
Osobistości z obszaru objętego Programem, które stały się inspiracją dla projektów PBU 
(‘interesujące’ postaci z projektów Programu): 

• Jan III Sobieski - król Polski i wielki książę Litwy, utalentowany i wspaniały wojownik; pokonał 
Osmanów, został nazwany "Lwem Lechistanu", jego 22-letnie panowanie było okresem 
stabilizacji Rzeczypospolitej 
 

• Napoleon Orda – pisarz i kompozytor, muzyk, artysta; najbardziej znany z licznych szkiców 
historycznych miejsc obecnej Białorusi, Ukrainy, Litwy i Polski 
 

• Bronisław Markiewicz – kapłan, wychowawca; założył Zgromadzenie św. Michała Archanioła, 
poświęcone zasadom i nauczaniu  św. Jana Bosko 
 

• Tadeusz Rejtan – szlachcic z Rzeczypospolitej Obojga Narodów, znany z gestu weta 
 

• Bogdan Lachert – słynny architekt epoki modernizmu 
 

• Antoni Tyzenhaus – szlachcic, znana postać publiczna i polityczna 
 

• Joachim Khreptovich (Chreptowicz) – szlachcic, pisarz, poeta, polityk Wielkiego Księstwa 
Litewskiego i ostatni Wielki Kanclerz Litwy 
 

• Ignacy Łukasiewicz – farmaceuta,  inżynier, biznesmen, wynalazca i filantrop. Był pionierem, 
który w 1856 roku zbudował pierwszą na świecie nowoczesną rafinerię ropy naftowej. 
 

• Stanisław Moniuszko – kompozytor, autor tekstów, operetek, baletów, oper; twórca Opery 
Narodowej 
 

• Lev Sapega (Lew Sapieha) – wielka postać polityczna Rzeczypospolitej Obojga Narodów, 
bogaty i potężny magnat, znany z mądrości mąż stanu 
 

• Józef Ignacy Kraszewski – pisarz, mieszkający we Lwowie, publicysta, działacz społeczny i 
polityczny, autor największej liczby wydanych książek i wierszy w historii literatury polskiej 
 

• Stanisław Żółkiewski – szlachcic, magnat i dowódca wojskowy Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów; podczas swojej kariery wojskowej wygrał ważne bitwy ze Szwecją, Moskwą, 
Imperium Osmańskim i Tatarami 
 

• Jan Zeh – przemysłowiec, mieszkający we Lwowie, współwynalazca nafty, badacz i pionier 
rafinacji ropy naftowej 
 

• Eliza Orzeszkowa – pisarka,  nominowana do Literackiej Nagrody Nobla w 1905 r.; jedna z 
najwybitniejszych powieściopisarek w okresie polskiego pozytywizmu 
 

• Ludwik Zamenhoff – lekarz - okulista żydowskiego pochodzenia, inicjator języka esperanto; 
ośmiokrotnie nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla 
 

• Ród książęcy Sanguszków – książęcy ród magnacki, który piastował ważne stanowiska 
administracyjne, polityczne i wojskowe w Wielkim Księstwie Litewskim i Rzeczypospolitej, 
ściśle związany z Wołyniem i Lubelszczyzną 



 
• Ród książęcy Sapiehów – jeden z najpotężniejszych rodów magnackich Wielkiego Księstwa 

Litewskiego, przez wieki był w posiadaniu terenów na granicy polsko-białoruskiej i były to 
czasy dobrobytu i wielkiego rozwoju tego regionu 
 

• Ród książęcy Czartoryskich – książęcy ród magnacki, który odegrał ważną rolę w 
Rzeczypospolitej, zwłaszcza w XVIII i XIX w. 
 

• Jezuici – działający od ponad 500 lat katolicki zakon męski, jednym z najbardziej znanych 
miejsc związanych z jezuitami jest klasztor w Starej Wsi, z którym związanych jest wiele 
postaci, znanych z wyjątkowej osobowości lub pracy duszpasterskiej - np. ojciec Stefan 
Weidel, który w czasie II wojny światowej organizował i kierował tajnym nauczaniem w Starej 
Wsi i okolicach 
 

• Zakon Reformatorów – katolicki zakon męski, jedna z wewnętrznych frakcji Zakonu 
franciszkańskiego, na obszarze objętym programem  najbardziej znanymi miejscami 
związanymi z tym zakonem są klasztory w Węgrowie i Rawie Ruskiej 
 

Do wykonania zadania można jednak wybrać dowolną postać związaną z obszarem objętym 
Programem, kogoś, kto połączył nasze narody, wniósł wkład w historię i kulturę lub posiadał znaczący 
wpływ na obszar Programu, poprzez swoje życie bądź prowadzoną działalność, np.  Benedykt 
Dybowski, Stefan Banach, Ferdynand Ruszczyc, Simona Kossak, itp. 


