ataki 

ze strony Krzyżaków, którzy chcieli przyłączyć do swego państwa Żmudż. W 1382 roku Jagiełło 

zawarł z Krzyżakami 40 – letni  pokój, ale Witold wkrótce doprowadził do jego zerwania. Książę 

szukał więc rozwiązania, które wzmocniłoby jego pozycję w państwie. Kiedy dowiedział się, że 

polskie możnowładztwo widziałoby w nim męża  dla Jadwigi Andegaweńskiej, książę w styczniu 

1385 roku wysłał poselstwo do Polski. Pertraktacje zakończono już w sierpniu, a 14 VIII 1385 roku 

wystawiono w Krewie akt unii. Jagiełło zobowiązał się w nim przyjąć chrzest, schrystianizować 

Litwę, spłacić Wilhelmowi Habsburgowi należne zobowiązania za zerwanie umowy ślubnej, 

uwolnić uprowadzonych jeńców polskich i przyłączyć Litwę do Polski. 15 II 1386 roku odbył się 

chrzest Jagiełły w katedrze wawelskiej, na którym przyjął imię Władysław. Trzy dni później odbył 

się ślub Jadwigi i Jagiełły, a 4 III 1386 roku koronacja Władysława na króla Polski.  

Unia Litwy z Polską zaniepokoiła Krzyżaków. Starali się oni zdyskredytować pozycję Jagiełły, 

udzielając wsparcia Witoldowi, który w latach 1389 – 92 wystąpił zbrojnie przeciwko Jagielle. Król 

uznał jednak iż lepiej pójść na kompromis i w sierpniu 1392 roku zawarł w Ostrowie ugodę z 

Witoldem, powierzając mu namiestnictwo na Litwie, wzmocnione później tzw. unią wileńsko – 

radomską. Witold aż do swojej śmierci rządził Litwą, ale pozostawał pod zwierzchnictwem 

Jagiełły. 

Dzięki podpisanemu traktatowi z Zygmuntem Luksemburskim w Lubowli w 1412 roku Jagielle 

udało się rozerwać sojusz krzyżacko - luksemburski . na mocy tego traktatu Polska przejęła w 

zastaw 13 miast spiskich w zamian za przejętą przez Zygmunta część odszkodowania wojennego od 

Krzyżaków należną Polsce. 



W 1387 roku wraz z Jadwigą Jagiełło podporządkował Koronie Królestwa Polskiego Ruś. W tym 

samym roku hospodar mołdawski złożył Jagielle hołd lenny. W 1395 roku Król zawarł przymierze 

z książętami zachodniopomorskimi, przywrócił też zwierzchnictwo lenne Polski nad księstwami 

mazowieckimi. 

W 1421 roku czescy husyci zaproponowali Jagielle koronę czeską. Król pod naciskiem polskiego 

możnowładztwa i ze względów doktrynalno – kościelnych odpowiedział odmownie na tę 

propozycji i zasugerował , by królem Czech został Witold. 

Polityka wewnętrzna Jagiełły była konsekwentna i rzeczowa, choć pozycja króla na tronie polskim 

nie była zbyt silna, gdyż możnowładztwo widziało w nim króla  z wyboru, którego można w łatwy 

sposób zmusić do ustępstw politycznych. Dlatego też Jagiełło dbał o to, aby jego pozycja na Litwie 

nie uległa osłabieniu. Władca miał też zwyczaj objeżdżania obu państw i kontrolowania lokalnej 

administracji i sądownictwa. Chociaż Jagiełło niechętnie ustępował szlachcie i często łamał złożony 

w 1388 roku przywilej piotrkowski, to jednak został zmuszony do wydania nowych przywilejów 

stanowych w roku 1422, 1430 i 1433. 

Po śmierci Jadwigi król musiał nadać szlachcie następne przywileje chcąc by stany potwierdziły 

jego prawa do zasiadania na tronie. W 1422 roku nadał przywilej czerwiński, który gwarantował 

nietykalność dóbr szlacheckich, uniemożliwiając ich zajęcie bez wyroku sądowego. Szlachta 

wymusiła go na królu odmawiając udziału w wyprawie wojennej przeciwko Krzyżakom. Rok 

później wymusiła przywilej warcki, który zezwalał szlachcie na wykup sołectw, jeśli sołtys okazał 

się krnąbrny lub nieposłuszny. Wraz z przyjściem na świat pierwszego syna Jagiełły walka szlachty 

zbiegła się z zabiegami monarchy  o prawo sukcesji dla jego potomstwa. Twarda postawa szlachty 

podczas zjazdu łęczyckiego doprowadziła do wydania kolejnych przywilejów. 1425 rok – brzeski, 

jedlneński w 1430 roku i krakowski w 1433 roku. Na ich mocy szlachta została zwolniona  od 

wszelkich danin i świadczeń, zagwarantowano również nietykalność osobistą szlachcica (mógł być 

uwięziony jedynie na podstawie wyroku sądowego), wszystkie dostojeństwa i urzędy  zostały 

zastrzeżone dla szlachty, a urzędy ziemskie miały być przyznawane za zgodą danej ziemi. Szlachta 

duchowna otrzymała te same prawa co świecka. Ograniczono obowiązek służby wojskowej jedynie 

do granic państwa, a król utracił prawo decyzji o zwołaniu pospolitego ruszenia. Król chciał w ten 

sposób zapewnić tron polski dla swoich synów. 

Jagiełło niemal przez całe życie musiał toczyć wojny z Krzyżakami. Unia polsko-litewska i chrzest 

niewiele zmieniły, podważyły tylko sens dalszej obecności Krzyżaków nad Bałtykiem. Krzyżacy 

więc usiłowali ją rozerwać mieszając się w sprawy dynastyczne na Litwie. Jednocześnie 

propaganda krzyżacka oskarżała Polskę o sojusz z poganami przeciwko chrześcijanom, wspieranie 

schizmatyków (prawosławnych).  W 1392 roku zajęli ziemię dobrzyńską ( którą Polska dopiero 

wykupiła po pokoju raciąskim 1404 roku), a w latach 1401-1402  podejmowali niszczycielskie 

najazdy na Litwę. Kiedy na Żmudzi wybuchło powstanie antykrzyżackie, Polacy obiecali 

Witoldowi pomoc, jeśli tylko Zakon zaatakuje Litwę. W odwecie Krzyżacy zajęli w 1409 roku 

ziemię dobrzyńską. Rozpoczęła się wielka wojna z Zakonem. Trwała dwa lata a jej rozstrzygnięcie 

dokonało się 15 VII 1410 roku. Doszło wówczas do bitwy pod Grunwaldem. Całodniowa walka 

zakończyła się klęską Zakonu. 

Jagiełło zmarł na zapalenie płuc w Gródku, pod Lwowem 1 czerwca 1434 roku. Choroby nabawił 

się podczas pobytu w Medyce koło Przemyśla „poszedł do lasu dla słuchania słowika, a 

zabawiwszy na tym słuchaniu aż do późnej nocy, zaziębił się mocno (...)” 

Został pochowany na Wawelu. 

 

Król Władysław Jagiełło, a Urzędów 
Po unii Polski z Litwą w latach 1385-1386 okolice Urzędowa znalazły się na jednym z głównych 

szlaków komunikacyjnych łączących stolice monarchii: Kraków i Wilno. Droga od przeprawy 

przez Wisłę w Zawichoście dalej przez Dzierzkowice, Urzędów  i Bełżyce do Lublina stała się 

głównym szlakiem handlowym między Królestwem Polskim a Wielkim Księstwem Litewskim. 



Król Władysław Jagiełło często jeździł więc tą drogą podczas corocznych objazdów swoich państw. 

Z jego opisu podróży w pierwszych dziesięcioleciach panowania, wynika, że w latach 1387-1390, 

1392, 1394, 1401, a także 1403 i 1404 w czasie takich objazdów król musiał przejeżdżać przez 

Urzędów. Nastąpiło ożywienie gospodarcze całej południowej części ziemi lubelskiej. Wtedy też 

powstało miasto Urzędów. W 1405 roku został wystawiony przez króla akt lokacyjny dla 

Urzędowa. W drugiej połowie XV wieku był on już zaliczany do najważniejszych ośrodków 

miejskich ziemi lubelskiej. Odbywały się tutaj roki sądowe, Urzędów był także stolicą powiatu. Nie 

ma wątpliwości, że wybór na stolicę podyktowany był zarówno korzystnym położeniem, jak i tym, 

że Urzędów stanowił własność królewską. Te same przyczyny zadecydowały o tym, iż nasze 

miasteczko było miejscem zbierania się sejmików ziemskich. W ciągu XV wieku zwiększyły się 

związki Urzędowa ze stolicą ziemi lubelskiej-Lublinem, czego wyrazem było utworzenie w 1474 

roku województwa lubelskiego, w skład którego weszła ziemia lubelska i będący jej częścią powiat 

urzędowski. 

W życiu naszej szkoły bardzo ważnym wydarzeniem była uroczystość nadania imienia i wręczenia 

sztandaru. Odbyło się to 3 czerwca 1984 roku. Imię króla Władysława Jagiełły, jakie otrzymała 

szkoła nawiązuje do tradycji związanych z inicjatorem lokacji miasta. W tych uroczystościach 

udział brali absolwenci szkoły przybyli z całej Polski. Wśród nich znaleźli się profesorowie 

wyższych uczelni, lekarze, nauczyciele, inżynierowie, farmaceuci, księża.   
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