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When you haven’t any coal in the stove
And you freeze in the winter
And you curse to the wind at your fate.
When you haven’t any shoes on your feet,
Your coat’s thin as paper,
And you look 30 pounds underweight
When you go to get a word of advice
From the fat little pastor,
He will tell you to love evermore.
But when hunger comes to rap,
rat-a-tat rat-a-tat at the window
"knock knock" (at the window)
Who’s there? (hunger) oh, hunger!
See how love flies out the door...
For, money makes the world go around
...the world go around
...the world go around.
Money makes the world go‚ round
The clinking, clanking sound of...
Money money money money
Money money money money...
Get a little, get a little
Money money money money...
Mark, a yen, a buck or a pound,
That clinking, clanking, clunking sound,
Is all that makes the world go‚ round,
It makes the world go‚ round!
Lisa Minelli: Money, money…
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Takie pojęcia, jak „pierestrojka” i „głasnost”, kojarzą
się niezmiennie z nazwiskiem Michaiła Gorbaczowa.
To zainicjowana przez niego polityka pierestrojki
(przebudowy) i głasnosti (jawności), przyczyniła
się w znaczącym stopniu do zmian w całym bloku
wschodnim. Czy jednak jej obecna dynamika dotrzymuje kroku aktualnym wyzwaniom?
Na rangę, jaką w systemach
demokracji parlamentarnej,
przypisuje się zasadzie jawności,
wskazuje art. 61 ust.1 Konstytucji
RP oraz ustawa z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji

publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz.
1198). Ustawodawca zaleca m.in.
tworzenie wyspecjalizowanych
stron internetowych – biuletynów
informacji publicznej, zawierających dane o podmiocie, a także

o możliwościach pozyskania informacji dodatkowych. Za utrzymywanie strony głównej biuletynu
informacji publicznej, odpowiedzialne jest MSWiA. Znajdziemy
tam jednak ok. 10. proc. ogółu
podmiotów, ustawowo zobowiązanych do utrzymywania biuletynów własnych. Sądzić należy,
iż małe podmioty nie dysponują
wystarczającą „mocą”, aby takie
strony internetowe tworzyć.
Program Operacyjna
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 zawiera działanie 8.1 (POIG8.1), które mogłoby pomóc owe
przeszkody przezwyciężyć. Budżet

na wsparcie tzw. e-usług kształtuje
się na poziomie blisko 400 milionów zł. To dużo. Instytucją wdrażającą jest Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości (PARP), która
w ramach działania PO IG-8.1 oferowała dofinansowanie do 85 proc.
kosztów projektu. Stało się zaś tak,
że prawie dwustu wnioskodawców
uznało, iż są „oszukani przez PARP”.
Jednakże PO IG-8.1 nadal stanowi
potencjalnie atrakcyjne źródło
finansowego wsparcia projektów,
promujących i tworzących biuletyny informacji publicznej. Czy ta
tematyka budzi entuzjazm PARP?
– to pytanie inne.

Wniosek o dofinansowanie
tworzenia biuletynów w ramach
POIG-8.1 złożony przez Biuletyn
Informacji Publicznej sp. z o.o.,
został trzy razy odrzucony przez
PARP. Jako powód PARP podała
m.in. niezgodność projektu z celami działania POIG-8.1, ponieważ
nie zakładał on jakoby stworzenia
innowacyjnej e-usługi. Ten i kolejne
zarzuty zostały odrzucone przez
pełniące funkcję nadzorczą MSWiA,
które jednak podtrzymało zarzut
o niewystarczająco uzasadnionych
kosztach.
Dokończenie na str. 7

Fot. R. Krzyżewski

środa 29 wrzesień 2010 r.

Instytut Chemii Fizycznej PAN

Poszukiwanie
„świętego Graala”
„Wiara ma znaczenie na samym początku, kiedy prowadzimy badania naukowe, bo
musimy wierzyć, że ten kierunek, któremu często poświęcamy 30–40 lat naszego życia,
to jest właśnie to, co może nie tyle przyniesie nam sławę, ale przyniesie nam odpowiedzi na pytania, które stawiamy”.
Prof. Robert Hołyst w rozmowie z red. M. Modrzejewskim w Sygnałach Dnia,
11 październik 2008 r.
Media niezbyt często zaglądają
do Instytutu Chemii Fizycznej PAN.
Dziwić się specjalnie nie należy,
bowiem dzieją się tam rzeczy dla
przeciętnego „zjadacza chleba”
– niepojęte..
Ludzie nie dysponują zmysłami pozwalającymi np. prawidłowo określić zmiany lepkości.
W rezultacie często mylimy lepkość
z gęstością. Na przykład szampon
składa się w 95 proc. z wody i ma
zbliżoną do niej gęstość, ale to
z powodu dużej lepkości rozlewa
się powoli na dłoni.
Lepkość badał już Newton.
Jednakże zagadka pozostawała nierozwiązana. Prowadzone
w latach 50. ub.w. eksperymenty,
ujawniły zaskakujący fakt. Okazało
się, że obiekty kilka miliardów razy
mniejsze mogą odczuwać lepkość
dziesiątki, a nawet setki tysięcy razy
mniejszą od obiektu makroskopowego. Na pytanie o przyczynę tak
dramatycznej zmiany lepkości, długo

nie potrafiono odpowiedzieć.
Naukowcy z Instytutu Chemii
Fizycznej PAN pod kierunkiem prof.
Roberta Hołysta wykazali, że w każdym układzie hydrodynamicznym
istnieje fundamentalna skala długości, przy której następuje przejście
od makrolepkości do nanolepkości.
Wielkość tej skali zależy od rozmiarów obiektów obecnych w płynie.
Szczególnie ciekawy jest fakt, że
zmniejszenie rozmiaru płynącego
obiektu o 10 nanometrów, może
się wiązać ze zmianą lepkości aż
o 5-6 rzędów wielkości.
Eksperyment prowadzono przez
pięć lat, śledząc w ognisku lasera
zachowanie pojedynczych cząsteczek białek w płynach o objętości
mikrometrów sześciennych. Prof.
Hołyst skomentował ich wynik
w słowach: – Nauka wciąż słabo
rozumie zjawiska zachodzące
w tak małych skalach. Jeśli jednak
chcemy budować nanomaszyny,
wypadałoby, abyśmy jak najle-

piej poznali zjawiska typowe
dla świata, w którym mają one
działać.
Nanoroboty często występują
w powieściach i filmach science
fiction. Naukowcom z IChF PAN
udało się zaobserwować cząsteczki, które nadawałyby się na „silniki” dla takich urządzeń. W czasie
eksperymentów, polegających na
obserwacji cieniutkiej warstwy
ciekłego kryształu na powierzchni
wody, odkryto, że cząsteczki tego
kryształu wirują w specyficzny sposób. – Niezwykłe jest to, że udało
się zmusić pojedyncze molekuły
do ruchu wirowego, który jest
bardzo powolny i jednocześnie
bardzo stabilny – podkreśla prof.
Hołyst.
Wirowanie powstaje dzięki parowaniu cząsteczek wody. Gdy cząsteczki wody unoszą się, uderzają
w różnej wielkości grupy atomów,
połączone w każdej cząsteczce
ciekłego kryształu z asymetrycznym

atomem węgla. Asymetria powoduje, że wystające nad powierzchnię
wody fragmenty cząsteczek ciekłych
kryształów, działają jak śmigła napędzanego wiatrem wiatraka i cząsteczki zaczynają się obracać.
Dr inż. Andrzej Żywociński z IChF
PAN wyjaśnia: – Wolno rotujące
cząsteczki ciekłych kryształów
mogą znaleźć zastosowanie przy
budowie nanourządzeń. Można
skonstruować cząsteczkę, w której pełniąca rolę śmigła grupa
atomów byłaby czymś w rodzaju
nanourządzenia napędowego.
Stworzylibyśmy wtedy prawdziwy molekularny nanosilnik
napędzany strumieniem pary
wodnej.
Instytut Chemii Fizycznej Polskiej
Akademii Nauk został powołany
w 1955 r. Profil naukowy Instytutu
odpowiada obecnie najnowszym
światowym kierunkom rozwoju
chemii fizycznej i fizyki chemicznej.
Prof. dr hab. Robert Hołyst otrzy-

mał finansowanie w wysokości
1.774.500 zł w programie Team
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
Laureat wraz z zespołem realizuje
w IChF PAN projekt „Od skali nano
do skali makro: ruch protein i nanocząstek w płynach złożonych”.
Występując w Sygnałach Dnia,
prof. Hołyst mówił: – Mamy jedną
wodę, ale mamy przecież parę
wodną, mamy ciecz i mamy lód.
I tu jest podobnie – mamy jedną
tę cząsteczkę, ale równocześnie
chcemy zobaczyć, że neutrony,
protony, elektrony i tak dalej, że
to wszystko wynika z tej jednej
rzeczy. I to się odbywa za pomocą
spontanicznego łamania symetrii. Przy wysokich energiach jest
tylko jedna cząsteczka, obniżamy energię, pojawiają się całe
rodziny. Taki paradygmat fizyki.
Poszukiwanie tego „świętego
Graala”, jednej cząsteczki”.
(Oprac.: na podst. inf. PAP
oraz IChF PAN)
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BioInfoBank Library jest serwisem internetowym
powstałym z inicjatywy Instytutu BioInfoBank. Platforma
służy upowszechnianiu szeroko pojętej informacji
naukowej, promowaniu naukowców i ich działalności
badawczej, a także oferuje narzędzia służące nowoczesnej edukacji. Została stworzona z myślą o lekarzach,
bioinformatykach, biologach i biochemikach – zarówno
pracujących naukowo, jak i wykorzystujących swoją
wiedzę w codziennej praktyce.
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Integralną część BioInfoBank Library stanowi rozwinięta
platforma komunikacji, nadająca serwisowi charakter
portalu społecznościowego – miejsca wymiany myśli

BioInfoBank Library pełni funkcję bezpłatnego repozytorium publikacji naukowych i zasobów edukacyjnych.
Wszyscy użytkownicy serwisu mogą publikować artykuły
naukowe lub wyniki badań w formie krótkiego raportu.
Mają również nieograniczony dostęp do prac już opublikowanych na portalu.
Znaczna część doniesień to dokumentacja przebiegu
leczenia i opisy przypadków. Każdą z publikacji można
ocenić w kontekście ilości cytowań. Każdej z nich towarzyszy
wskazanie artykułów o zbliżonej tematyce. Szczególnie
eksponowane są te, które odznaczają się nowością doniesień oraz wysoką jakością wyników badań. Najlepsze są
rozpowszechniane w kwartalniku „BioInfoBank Library

Jednym z najnowszych produktów serwisu jest platforma
e-learningu, umożliwiająca tworzenie multimedialnych
materiałów edukacyjnych, zamieszczanych w serwisie
w formie kompletnych kursów wraz z pytaniami testowymi.
W ramach projektu „Wirtualna Akademia Bioinformatyki”
zdeponowano już w BioInfoBank Library blisko 600 wykładów i ponad 12 000 pytań testowych. Kursy i wykłady
zostały skonsultowane z czołowymi postaciami środowiska
naukowego w Polsce m. in. prof. Robertem Hołystem,
prof. Andrzejem Kolińskim, prof. Janem Barciszewskim,
prof. Janem Tiurynem.
Serwis posiada obecnie ponad 100.000 użytkowników,
którzy tworzą międzynarodową społeczność. Każdy użyt-

i informacji. Istotnym elementem BioInfoBank Library są
bazy danych artykułów naukowych, konferencji, ofert
pracy i użytkowników (instytucji).
BioInfoBank Library integruje w jednym serwisie, dostęp
do raportów z badań i artykułów opisujących konkretne
przypadki kliniczne, możliwość publikowania wyników
i wniosków z leczenia pacjentów, wyszukiwarkę użytkowników pozwalająca odnaleźć osoby o podobnych
zainteresowaniach, bazę danych konferencji, bazę danych
ofert pracy, możliwość śledzenia aktualności naukowo-medycznych, narzędzia komunikacji i wymiany myśli
pomiędzy użytkownikami, nowoczesne narzędzia do
wyszukiwania informacji tematycznych.

Acta”– czasopiśmie naukowym wydawanym przez Instytut
BioInfoBank. Autorowi najlepszego raportu przyznawana
jest raz w miesiącu nagroda w wysokości 100 euro.
Serwis gromadzi prace dyplomowe (inżynierskie, magisterskie, doktorskie). Najlepsza otrzymuje raz do roku
nagrodę w wysokości 2.000 euro. W procesie oceny czynnie
uczestniczy społeczność internautów.
BioInfoBank Library udostępnia użytkownikom narzędzia
służące do komunikacji: możliwość przesyłania wiadomości, prowadzenia blogów i zakładania forów. Aktywność
użytkowników sprawia, że większość pytań zadanych
w postaci postów na forach uzyskuje odpowiedź w czasie
24 godzin.

kownik może zamieścić swój profil, w którym przedstawia
zdobyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe i obszar
zainteresowań, co pomaga w nawiązywaniu kontaktów
zawodowych i jest doskonałym sposobem na promocję
własnej praktyki lekarskiej. Jeśli zatem prowadzisz ciekawe
badania lub chcesz podzielić się swoimi spostrzeżeniami,
to ich publikacja w serwisie BioInfoBank Library jest sposobem na konstruktywną dyskusję na temat możliwości
ich praktycznego wykorzystania oraz promocję wyników
Twojej pracy.

Zapraszamy na stronę BioInfoBank Library:

http://lib.bioinfo.pl

