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Max Planck
Max Karl Ernst Ludwig Planck – niemiecki 
fizyk, teolog luterański, autor prac z zakresu 
termodynamiki, promieniowania cieplnego, 
energii, dyspersji, optyki, teorii względności, 
a przede wszystkim teorii kwantów. Laureat 
Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki z 1918 
roku.

Zwykł był mawiać,iż '' Dla wierzącego Bóg 
stoi na początku, dla fizyka zaś na końcu 
wszelkich dociekań'' .



Louis Pasteur
Louis Pasteur – francuski chemik i prekursor 
mikrobiologii. Laureat Medalu Copleya.

Data i miejsce urodzenia: 27 grudnia 
1822, Dole, Francja

Data i miejsce śmierci: 28 września 1895,

''Mało wiedzy oddala od Boga, dużo wiedzy 
sprowadza do Niego z powrotem''...



Blasie Pascal
Blaise Pascal, wym., pol. Błażej Pascal –
francuski intelektualista: matematyk, fizyk, 
inżynier-wynalazca, filozof, teolog i literat. 
Początkowo był przede wszystkim 
matematykiem, współtworząc dwie nowe 
dyscypliny: geometrię rzutową i 
probabilistykę.

"Bóg istnieje i nagradza za wiarę życiem 
wiecznym." 



Mikołaj Kopernik
Mikołaj Kopernik, łac. Nicolaus Copernicus, 
niem. Nikolaus Kopernikus – polski polihistor: 
prawnik, urzędnik, dyplomata, lekarz i niższy 
duchowny katolicki, doktor prawa 
kanonicznego, zajmujący się również 
astronomią i astrologią, matematyką, 
ekonomią, strategią wojskową, kartografią i 
filologią.



Charles Babbage
Charles Babbage – angielski naukowiec: 
matematyk, astronom i inżynier-mechanik, 
autor tablic logarytmicznych, konstruktor 
mechanicznych maszyn liczących. Nazywany 
„ojcem komputerów”. Profesor Uniwersytetu 
w Cambridge

'' Wszechświat jest tak naprawdę wielkim 
zbiorem obliczeń, na którymi stoi Bóg cuda 
zaś operacjami logicznymi ''...



Christian Boehmer
Anfinsen
Christian Boehmer Anfinsen Jr. – biochemik 
amerykański. Pracował w National Institutes
of Health w Bethesda oraz w Johns Hopkins 
University.

'' Myśle że tylko idiota może być ateistą. M 
usimy przyznać, iż istnienie pewna niepojęta 
moc czy siła posiadająca nieograniczoną 
zdolność przewidywania i wiedzę która, po 
pierwsze, sprawiła, iż cały wszechświat 
zaistniał'' ...



Kartezejusz
René Descartes, forma spolszczona 
Kartezjusz, forma zlatynizowana Renatus
Cartesius – francuski uczony: matematyk, 
fizyk i filozof, jeden z najwybitniejszych 
intelektów XVII wieku, uznawany również za 
ojca filozofii nowożytnej.

"Jeśli posiadamy ideę Boga, czyli bytu 
nieskonczonego, doskonałego i 
wszechmocnego, to musi On istnieć jako jej 
twórca." 



Ernst Boris Chain
Ernst Boris Chain – brytyjski biochemik. 
Wyodrębnił czystą penicylinę, za co w 1945 
został uhonorowany Nagrodą Nobla. Laureaci 
Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii lub 
medycyny Kontrola autorytatywna.

'' Laboratoryjna synteza nawet najprostszej 
komórki jest po prostu niemożliwa, a 
wyobrażenie człowieka, że może konkurować 
z Bogiem jest absolutne".



Alexis Carrel
Alexis Carrel – francuski chirurg, filozof i 
moralista, laureat nagrody Nobla w 
dziedzinie fizjologii lub medycyny w 1912 
roku. Urodził się, kształcił i studiował w 
Lyonie, na południu Francji. Następnie zaczął 
pracować jako lekarz chirurg.

" Najzwyklejszą pychą jest wierzyć, iż jest 
wierzyć, iż jest się w stanie poprawić 
przyrodę, gdyż przyroda jest dziełem Boga"



John Carew Eccles 
(John Eccles)
John Carew Eccles – australijski neurofizjolog, 
laureat Nagrody Nobla.

Data i miejsce urodzenia: 27 stycznia 
1903, Melbourne, Australia

Data i miejsce śmierci: 2 maja 1997,

'' Jako że materialistycznie rozwiązania nie 
zdołały wyjaśnić naszej doświadczonej 
unikalności, jestem zmuszony przypisać 
unikalność Jaźni bądź Duszy 
ponadnaturalnemu duchowemu stworzeniu''



Arthur holy Compton
Arthur Holly Compton – amerykański fizyk, 
laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki.

Data i miejsce urodzenia: 10 września 
1892, Wooster, Ohio, Stany Zjednoczone

Data i miejsce śmierci: 15 marca 1962

" Jeżeli chodzi o mnie wiara zaczyna się wraz 
z uzmysłowieniem sobie faktu, iż wyższa 
inteligencja doprowadziła do powstania 
wszechświata i stworzyła człowieka. "



Albert Einstein
Albert Einstein – fizyk teoretyczny i laureat 
Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki za 1921 
rok, w uznaniu za „wkład do fizyki 
teoretycznej, zwłaszcza opis prawa efektu 
fotoelektrycznego

" Im bardziej zgłębiam naukę, tym bardziej 
wierzę w Boga." często przeczytana 
wypowiedz Einsteina.



Robert Millikan
Robert Andrews Millikan – amerykański fizyk, 
laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w 
roku 1923 za wyznaczenie ładunku 
elementarnego i prace nad zjawiskiem 
fotoelektrycznym.

"Nauka zdominowana przez religijnego ducha 
jest kluczem do postępu i nadzieją ludzkości." 



Maria Geatana
Agnesi
Maria Gaetana Agnesi – włoska uczona: 
lingwistka, matematyczka i filozofka. Jako 
pierwsza napisała publikację poświęconą 
rachunkowi różniczkowemu i całkowemu. 
Była członkiem honorowym fakultetu na 
Uniwersytecie w Bolonii.

Maria Geatana Agnesi z czasem stała się 
głęboko religijna i w 20. Roku życia 
postanowiła wstąpić do



Grzegorz Mendel
Gregor Johann Mendel OSA, Grzegorz 
Mendel − austriacki przyrodnik, zakonnik, 
opat zakonu augustianów w Brnie na 
Morawach, prekursor genetyki. Zajmował się 
badaniami nad dziedziczeniem cech grochu 
zwyczajnego. Mendel udowodnił, że 
dziedziczenie cech grochu oparte jest na 
zestawie praw

'' Nasienie życia nadprzyrodzonego, łaski 
uświęcającej, oczyszcza z grzechu, 
przygotowując duszę człowieka, i człowieka 
musi starać się zachować to życie poprzez 
swoje dobre uczynki"


