
Видатні особистості з території Програми, які стали натхненням для створення проєктів ПБУ 
(цікаві особистості з проєктів Програми): 

 

• Ян III Собеський – польський король і великий князь литовський, видатний полководець, 
переможець над турками, його називали  «Лехістанським левом», його 22-річне правління 
ознаменувало період стабілізації держави 

• Наполеон Орда – письменник і композитор, музикант, художник, відомий  численними 
етюдами історичних пам’яток на території сучасної Білорусі, України, Литви та Польщі 

• Броніслав Маркевич - священик, педагог, засновник Конгрегації Святого Архангела Михаїла, 
яка присвятила себе принципам і поширенням вчення св. Івана Боско 

• Тадеуш Рейтан – шляхтич із Речі Посполитої, відомий своїм «вето»  

• Богдан Лахерт – відомий архітектор модернізму 

• Антоні Тизенгауз – шляхтич, відомий політичний та громадський діяч 

• Йоахім Хрептович – шляхтич, письменник, поет, політик Великого князівства Литовського та 
останній великий канцлер Литви 

• Ігнацій Лукасевич – фармацевт, інженер, бізнесмен, винахідник і меценат. Він був піонером 
нафтової промисловості, який у 1856 році побудував перший у світі сучасний нафтопереробний 
завод у Галичині 

• Станіслав Монюшко – композитор; автор пісень, автор оперет, балетів, опер; творець 
Польської національної опери, класик вокальної лірики 

• Лев Сапєга  – видатний політичний діяч Речі Посполитої, могутній магнат, відомий своєю 
державною мудрістю 

• Юзеф Ігнацій Крашевський – письменник із Львова, публіцист, громадський та політичний 
діяч, автор найбільшої кількості опублікованих книг та віршів в історії польської літератури 

• Станіслав Жолкевський – дворянин, магнат і військовий комендант Речі Посполитої; виграв 
великі битви проти Швеції, Московії, Османської імперії та татар 

• Ян Зех – промисловець зі Львова, брав участь у ратифікації гасу та винайденні гасової лампи, 
дослідник та піонер нафтопереробки 

• Еліза Ожешко –  письменниця, номінована на Нобелівську премію з літератури в 1905 році, 
одна з найвидатніших прозаїків польського позитивізму 

• Людвіг Заменгофф – офтальмолог єврейського походження, творець есперанто; вісім разів 
номінувався на Нобелівську премію миру 

• Князівський рід Сангушків – князівська магнатська сім'я, яка займала важливі 
адміністративні, політичні та військові посади у Великому князівстві Литовському та Республіці 
Польща, тісно пов'язана з Волинню та Люблінським воєводством 



• Князівський рід Сапєг – одна з наймогутніших магнатських родин Великого князівства 
Литовського, протягом століть вона володіла територіями на польсько-білоруському 
прикордонні  

• Князівський рід Чарторийських – родина князів-магнатів, яка відігравала важливу роль в 
історії Польщі, особливо у XVIII- XIX століттях. 

• Єзуїти – католицький чоловічий орден, який діє понад 500 років, одним із найвідоміших 
місць, пов’язаних з єзуїтами, є монастир у Старій Всі, відомий своїми унікальними 
особистостями та душпастирською діяльністю – зокрема, о. Стефан Вайдель, який під час Другої 
світової війни організував таємне навчання у Старій Всі та навколо неї 

• Реформатський орден – католицький чоловічий орден, одна з внутрішніх фракцій 
францисканського ордену, в районі Програми. Монастирі у Венгруві та Раві-Руській - 
найвідоміші місця, пов'язані з цим Орденом 

Тим не менш, ви можете обрати будь-яку особистість, пов’язану з територією Програми, яка 
мала об’єднавче значення для наших народів, зробила унікальний внесок в історію чи культуру, 
чиє життя та діяльність мали значний вплив на територію Програми, як, наприклад, Бенедикт 
Дибовський, Стефан Банах, Фердинанд Рущиц, Симона Коссак та ін. 
 
 
 

 


