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– 15 li sto pa da na Po li tech ni ce 
Wro cław skiej wrę czo no po raz 
pierw szy Lem Pri ze, czy li Eu ro pej -

ską Na gro dę Na uko wą im. Sta ni sła -
wa Le ma. Dla cze go wy my ślił Pan tę na gro -
dę?  

– Na gro da Le ma ma róż ne ce le – spo dzie -
wam się po niej kom bi na cji efek tów. Oczy wi -
ście cho dzi o przy po mnie nie po sta ci Le ma 
i uświet nie nie 100-le cia je go uro dzin oraz zwró -
ce nie uwa gi, że jest on dok to rem ho no ris cau -
sa Po li tech ni ki Wro cław skiej. Na tu ral nym ce -
lem Lem Pri ze jest też na gro dze nie wy bit ne go 

uki i tech ni ki. Tak po my śla ny kon kurs po ka zu -
je, że Po li tech ni ka Wro cław ska nie tyl ko ko rzy -
sta z eu ro pej skiej współ pra cy na uko wej, ale też 
do ce nia wy bit ne osią gnię cia z in nych eu ro pej -
skich ośrod ków. 

– Któ ra książ ka Le ma jest Pa nu naj bliż sza?  
– Le ma czy ta łem głów nie w li ceum i na po -

cząt ku stu diów. Dziś pa mię tam nie ty le ca łą 
struk tu rę po szcze gól nych po wie ści, co pew ne 
frag men ty, któ re zro bi ły na mnie szcze gól ne 
wra że nie. Je den ta ki ob ra zek, tro chę pew nie 
znie kształ co ny, wy ko rzy stu ję w róż nych sy tu -
acjach ży cio wych, tak że wte dy, gdy pre zen tu -

mło de go eu ro pej skie go na ukow ca, przy czym 
wszyst kie te trzy ele men ty, czy li wy bit ność, 
mło dość i eu ro pej skość, są bar dzo istot ne, po -
dob nie jak ści sły lub tech nicz ny cha rak ter ba dań 
lau re ata oraz po ten cjal ny wpływ na gra dza ne go 
od kry cia na kon dy cję na szej cy wi li za cji. 

– Czy stu den ci czy ta ją Le ma? 
– Mam na dzie ję, że na szym stu den tom i pra -

cow ni kom nie jest ob ca twór czość Le ma, je go 
fi lo zo fia i wi zjo ner stwo, któ re są do brym dro -
go wska zem dla pra cy ba da cza, zwłasz cza 
w ob sza rze no wo cze snych tech no lo gii, z na le -
ży tą świa do mo ścią kon se kwen cji roz wo ju na -


Rozmowa z prof. dr. hab. inż. Arkadiuszem Wójsem, rektorem Politechniki Wrocławskiej.
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ROZMOWA NUMERU

– Za le ży Pa nu, że by na Po li tech ni ce Wro -
cław skiej dą że nie do do sko na ło ści na uko -
wej nie ozna cza ło wy ści gu szczu rów? 
Brzmi to nie co uto pij nie. 

– Po byt w kil ku an glo sa skich ośrod kach na -
uko wych prze ko nał mnie, że to moż li we. Gdy 
pra co wa łem w praw dzi wej „oa zie do sko na ło -
ści” – Na tio nal Re se arch Co un cil of Ca na da –
mia łem wra że nie, że choć ba da cze ry wa li zu ją 
mię dzy so bą, ktoś jest bar dziej uta len to wa ny, 
przy cią ga wię cej fun du szy, dok to ran tów, mo że 
za pew nić lep szy sprzęt do ba dań, to ta na uko -
wa spo łecz ność jest za ra zem bar dzo przy ja zna 
i nie zwy kle pro duk tyw na. Po dob nie by ło 
na Uni wer sy te cie Ten ne ssee. A szcze gól nie do -
brze wspo mi nam at mos fe rę pa nu ją cą w Cam -
brid ge (La bo ra to rium Ca ven di sha), gdzie brak 
wy ści gu szczu rów był uzna wa ny za po wód 
do chlu by, a do mi nu ją cym uczu ciem by ła ra -
dość z przy na leż no ści do do sko na łe go śro do -

wi ska. Cie szy li śmy się, że je ste śmy ra zem we 
wspa nia łym miej scu, że mo że my ob co wać 
z wiel ki mi umy sła mi – obec ny mi no bli sta mi 
i za pew ne z przy szły mi lau re ata mi tej na gro dy.  

– Prze cież nie da się two rzyć na uki bez 
ry wa li za cji. 

– Waż ne jest, z kim ry wa li zu je my. Uwa żam, 
że na le ży ry wa li zo wać z ty mi, któ rzy są da le -
ko, a nie z ty mi, któ rzy nas ota cza ją. Ry wa li za -
cja nie po win na w de struk cyj ny spo sób być 
obec na w mu rach uczel ni, a tym bar dziej wy -
dzia łu. Swo iste za mknię cie w wą skim wy dzia -
ło wym krę gu spra wia, że lu dzie ści ga ją się 
głów nie mię dzy so bą, a to nie sprzy ja ja ko ści 
ba dań. Na tu ral nym an ti do tum jest jak naj więk -
sza licz ba kon tak tów, za rów no we wnątrz 
uczel ni, jak i z in ny mi uczel nia mi czy ośrod ka -
mi na uko wy mi, otwar cie na świat: wy jaz dy, wi -
zy ty, wspól ne pro jek ty. Po win ni śmy mieć świa -
do mość, że my ja ko Po li tech ni ka Wro cław ska, 
ale tak że każ dy wy dział czy ka te dra funk cjo nu -
je my w pew nym więk szym ko smo sie. Kon ku -
ruj my za tem z in ny mi czę ścia mi tej na uko wej 
ga lak ty ki, a we wnątrz sta raj my się wspie rać. 

– Że by mieć wię cej po wo dów do otwie -
ra nia szam pa na? 

– W Cam brid ge rze czy wi ście był ta ki mi ły 
zwy czaj, że je śli ktoś na przy kład opu bli ko wał 

ję mo je po dej ście do za sad pra cy na uko wej.  
To frag ment Gło su Pa na. 

– Po wieść z 1968 ro ku, któ ra opo wia da 
o gru pie na ukow ców usi łu ją cych roz ko do -
wać i zro zu mieć ta jem ni czą trans mi sję po -
za ziem ską. Jej ak tu al ność po nad pół wie -
ku póź niej wy da je się pro ble ma tycz na… 

– A jed nak jest ak tu al na! Naj ogól niej rzecz 
bio rąc, w tej książ ce pew na gru pa lu dzi ma 
do roz wią za nia trud ny pro blem na uko wy. Jest 
tam mię dzy in ny mi za pre zen to wa ny ta ki po -
kracz ny tok my śle nia: sko ro je den ro bot nik ko -
pie dół metr na metr na metr w cią gu 10 go -
dzin, to sto ty się cy ro bot ni ków po win no go 
wy ko pać w ułam ku se kun dy. Wszyst ko się zga -
dza, ty le tyl ko, że za nim za czną ko pać, po za bi -
ja ją się ło pa ta mi… 

– Pra ca na uko wa tak że pod le ga tej za -
sa dzie? 

– Współ pra ca jest bar dzo waż na, ale nie 
wszyst ko da się ska lo wać. Nie zbęd na jest 
kon cen tra cja, a na wet wię cej – ge niusz, za -
an ga żo wa nie po je dyn czej oso by czy ma łej 
gru py, bo to wła śnie le ży u pod staw do sko -
na ło ści na uko wej i aka de mic kiej. Jest to 
tak że pod sta wa więk szo ści na gród na uko -
wych. Przy zna je się je prze cież za do ko na -
nie ja kie goś prze ło mu, za wy jąt ko wy, in dy -
wi du al ny wy si łek. Ta sa ma za sa da do ty czy 
Na gro dy Le ma: chce my zna leźć, na gro dzić 
i ce le bro wać coś na praw dę wiel kie go.  

– Czy li coś, co zda rza się nie zwy kle rzad -
ko, choć co dzien nie mi lio ny na ukow ców 
pro wa dzą swo je ba da nia. 

– Uma wia my się – mam na my śli wszyst kich 
na ukow ców, na ca łym świe cie – że je ste śmy 
do brze przy go to wa ni do tej mi sji, cięż ko pra -
cu je my, aby roz wi jać na szą wie dzę i ta lent, każ -
de go dnia po świę ca my du żo cza su na roz wią -
zy wa nie pro ble mów na uko wych. Jed nak 
po wiedz my so bie szcze rze: więk szość z nas nic 
wiel kie go do na uki nie wnie sie. Ale je że li tyl ko 
je den czło wiek, na jed nej z uczel ni, raz na kil -
ka lat od kry je coś ta kie go jak pro mie nio twór -
czość, to war to to ro bić. Ta ki jest sens dzia ła -
nia uczel ni w ob sza rze ba dań – co ja kiś czas 
wy ge ne ro wać coś na praw dę wiel kie go. 

– Chy ba pra wie każ dy, kto roz po czy -
na pra cę na uko wą, jest prze ko na ny, że do -
ko na prze ło mo we go od kry cia. 

 – Uda się to tyl ko na praw dę nie licz nym, 
więk szość z nas pra cu je, cze ka jąc na swo ją 
wiel ką szan sę. Ale pro ble mem jest rów nież sy -
tu acja tych szczę śliw ców, któ rym się coś uda: 
to praw dzi we wy zwa nie, że by ce le bru jąc ich 
suk ces, nie zwięk szać dy stan su po mię dzy ni mi 
a mniej ge nial ną (lub ma ją cą mniej szczę ścia) 
resz tą.  

ar ty kuł w pre sti żo wym ty tu le al bo do stał grant, 
za pra szał gru pę na szam pa na. A wcze śniej 
mógł po pro sić ko le gów o kry tycz ne prze czy -
ta nie tek stu czy po moc w wy peł nie niu wnio -
sku. Z sa tys fak cją za uwa żam, że część mo ich 
ko le gów z ka te dry uwa ża już za na tu ral ne, że 
za nim wy ślą swój ar ty kuł, pro szą innych o kon -
sul ta cję. Naj go rzej jest, gdy na uko wiec boi się 
po wie dzieć współ pra cow ni kom o swo ich pla -
nach, bo je śli mu się nie po wie dzie, da in nym 
po wód do zło śli wej sa tys fak cji. 

– Prze jął Pan ste ry uczel ni w wy jąt ko -
wym mo men cie: w cza sie pan de mii, gdy 
za rzą dza nie by ło obar czo ne ogrom nym 
ry zy kiem, bo trze ba by ło dzia łać w kom -
plet nie nie prze wi dy wal nej rze czy wi sto ści. 

– Dziś wy da je mi się, że swój pro gram wy -
bor czy pi sa łem wie ki te mu. By łem wte dy prze -
ko na ny, że wszyst kie za po wie dzia ne zmia ny 
uda mi się zre ali zo wać bar dzo szyb ko. Czas za -

czął biec 1 wrze śnia ubie głe go ro ku, część 
za mie rzeń uda ło się zre ali zo wać, ale też 
bar dzo du żo zo sta ło do zro bie nia. Za naj -
waż niej szy suk ces, w któ rym mam pe -
wien udział – bo osią gnę li śmy go wspól -
nie ja ko spo łecz ność Po li tech ni ki 
Wro cław skiej – uwa żam sku tecz ne przej -
ście przed dłu gi okres na ucza nia zdal ne -
go. Wy ni ki te go rocz nej re kru ta cji, in for -
ma cje za war te w an kie tach stu den tów, 

wnio ski z roz mów z pra cow ni ka mi wska zu ją, 
że do brze po ra dzi li śmy so bie w tej nie zwy kle 
trud nej sy tu acji. Oczy wi ście, nie bez zna cze nia 
jest fakt, że je ste śmy uczel nią tech nicz ną, ma -
my lep szą in fra struk tu rę, wię cej in for ma ty ków, 
ale to by nie wy star czy ło, gdy by nie uda ło się 
uru cho mić ogrom nej ener gii wszyst kich pra -
cow ni ków. Bar dzo ła two w ta kiej sy tu acji 
stwier dzić „nie da się” i nie po dej mo wać żad -
nych do dat ko wych wy sił ków, ale szczę śli wie 
nic ta kie go się na na szej uczel ni nie zda rzy ło, 
po ziom mo bi li za cji był im po nu ją cy.  

– Mi nio ny rok to tak że czas in ten syw -
nych zmian w struk tu rze uczel ni…  

– Stwo rzy li śmy no wy sta tut Po li tech ni ki Wro -
cław skiej, któ ry obo wią zu je od 1 wrze śnia te -
go ro ku. Ode szli śmy w nim od nie efek tyw nej, 
pła skiej struk tu ry uczel ni, opar tej na 75 ka te -
drach, roz dzie la ją cej kształ ce nie i ba da nia, nie -
sprzy ja ją cej ja ko ści i go spo dar no ści. Przy wró ci -
li śmy struk tu rę wy dzia ło wą, któ ra mo im 
zda niem jest opty mal na za rów no dla spra wo -
wa nia funk cji za rząd czej, jak i ja ko ści pra cy in -
te lek tu al nej. Mie li śmy też do roz wią za nia pew -
ne „kwa dra tu ry ko ła” wy ni ka ją ce ze spe cy fi ki 
usta wy 2.0, w ra mach któ rej dzia ła my. Pierw -
sza do ty czy har mo nij ne go po go dze nia de mo -
kra tycz nej tra dy cji uczel ni z od po wie dzial no ścią 

Nagroda Lema:  
CHCEMY ZNALEŹĆ, 

NAGRODZIĆ  
I CELEBROWAĆ COŚ 
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roz wój i mo ty wo wać do dzia ła nia tych, któ rzy 
być mo że nie wy star cza ją co wie rzą we wła sne 
moż li wo ści.  

– Pro fes sor ma gnus to ty tuł przy zna wa -
ny naj wy bit niej szym na ukow com Po li tech -
ni ki Wro cław skiej. 

– W ten spo sób ho no ru je my na ukow ców 
o szcze gól nym sta tu sie – ta kich, któ rym 
uczelnia jest szcze gól nie wdzięcz na. Przy zna -
wa nie te go ty tu łu, wzo ro wa ne go na wy róż nie -
niach nada wa nych zna ko mi tym na ukow com 
na uczel niach bry tyj skich, fran cu skich czy ame -
ry kań skich, to waż ny ele ment dzia łań pro mu -
ją cych do sko na łość aka de mic ką. Chce my za -
pew nić naj wy bit niej szym na ukow com wa run ki 
sprzy ja ją ce kon ty nu acji ich twór czej pra cy 
na na szej uczel ni. 

– Ho no ru je cie szcze gól nie za słu żo nych, 
ale też in ten syw nie wspie ra cie mło dych. 

– Tak, na Po li tech ni ce Wro cław skiej dzia ła 
– ofi cjal nie od 1 paź dzier ni ka – Aca de mia Iu ve -
num, do któ rej wy bra ni zo sta li na ukow cy 
z róż nych dys cy plin, któ rzy nie ukoń czy li 35 lat 
i są nie dłu go po dok to ra cie. Sta ra my się stwo -
rzyć mło dym na ukow com wa run ki, któ re za -
chę cą ich za rów no do dal sze go roz wo ju, jak 
i zwią za nia swo jej przy szło ści z Po li tech ni ką. 

– Wię cej pie nię dzy? 
– I wię cej cza su na pra cę na uko wą po przez 

od cią że nie ich od czę ści obo wiąz ków dy dak -
tycz nych. Zresz tą da je my im znacz nie wię cej. 
Tak że róż no rod ne szko le nia, nie tyl ko te naj -
bar dziej prak tycz ne, jak tre ning pi sa nia wnio -
sków o gran ty. Ma ją też moż li wość roz wi ja nia 
swo ich umie jęt no ści mięk kich, a na de wszyst -
ko – two rzą praw dzi wą wspól no tę z ko le żan -
ka mi i ko le ga mi z in nych wy dzia łów. W ten 
spo sób uta len to wa ny mło dy fi zyk ma oka zję 
po znać wy bit ne go mło de go ar chi tek ta. Mo że 
wy mie nią się do świad cze nia mi, mo że w przy -

 szło ści stwo rzą ja kiś in ter dy scy pli nar ny pro jekt. 
Dą ży my do te go, aby w przy szło ści ta kie kon -
tak ty na wią zy wa li mło dzi na ukow cy z ca łe go 
Wro cła wia. To do pie ro po czą tek funk cjo no wa -
nia pro gra mów pro ja ko ścio wych na na szej 
uczel ni, ale uwa żam, że już zmie nia ją Po li tech -
ni kę Wro cław ską na lep sze – sam to wi dzę 
i sły szę od wie lu osób.  

– W ra mach po rząd ko wa nia struk tu ry 
uczel ni, o czym już Pan wspo mi nał, po -
wstał naj więk szy w Pol sce wy dział in for -
ma ty ki. 

– Wy dział In for ma ty ki i Te le ko mu ni ka cji to  
5 ty się cy stu den tów, 12 kie run ków stu diów, 
pra wie 400 na ukow ców. Dziś to naj więk szy 
w kra ju ośro dek aka de mic ki w ob sza rze in for -
ma ty ki, z ogrom nym po ten cja łem, za rów no je -
śli cho dzi o kształ ce nie w tej stra te gicz nie waż -
nej dla go spo dar ki dzie dzi nie, jak i pro wa dze nia 
ba dań na uko wych do ty czą cych sie ci 5G, cy ber -
bez pie czeń stwa, sztucz nej in te li gen cji, no wo -
cze sne go rol nic twa i wie lu in nych.  

– Po wy bo rze na rek to ra na pi sał Pan 
do elek to rów: „Dzię ki Pań stwa de cy zji je -
stem w tej chwi li bar dzo szczę śli wy”. Czy 
po tak trud nych do świad cze niach po cząt -
ku ka den cji na dal tak się Pan czu je? 

– Pew nie był bym za do wo lo ny, mo gąc pro -
wa dzić ba da nia, na któ re w tej chwi li nie mam 
cza su. Za pew ne od czu wał bym sa tys fak cję, 
gdy bym za miesz czał ko lej ne ar ty ku ły w wy so -
ko no to wa nych cza so pi smach na uko wych, 
wy kła dał na zna nych uczel niach. Ale je stem 
praw dzi wie szczę śli wy tu, gdzie te raz je stem. 
To jest czas, kie dy mo gę zro bić naj wię cej, po -
móc re ali zo wać ma rze nia wie lu lu dzi o roz -
wo ju na szej Al ma Ma ter. 

– Dzię ku je my za roz mo wę.  
Roz ma wia ła AN NA WDO WIŃ SKA 

rek to ra, któ ry nie mo że zre zy gno wać z po wo -
ły wa nia, a po tem oce nia nia dzie ka nów, dy rek -
to rów, kie row ni ków, bo jest od po wie dzial ny 
za ich sku tecz ność i za an ga żo wa nie. Za ra zem 
jed nak, nie chcia łem, aby ci lu dzie by li mia no -
wa ny mi bez kon sul ta cji „na miest ni ka mi rek to -
ra”, kimś w ro dza ju kie row ni ków od dzia łów fir -
my, bo po win ni czuć cię żar od po wie dzial no ści 
za swo ją spo łecz ność i być jej re pre zen tan ta mi. 
Na uczel ni nie two rzy my zy sków, lecz war to -
ści. My ślę, że w no wym sta tu cie uda ło nam się 
po go dzić te dwie mi sje. 

– To nie je dy na „kwa dra tu ra ko ła”, 
z któ ra trze ba by ło so bie po ra dzić w cią -
gu te go ro ku. 

– Mu sie li śmy ure gu lo wać re la cje po mię dzy 
wy dzia ła mi i dys cy pli na mi na uko wy mi. Do sku -
tecz ne go za rzą dza nia uczel nią nie zbęd na jest 
sta bil na struk tu ra umoż li wia ją ca alo ko wa nie za -
so bów i kon tro lo wa nie ich wy ko rzy sta nia.  
Tu opar li śmy się na wy dzia łach. Z dru giej stro -
ny ja kość ba dań na uczel ni jest oce nia na po -
przez dys cy pli ny na uko we, któ re ze swo jej na -
tu ry są dy na micz ne: jed ne in ten syw nie się 
roz wi ja ją, in ne są w pew nej sta gna cji czy wręcz 
za ni ka ją. Trze ba by ło pre cy zyj nie okre ślić wza -
jem ne re la cje wy dzia łów i dys cy plin, bo ope ru -
je my na wiel kich licz bach – 4,5 ty sią ca pra cow -
ni ków, 25 ty się cy stu den tów. Je stem bar dzo 
za do wo lo ny, że pod ję li śmy ten wy si łek, z po -
wo dze niem. 

– Po li tech ni ka Wro cław ska pod Pa na kie -
row nic twem po sta wi ła na pro gra my pro -
ja ko ścio we. 

– Uzna li śmy, że bę dzie my kształ to wać kul tu -
rę do sko na ło ści, roz po czy na jąc od na uki, bo 
wy da je się to naj mniej skom pli ko wa ne, a po -
za tym ma my świa do mość, że w przy szłym ro -
ku cze ka nas ewa lu acja. Chce my za ra zem do -
ce niać to, co już uda ło się do ko nać, wspie rać 

Prof. dr hab. inż. AR KA DIUSZ 
WÓJS (rocz nik 1971), ab sol went (1995) 
kie run ku fi zy ka na Po li tech ni ce Wro cław -
skiej. Dok to rat obro nił w 1997, w 2002 
ha bi li to wał się, a w 2009 uzy skał ty tuł pro -
fe so ra na uk fi zycz nych. Od 2017 ro ku jest 
człon kiem Aca de mia Eu ro pa ea, a od 2019 
człon kiem Pol skiej Aka de mii Na uk. 

Zwią za ny za wo do wo z Po li tech ni ką 
Wro cław ską od ukoń cze nia stu diów dok -
to ranc kich (ad iunkt – od 1997, pro fe sor 
nad zwy czaj ny – od 2008, pro fe sor zwy -
czaj ny – od 2014). Go ścin nie pra co wał 
tak że w Na tio nal Re se arch Co un cil of Ca -
na da (sta że ma gi ster skie i dok tor skie), 
na Uni ver si ty of Ten nes see (staż po dok -
tor ski 1997-2000, pro fe sor wi zy tu ją -
cy 2001-2007) i na Uni ver si ty of Cam brid -

ge (sty pen dy sta Ma rie Cu rie 2008-2010). 
Wy kła dał na uczel niach na ca łym świe cie. 

Głów ne ob sza ry je go ba dań to fi zy ka 
teo re tycz na i ob li cze nio wa cia ła sta łe -
go. Jest współ au to rem sze ściu ksią żek 
i 180 ar ty ku łów in dek so wa nych w Sco -
pus, cy to wa nych po nad 2200 ra zy (in -
deks Hir scha 29). W swo im do rob ku 
na uko wym ma tak że 50 wy kła dów 
na mię dzy na ro do wych kon fe ren cjach 
na uko wych. Jest pro mo to rem pię ciu za -
koń czo nych i sze ściu wszczę tych prze -
wo dów dok tor skich.  

W wol nym cza sie gra w te ni sa, bie ga, 
pły wa i czy ta. In te re su ją go przede 
wszyst kim sub tel ne po wią za nia mię dzy 
na uką, sztu ką i ludz kim umy słem. Je go 
pa sje to lu dzie i mu zy ka.

Tworzymy WARTOŚCI



Na stęp nie prze by wał na sta żu po dok tor skim 
na MIT, Uni ver si ty of Ha rvard oraz Bro ad In sti -
tu te w USA. W 2016 r. prze niósł się do Szwaj -
ca rii i zo stał za trud nio ny ja ko ad iunkt w De par -
ta men cie Na uki i In ży nie rii Bio sys te mów 
(D -BSSE) ETH Zu rich oraz na Wy dzia le 

Che mii Uni ver si ty of Ba sel. W mar cu 2021 r. 
zo stał mia no wa ny pro fe so rem nad zwy czaj nym 
obu uczel ni. 

W Zu ry chu prof. Platt za ło żył wła sne la bo ra to -
rium. Wraz ze swo imi współ pra cow ni ka mi pro -
wa dził w nim ba da nia nad wy ko rzy sta niem bia -
łek CRISPR, któ re umoż li wia ją ko mór kom 
bak te rii „za pa mię ty wa nie” wcze śniej szych in wa -
zji wi ru sów. Ce lem tych prac by ło stwo rze nie 
mi kro bo wych ko mó rek wskaź ni ko wych zdol -
nych do „za pi sy wa nia” swo ich od po wie dzi 
na wszel kie bodź ce – tj. RNA, pro dukt eks pre sji 
ge nów – w ra mach no śni ka opar te go na DNA.  

Był to prze łom w bio lo gii syn te tycz nej po -
zwa la ją cy na za cho wa nie in for ma cji bio lo gicz -

Pro fe sor Ran dall J. Platt stu dio wał 
in ży nie rię bio me dycz ną na Uni wer -
sy te cie Utah oraz w Im pe rial Col le -

ge w Lon dy nie. W 2015 r. obro nił 
dok to rat na Mas sa chu setts 

In sti tu te of Tech no lo gy (MIT), gdzie zaj mo wał 
się opra co wa niem i za sto so wa niem CRISPR 
– sys te mu im mu no lo gicz ne go mi kro or ga ni -
zmów, skła da ją ce go się z re po zy to rium en zy -
mów, któ re mo gą być wy ko rzy sta ne do edy cji 
ge nów i bio tech no lo gii.  

Na uko wiec jest au to rem pio nier skie go wy -
ko rzy sta nia CRISPR w mo de lach zwie rzę cych. 
Roz wią za nie, któ re jest opar te na plat for mie 
umoż li wia ją cej szyb ką i efek tyw ną edy cję ge -
nów in vi vo, sto so wał do ba da nia roz wo ju no -
wo two rów i au ty zmu. Plat for ma ta jest obec -
nie wy ko rzy sty wa na w ty sią cach la bo ra to riów 
na ca łym świe cie, zna czą co uła twia jąc na ukow -
com zro zu mie nie za gad nień do ty czą cych zdro -
wia i cho rób.  

prof. Randall J. Platt 
laureatem 
pierwszej edycji  
Lem Prize

nych i re kon struk cję hi sto rii po pu la cji ko mó -
rek, a tak że punkt wyj ścia do stwo rze nia ży -
wych ko mó rek mi kro bio lo gicz nych zdol nych 
do mo ni to ro wa nia i dia gno zo wa nia śro do wisk, 
w któ rych ży ją, ta kich jak np. ludz kie je li ta.  

Prof. Ran dall J. Platt mi mo mło de go wie ku 
otrzy mał już wie le na gród i wy róż nień. 
W 2019 r. zo stał lau re atem pre sti żo wej Lat sis 
Pri ze na ETH Zu rich, któ ra przy zna wa na jest 
naj lep szym mło dym na ukow com w Szwaj ca rii. 
W tym sa mym ro ku uzy skał tak że ERC Star -
ting Grant, któ ry otrzy mu ją uta len to wa ni mło -
dzi ba da cze mo gą cy po chwa lić się zna czą cy mi 
suk ce sa mi na uko wy mi. 

 
Fun da to ra mi na gro dy są: No kia So lu tions and 

Ne tworks, Fun da cja – PGE Pol ska Gru pa Ener -
ge tycz na, SatRevolution, Fun da cja PKO Ban ku 
Pol skie go, Berg man En gi ne ering, Kacz mar ski 
Gro up oraz TestArmy Gro up.



https://lemprize.pwr.edu.pl/

Zwy cięz ca po cho dzi z USA, ma 34 la ta i pra cu je w Szwaj ca rii na ETH Zürich. Ra zem ze swo im ze spo łem 
zaj mu je się opra co wa niem i do sko na le niem za sto so wań tech no lo gii ko mó rek wskaź ni ko wych. Wspól nie dą żą 
do stwo rze nia zu peł nie no wych me tod in ży nie rii bio me dycz nej.


