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DNA 
 
  
− Szybciej Aga, połóŜ na czytnik i zaczynamy. JuŜ nie moge się doczekać tego 

nowego filmu z Leonardo Bi Daprio. Podobno jego rola jest wyśmienita. 
− Moja kuzynka juŜ oglądała i mówi, Ŝe jej się nie podobało. To od niej poŜyczyłam, 

tylko gdzie ja to połoŜyłam... O! jest tutaj. Trochę nadgryziona, ale na pewno 
będzie dobra. Jeszcze tylko.. 

− Ty jak zawsze staromodnie i do tego jeszcze znów cytryna. Na zajęcia z 
informatyki teŜ zawsze chodzisz z cytryną, dziwnie się na Ciebie patrzą, jak 
kładziesz ją na czytniku. 

− PrzecieŜ wiesz, Ŝe bardzo lubię cytrynę. Dzięki temu nie mam później problemów 
z pozbyciem się nośników. 

− No tak. W obecnym czasie potrafię zrozumieć twoje obawy. Po dojściu Unii 
Ochrony Środowiska do władzy nałoŜono takie kary na osoby nie przestrzegające 
zasad utylizacji odpadów, Ŝe szkoda gadać. Mimo wszystko, wiesz Ŝe twój 
sposób jest nieco archaiczny. Warzywa, owoce i nasiona to juŜ przeŜytek. Nowa 
technologia jest znaczenie wygodniejsza, i pozwala zapomnieć o surowych 
przepisach utylizacji, które jeszcze nie mówią nic na temat paznokci. 

− Wiem, wiem, mimo wszystko boję się wpływu odczytów na stan paznokci, które i 
tak mam mocno zniszczone. Do tego jeszcze te przypadki, o których z takim 
przejęciem piszą w „Fakcie”. Parę dni temu pisali, Ŝe jeden facet zapisał sobie 
zdjęcia z wycieczki na paznokciu, a dwa tygodnie później cały palec miał 
obrośnięty łuskami. 

− Och, przecieŜ wiesz, Ŝe oni wypisują tam same bzdury i juŜ nie raz to udowodnili. 
Po prostu szukają sensacji. Jeśli masz obawy, dam ci reklamówkę najnowszego 
sprzętu zapisującego, spełniającego wszelkie światowe normy. Momencik, gdzieś 
ją tu miałem w kalendarzu.. tu nie, a moŜe tu... jest! Przeczytaj sobie i uwierz, Ŝe 
to genialne unowocześnienie dotychczasowego zapisu DNA. 

 
Firma GL, jako lider nowych technologii na rynku światowym, 
proponuje Naszym Klientom doskonałe czytniki i utrwalacze 
DNA nowej generacji. Koniec z noszeniem nasion, owoców i 
warzyw ze sobą! Koniec z problemami ochrony środowiska! 
Twoje dane będą bezpiecznie przechowywane zawsze tam 
gdzie Ty. Dzięki naszym urządzeniom i wynalezionej 
technologii zapisu danych na paznokciach, będziesz mógł 
przechowywać na nich całe petadnajty danych. Tylko nasze 
produkty dadzą Ci moŜliwość utrzymywania danych przez 
dowolnie długi okres, ścinanie paznokci nie jest dla nas 
problemem. Nasze rozwiązania zadbaja o stan Twoich 
paznokci, nie dopuszczą do ich uszkodzeń i mutacji. Jeśli masz 
jakieś pytania lub wątpliwości, skontaktuj się z naszą bezpłatną 
infolinią: 0-800-DNA-WRITERS-FOR-U. 
 

− I jak ci się to podoba? 
− To jest tylko reklamówka. Wiesz przecieŜ, Ŝe nawet najlepsze urzędzenia mogą 



Nowe technologie  Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego 

 

Sprawozdanie studenckie 2007/2008 2 

 

nawalić. Co wtedy? PrzecieŜ one skanują DNA uŜywanych komórek, wyszukują 
fragmenty nie przenoszące informacji genetycznej i tam metodami nanobiochemii 
modyfikują kolejność ułoŜenia par nukleotydów tak, aby uŜywając logiki 
czterowartościowej zapisać dane tak, jak w przeszłości na elektronicznych i 
magnetycznych bitach. Jak taki sprzęt nawali, moŜe nieźle namieszać ci w DNA, 
robiąc zmiany w znaczących jego fragmentach. PóŜniej wyrośnie ci jakimś cudem 
róg na czole. A później... 

− Koniec! Nie chcę dłuŜej słuchac o tym. Z tobą jest tak zawsze. Musiałaś się 
gdzieś naczytać o jakichś logikach i innych głupotach i narobić sobie stracha. Na 
koniec straszysz do tego innych, np. mnie. Teraz i ja zaczynam się bać, choć nie 
do końca wiem o co ci chodzi z tymi czterowartościami. Brzmi to jednak 
nieciekawie. Niewiedza ma jednak swoje dobre strony, przynajmniej w obecnych 
czasach, gdzie nie chodzi juŜ tylko o to jak moŜna za pomocą dwóch drewienek 
rozpalić ogień. No, koniec tego. Przełącz wyświetlanie na sufit i zaczynamy. 

 
 
 


