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KAZIMIERZ WIELKI
(1310-1370), król Polski od 1333r., syn
Władysława Łokietka, ostatni
z dynastii Piastów.z dynastii Piastów.

W 1366r. potwierdził nadane Sanokowi
w 1339r. prawa miejskie.

Dokonał przebudowy zamku.



JAN GRODEKJAN GRODEK
(ur. pod koniec XV wieku, zm. w 1554r.); syn sanockiego
burmistrza, absolwent Akademii Krakowskiej (dzisiejszy
Uniwersytet Jagielloński).

W latach 1513-1525 był wykładowcą na wydziale filozofii,
następnie profesorem na wydziale prawa.
W latach 1540-1552 dziewięciokrotnie pełnił funkcję
rektora Akademii Krakowskiej.



GRZEGORZ Z SANOKA
(ok. 1407-1477); największy polski humanista,
arcybiskup lwowski, działający na dworze Jagiellonów.

Towarzyszył królowi Władysławowi JagiellończykowiTowarzyszył królowi Władysławowi Jagiellończykowi
jako kapelan w wyprawie przeciw Turkom pod Warną.

Promował renesansowy czyli wszechstronnie
wykształcony, interesujący się wieloma dziedzinami
życia ideał człowieka.



ELŻBIETA GRANOWSKA
(ur. ok. 1372r., zm. 12 maja 1420r.(ur. ok. 1372r., zm. 12 maja 1420r.

w Krakowie); trzecia żona Władysława

Jagiełły, królowa Polski.



ZOFIA HOLSZAŃSKA
(ur. ok. 1405r., zm. 21 września 1461r.w
Krakowie), królowa Polski, ostatnia żona
Władysława Jagiełły. Po śmierci króla
zamieszkiwała w Sanoku.zamieszkiwała w Sanoku.

Była inicjatorką pierwszego tłumaczenia
Biblii na język polski.



BONA SFORZA
Królowa Polski (ur. 2 lutego 1494r. we
Włoszech, zm. 19 listopada 1557r.), żona królaWłoszech, zm. 19 listopada 1557r.), żona króla
Zygmunta Starego.

Po śmierci króla zamieszkała w Sanoku,
który zawdzięcza jej przebudowę zamku,
wodociągi miejskie i przywileje królewskie.

Herb Sforzów (wąż połykający dziecko) jest
częścią herbu Sanoka.



IGNACY KRASICKI
(1735-1801); najwybitniejszy pisarz i poeta
polskiego oświecenia. Urodził się w Dubiecku,
w ziemi sanockiej, jako potomek szlacheckiego
rodu.

Studiował w Warszawie, potem w Rzymie, skąd po
dwóch latach pobytu wrócił do kraju, gdzie został
kapelanem i bliskim współpracownikiem królakapelanem i bliskim współpracownikiem króla
Stanisława Augusta.

W 1795r. został mianowany arcybiskupem
gnieźnieńskim. Jest autorem takich dzieł, jak:
„Myszeida”, „Mikołaja Doświadczyńskiego
przypadki”, „Monachomachia”.



ALEKSANDER FREDRO
(1793-1876); ur. w Surochowie
k. Jarosławia w bogatej galicyjskiej rodzinie
szlacheckiej. Najwybitniejszy polski
komediopisarz.

Ród Fredry, jak i on sam związany był z ziemiaRód Fredry, jak i on sam związany był z ziemia
sanocką, w której Fredrowie mieli majątki,
m.in. hutę żelaza w Cisnej i dwór w Nozdrzu.
Akcja najsławniejszej komedii Fredry „Zemsta”
dzieje się na zamku w Odrzykoniu pod
Krosnem.



KAROL POLLAK
ur. w 1818r. w Brnie. Do Sanoka przybył
w 1848r.

W tym też roku założył w mieście
drukarnię.

Do połowy 1872r. Karol Pollak wydał
125 tys. egzemplarzy książek polskich
i 50 tys. egzemplarzy obcojęzycznych.

Zmarł w 1880r. Jego syn Michał od
1895r. wydawał „Gazetę Sanocką”,
a między rokiem 1912 i 1914 – „Tygodnik
Ziemi Sanockiej”



ADAM DIDUR
Ur. 24 grudnia 1874r. w Woli Sękowej koło
Sanoka, zmarł 7 stycznia 1946 r. w Katowicach;
polski śpiewak, jeden z najznakomitszych basów
przełomu XIX i XX w.

W 1945r. zorganizował Państwową Operę Śląską
w Bytomiu, gdzie był pierwszym dyrektorem.w Bytomiu, gdzie był pierwszym dyrektorem.
Miał wspaniały głos o rozległej skali,
pozwalającej mu śpiewać niektóre partie
barytonowe oraz znakomitą technikę
i temperament aktorski.

Obecnie w Sanoku odbywa się coroczny festiwal
operowy jego imienia.



ZYGMUNT GORAZDOWSKI
(ur. 1 listopada 1845r. w Sanoku, zm. 1 stycznia 1920r. we Lwowie);
święty katolicki, polski duchowny.

Od 1877r. rozpoczął działalność kapłańską i dobroczynną we Lwowie.
Włączał się w prace istniejących już instytucjach dobroczynnych,
powoływał też nowe.

Założył dom pracy dobrowolnej dla żebraków. Z jego inicjatywy
zorganizowano tanią kuchnię ludową, w której żywili się robotnicy,
studenci, młodzież szkolna, dzieci, a najliczniej biedota lwowska.studenci, młodzież szkolna, dzieci, a najliczniej biedota lwowska.
Założył zakład dla nieuleczalnie chorych rekonwalescentów, dla
ubogich studentów Seminarium Nauczycielskiego. Otworzył internat
św. Jozafata, którego był długoletnim dyrektorem. Powołał do istnienia
pierwszy Zakład Dzieciątka Jezus dla samotnych matek i porzuconych
niemowląt. Zorganizował zakonne Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia
św. Józefa (tzw. tercjarki).

Zmarł w opinii świętości. Beatyfikowany przez Papieża Jana Pawła II
w czerwcu 2001 r., zaś kanonizowany przez papieża Benedykta XVI
w Rzymie 23 października 2005r.



FELIKS MŁYNARSKI
(ur. w 1884r.); w latach 1894-1902
uczęszczał do Gimnazjum Męskiego
w Sanoku.

W czasie I wojny światowej został
wysłany do USA w celu
rozpowszechnienia idei Legionów Polskich
wśród Polonii amerykańskiej.wśród Polonii amerykańskiej.

Na przełomie lat 1923/1924 brał aktywny
udział w reformie walutowej, która
wprowadziła do obiegu złotówkę.

Był jednym ze współtwórców Banku
Polskiego (dziś NBP). W czasie II wojny
światowej pełnił funkcję prezesa Banku
Emisyjnego.



JULIAN KRZYŻANOWSKI
ur. 4 lipca 1892r. w Stojańcach koło Lwowa, w
latach 1906-1911 uczęszczał do sanockiego
gimnazjum, w którym zdał maturę.

Jest jedną z najwybitniejszych postaci
w dziedzinie literatury polskiej
XX wieku. Członek Polskiej Akademii Nauki orazXX wieku. Członek Polskiej Akademii Nauki oraz
autor opracowań i podręczników dla studentów,
m.in. „Historia literatury polskiej” i „Dzieje
literatury polskiej”.

Zajmował się również wydawaniem dzieł
Henryka Sienkiewicza, Elizy Orzeszkowej,
Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego.
Zmarł w 1976r. w Warszawie.



(ur. 2 lipca 1891r. w Trześniowie, zmarł w Warszawie 18 lutego
1948r.); Dzieciństwo i młodość spędził w Sanoku, gdzie uczęszczał
do szkoły im. Królowej Zofii.

W czasie I wojny światowej, jako młody oficer, wyruszył na wojnę
austriacko - rosyjską. Dostał się do niewoli rosyjskiej,
z której udało mu się zbiec i przedostać do tworzącej się we Francji
armii gen. Józefa Hallera. Z tą armią dotarł do Polski i walczył
o wolność i niepodległość Ojczyzny.

W czasie I wojny światowej zdobył już sławę, a za dzielność

GENERAŁ BRONISŁAW PRUGAR –KETLING

W czasie I wojny światowej zdobył już sławę, a za dzielność
i waleczność został uhonorowany Krzyżem Virtuti Militari.

W roku 1939 objął dowództwo II Karpackiej Dywizji Piechoty,
w składzie armii "Karpaty". Po zakończeniu kampanii wrześniowej
przedostał się przez Rumunię do Francji, gdzie objął dowództwo
II Dywizji Strzelców Pieszych i został awansowany przez gen.
Władysława Sikorskiego do stopnia generała brygady.

Po klęsce Francji podjął decyzję przedostania się do Szwajcarii,
gdzie z dywizją został internowany. Francja uhonorowała
Generała - Legią Honorową oraz "Croix de Guerre".

Po wojnie zdecydował się wrócić do Polski.



IZAAK IZYDOR RABI
(ur. 30 lipca 1908r. w Rymanowie); fizyk
i laureat Nagrody Nobla.

Kiedy miał trzy lata, wraz z rodzicami
wyemigrował do Ameryki. Ukończył fizykę na
Columbia University, kilka lat spędził w Europie,
pracując u boku wielu sławnych naukowców.

W czasie wojny pracował w Los Alamos nad
projektem budowy bomby atomowej i nad
konstrukcją radarów. Za badania własnościkonstrukcją radarów. Za badania własności
magnetycznych jąder atomowych otrzymał w
1944r. Nagrodę Nobla.

Był jednym z inicjatorów powołania CEERN-u –
europejskiego centrum cząstek elementarnych
pod Genewą, z którym do dziś współpracuje
wielu polskich fizyków.

Zmarł w 1988r.



ZDZISŁAW PESZKOWSKI 
herbu Jastrzębiec 

(ur. 23 sierpnia 1918r. w Sanoku, zmarł 7 października
2007r.); ksiądz prałat, profesor, kapelan Rodzin Katyńskich
i Pomordowanych na Wschodzie.

Po maturze w roku 1938 powołany został do służby wojskowej.
Ukończył szkołę Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu.

W 1939r. dowodził plutonem 20. Pułku Ułanów.
W październiku 1939r. dostał się do niewoli radzieckiej
i został przewieziony z Pomorzan do Kozielska. 12 maja 1940r.i został przewieziony z Pomorzan do Kozielska. 12 maja 1940r.
był w ostatnim transporcie, który na szczęście nie trafił, jak
poprzednie do Katynia, lecz do obozu
w Pawliszczew – Borze, a następnie w Griazowcu.

Walczył w szeregach armii gen. Władysława Andersa.
Święcenia kapłańskie przyjął 5 czerwca 1954r.

Do Polski powrócił na stałe w 1989r. Był kapelanem „Rodzin
Katyńskich” i ZHP. W styczniu 2006r. Sejm RP przez aklamację
poparł jego kandydaturę do pokojowej Nagrody Nobla.

Od 2008r. Zdzisław Peszkowski jest patronem naszej
szkoły.



ZDZISŁAW BEKSIŃSKI
ur. 24 lutego 1929r. w Sanoku. W latach 1947-1952 studiował
na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.

W 1955r. powrócił do rodzinnego domu
w Sanoku. Oprócz fotografii tworzył malarstwo, rzeźbę
rysunki. W 1964r. miał pierwszą dużą wystawę
indywidualną w starej Pomarańczarni w Warszawie.

W 1977r. opuścił Sanok i przeniósł się na stałe do Warszawy.
Nawiązał kontakt z paryskim marchandem Piotrem
Dmochowskim. Wystawiał prace we Francji, w NiemczechDmochowskim. Wystawiał prace we Francji, w Niemczech
i niemal wszystkich ważnych ośrodkach w Polsce.

W 1999 r. Muzeum Historyczne przygotowało na zamku
w Sanoku największą wystawę jego dzieł.

Zmarł śmiercią tragiczną, zamordowany we własnym
mieszkaniu w Warszawie 22 lutego 2005r. Całą swoją
artystyczną schedę przekazał w testamencie Muzeum
Historycznemu w rodzinnym Sanoku.



Źródła:
https://pl.wikipedia.org/wiki/
http://www.sanok.pl/slawni-ludzie-zwiazani-z-sanokiem-i-ziemia-sanocka


