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Rudolf Weigl- polski biolog, 
wynalazca pierwszej na świecie 
skutecznej szczepionki przeciw 
tyfusowi plamistemu, prekursor 
zastosowania owadów, głównie wszy 
odzieżowej, jako zwierzęcia 
laboratoryjnego do hodowli bakterii 
wywołującej tyfus.Pierwsza skuteczna 
szczepionka była wynaleziona przez 
Profesora Rudolfa Stefana Weigla w 
1921 r.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biologia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tyfus_plamisty
https://pl.wikipedia.org/wiki/Owady
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wesz_ludzka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wesz_ludzka
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 Stanisław Ulam- polski i 
amerykański matematyk, przedstawiciel 
lwowskiej szkoły matematycznej, 
współtwórca amerykańskiej bomby 
termojądrowej. Ulam ma wielkie 
dokonania w zakresie matematyki i 
fizyki matematycznej w dziedzinach 
topologii, teorii mnogości, teorii miary, 
procesów gałązkowych w 1931 r.
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 Józef Kosacki-naukowiec, 
wynalazca, inżynier, porucznik saperów 
Polskich Sił Zbrojnych podczas II wojny 
światowej. Wynalazł ręczny wykrywacz 
min, co było istotnym wkładem w 
zwycięstwo aliantów, Po raz pierwszy 
skonstruowany przez Józefa Kosackiego 
wykrywacz min został  użyty 23 
października 1942 r. w bitwie pod El 
Alamein, co pozwoliło aliantom na 
przejście przez niemieckie pola minowe i 
przyczyniło się do zwycięstwa. 
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 Stefania Jabłońska- polska 
lekarka, profesor nauk medycznych, 
specjalista dermatolog, laureatka 
prestiżowych nagród. Była jednym z 
najczęściej cytowanych naukowców 
polskich oraz członkiem honorowym 
48 towarzystw naukowych na 
świecie od 1950 do 1974 r.
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Włodzimierz Kołos-  polski fizyk i 
chemik, jeden z twórców współczesnej 
chemii kwantowej, najbardziej znany z 
pionierskich prac w dziedzinie bardzo 
dokładnych obliczeń struktury 
elektronowej małych cząsteczek. 
Profesor, kierownik grup badawczych 
Instytutu Badań Jądrowych (1961–1966) 
oraz Wydziału Chemii Uniwersytetu 
Warszawskiego (1965–1996). 
Upamiętniony medalem im. 
Włodzimierza Kołosa przyznawanym 
przez Polskie Towarzystwo Chemiczne i 
Uniwersytet Warszawski

https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fizyka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chemia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chemia_kwantowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konfiguracja_elektronowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konfiguracja_elektronowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cz%C4%85steczka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Instytut_Bada%C5%84_J%C4%85drowych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wydzia%C5%82_Chemii_Uniwersytetu_Warszawskiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wydzia%C5%82_Chemii_Uniwersytetu_Warszawskiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Medal_im._W%C5%82odzimierza_Ko%C5%82osa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Medal_im._W%C5%82odzimierza_Ko%C5%82osa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polskie_Towarzystwo_Chemiczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Warszawski
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Aleksander Wolszczan- polski 
radioastronom, profesor nauk 
fizycznych, nauczyciel akademicki, 
współodkrywca pierwszych planet 
pozasłonecznych, profesor 
Pennsylvania State University, związany 
także z Uniwersytetem Mikołaja 
Kopernika w Toruniu.Najbardziej znanym 
odkryciem profesora Wolszczana było 
odnalezienie pierwszych planet 
pozasłonecznych.  Planety te zostały 
odkryte wokół specyficznego rodzaju 
gwiazdy – pulsara – o nazwie Lich w latach 
1992-94 r
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Krzysztof Chyliński- polski biolog 
molekularny, odkrywca narzędzia 
do edycji genów CRISPR/Cas9 w 
2008 r. Studia doktoranckie odbył 
na Uniwersytecie Wiedeńskim, w 
laboratorium Emmanuelle 
Charpentier i Renée Schroeder 
w Max F. Perutz Laboratories, 
gdzie począwszy od 2008 r. 
zajmował się białkami wiążącymi 
RNA, ale wkrótce skupił się na 
CRISPR-Cas typu II, który jest 
bakteryjnym narzędziem 
immunologicznym. CRISPR-Cas 
stał się ostatecznie tematem 
jego doktoratu

https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biologia_molekularna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biologia_molekularna
https://pl.wikipedia.org/wiki/CRISPR
https://pl.wikipedia.org/wiki/Studia_trzeciego_stopnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Wiede%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Emmanuelle_Charpentier
https://pl.wikipedia.org/wiki/Emmanuelle_Charpentier
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ren%C3%A9e_Schroeder&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Max_F._Perutz_Laboratories&action=edit&redlink=1
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Agnieszka Zalewska- fizyk, która w 2013 roku 

stanęła na czele Rady Europejskiej Organizacji 

Badań Jądrowych CERN pod Genewą. 

Absolwentka fizyki na Uniwersytecie 

Jagiellońskim i wieloletnia badaczka Instytutu 

Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk (PAN), 

objęła stanowisko przewodniczącej CERN nie 

tylko jako pierwszy szef z Europy 

Środkowo-Wschodniej, ale także jako pierwsza 

kobieta.


