
Posłanie pierwotnie opracowane i wygłoszone po francusku "chodziło za mną" długo 
żeby je, nie dosłownie przetłumaczyć ale zachowując sens i uzupełniając, napisać po 
polsku ... Co też w końcu zrobiłem i niżej podaję ... Zaznaczając równocześnie, że jest 
jeszcze możliwość jego "doszlifowania" i ewentualnego uzupełniania w miarę 
powtarzającego się czytania ...

† 
Barbara Dembińska
 KARSKA-WYSOCKI, Ph.D.

Urodzona w rodzinnym Dobrojewie 
12 kwietnia 1928 roku
Zmarła w Kebeckim Montrealu       
25 września 2010 roku

Po studiach i latach badań 
naukowych na Uniwersytecie 
Warszawskim - ostatnie 40 lat 
swego życia poświęciła na badania 
podstawowe i stosowane w 
dziedzinach mikrobiologji i biochemi 
na Wydziale Medycyny Uniwersytetu 
Montrealskiego w Kanadzie.

Ulubione cytaty Barbary:

Cuda nie są sprzeczne z prawami 
Natury lecz z tym co my wiemy o 
tych prawach (Świętego Augustyna)

Czy może być coś piękniejszego 
jak dokonanie odkrycia i 
otrzymanie odpowiedzi na zadane 
sobie pytanie ? (własny Barbary 
Dembińskiej)
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Pierwotne posłanie « Mission accomplie » opracowane i - wygłoszone po francusku w 
czasie Mszy Św. celebrowanej w kościele Św. Antonina w Montrealu w dniu pierwszego 
października 2010 roku - zostało tym razem wyrażone po polsku ale w duchu tego 
wcześniejszego ...

Posłannictwo wypełnione ...

Dlaczego kładę nacisk na to - wypełnienie posłannictwa ?

Ponieważ wygląda na to, że Barbara swoją ostatnią publikacją i u schyłku swego życia 
doszła do pogranicza dwóch epok postrzegania Mikrobiologji i sposobu prowadzenia 
badań w tejże dziedzinie.

Kończąc dotychczasową epokę - Barbara wskazuje równocześnie w jakim kierunku, 
posiadając obecne środki umożliwiające badania - powinno się rozwijać, tak - 
postrzeganie Mikrobiologji - jak i podejście do sposobu badań w następnej epoce jej 
rozwoju.

W ostatniej swojej publikacji (zamykającej ciąg kilkudziesięciu innych):

Antibacterial activity of Lactobacillus acidophilus and Lactobacillus casei against 
methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA),

inaczej mówiąc - na temat MRSA - prawdziwej plagi współczesnego szpitalnictwa - 
przyczyny około 8000 zgonów rocznie w samej tylko Kanadzie - Barbara wykazuje, że 
mieszanka szczepów bakterii probiotycznych pod nazwą handlową «Bio-K+» nie tylko 
zwalnia rozwój bakterii MRSA ale jest w stanie taki rozwój poprostu zatrzymać.

Stwierdzenie tego zjawiska pozwoliło Barbarze odkryć złożoność wspólnego 
zachowywania się bacterii i przez to na dołączenie się do pierwszych naukowców 
adeptów nowej epoki postrzegania Mikrobiologji i sposobu jej dalszego rozwoju.

Nowej epoki postrzegania Mikrobiologji, ponieważ dotychczasowa koncentrowała się 
głównie na badaniu zachowania poszczególnych szczepów.
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A tymczasem, te same pojedyńcze szczepy bakterii w obecności innych już znanych a 
także takich jeszcze nie zidentyfikowanych i to w różnych stężeniach, ośrodkach i 
warunkach - zachowują się inaczej, wywołując efekty nie tylko odmienne ale jeszcze 
inne - nieprzewidywalne.

Sukcesem Barbary, w nawiązanej współpracy z Prof. Wandą Smoragiewicz i 
studentką Mari Bazo z Uniwersytetu Kebeckiego w Montrealu, stało się przedstawienie 
pierwszych rezultatów potwierdzających (jeszcze bez świadomości tego w momencie 
publikacji) hipotezę Michaela Wilsona z Uniwersytetu Cambridge - lansowanej w jego 
książce: «Microbial Inhabitants of Humans - Their ecology and role in health and 
disease» (first published 2005) o odmienności efektów zachodzących w sytuacjach 
zbiorowego działania niewidzialnego świata mikro-organizmów i - z akcentem 
położonym na - «An introduction to the human-microbe symbiosis» ...

Ten niespodziewany fakt (zaklasyfikowania publikacji do kategorii "rezultatów") stał się 
dla Barbary największą satysfakcją jej kilkudziesięcioletniej mikrobiologicznej 
samodzielnej kariery.

Należy tu również nadmienić, że pierwsza wersja tejże publikacji - wysłana do wydawcy 
- była skomentowana pozytywnie ale bez entuzjazmu - co zdopingowało słabnącą już 
wtedy na zdrowiu Barbarę do jej poszerzenia oraz, po przeczytaniu około 
osiemdziesięciu różnych ostatnich publikacji, lepszego wytłumaczenia o co chodzi - 
czego rezultatem okazało się zaakceptowanie tak uzupełnionej wersji publikacji - do 
druku - dosłownie - z dnia na dzień ...

Ale wróćmy do jednego z corocznych spotkań Asocjacji Mikrobiologów Kebeku ...

Przypominam sobie krótkie wystąpienie Profesora Sorin Sonea (profesora 
emerytowanego Mikrobiologji Uniewersytetu Montrealskiego, pierwszego szefa Barbary 
po jej przybyciu do Montrealu) wygłoszonego na początku pierwszego dziesięciolecia 
obecnego stulecia w czasie takiegoż dorocznego spotkania AMQ (którego Rady 
Starszych - Barbara była członkiem) i jego usilne wezwanie «pozwólcie mi wam 
powiedzieć» które mnie od tegoż pamiętnego dla mnie momentu - nie opuszcza ...
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Otóż, Profesor Sonea starał się nam przekazać, jak niewyobrażalnie wielką jest potęga 
niewidzialnego świata micro-organizmów niesłychanie solidarnie i sprawnie 
zorganizowanego, a także wspaniale komunikującego się między sobą.

Niewidzialnego świata mikro-organizmów posiadającego coś w rodzaju wspólnego 
banku elementów DNA - w którym wymieniają je sobie nawzajem nieprzerwanie - 
oddając zbyteczne i pobierając w danym momencie czy okolicznościach te - im 
potrzebne.

Z czego - najistotniejszym dla rodzaju ludzkiego jest to, że jak temu światu mikro-
organizmów coś czy ktoś zaczyna przeszkadzać - to potrafią się tak zorganizować, że 
taką przeszkodę wyeliminują - albo ją, poprostu - zniszczą.

I to jest to, co Barbara przewidywała w swoich nie kończących się rozważaniach i 
dyskusjach potwierdzanych rezultatami nie publikowanych doświadczeń.

Korzystam więc z tej okazji - żeby wyrazić moją wersję tego czego Barbara nie miała 
już czasu i możliwości - żeby osobiście Wam to przekazać.

Można więc to sprecyzować, jako już - bezsilnie niewypowiedziany ...

Apel Barbary:

Od teraz - badania w dziedzinie mikrobiologji powinny iść w kierunku 
poszukiwania harmonji / symbiozy wspólnego życia ludzi z niewidzialnym 
światem drobno-ustroji a nie jego zubażania / niszczenia / degeneracji, ponieważ 
taka forma / tendencja niszczenia - może się stać obustronną - i ludzkość nie ma 
żadnych możliwości zwyciężenia w tak sztucznie stworzonym konflikcie ...

I do takiego wniosku doprowadziły Barbarę jej badania - u nas w Kebeku i - niech się 
tak stanie ...

Montréal, le 5 sept. 2011
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A na zakończenie:

Interesującym do nadmienienia może być to, że w czasie moich całościowych analiz 

istniejących instalacji "HVAC" ; "termicznego zachowywania się budynków" jak i 

związanego z tym - "optymalnego używania energii" prowadzonych już - na własnym 

niezależnym od niczego i nikogo rozrachunku - od 1975 roku - zdarzało mi się, 

obserwacjami z jednego projektu rozwiązywać inne, uprzednio nieuchwytne, problemy 

w innym projekcie ...

I tak się złożyło, że od operacji biodra Barbary w 1997 roku jak i przeciągającej się 

rekonwalescencji a następnie rozwijania się u niej raka - musiałem się zamienić w jej 

szofera i tracić stopniowo kontakt z moimi dotychczasowymi klientami ...

Jednak, tak rozluźniający się kontakt z klientami - zacząłem stopniowo uzupełniać / 

zastępować - udziałem w blogach ...

Pozwoliło mi to rozszerzać horyzonty interesujących mnie tematów jak i zakres refleksji 

- włączając w to kolejne stadia choroby Barbary z towarzyszącymi im dyskusjami na 

temat jej ukochanej Mikrobiologji ...

I tak się niepostrzeżenie zaczyna coraz szerzej widzieć i - postrzegać jakąś taką 

współzależność wszystkiego co nas otacza - oraz odczuwać potrzebę precyzowania-

wyrażania tego i dzielenia się tym z innymi wnoszącymi do dyskusji ich własne refleksje 

i spostrzeżenia ...

A Barbara, po wysiłku sprecyzowania swoich refleksji, przeprawiła się ukochaną 

kanadyjką na drugi brzeg Styksu pozostawiając mi więcej czasu na uporządkowanie i 

sprecyzowanie moich ...
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PS. - I tak się jakoś 

złożyło, że w pewnym 

momencie poczułem 

jakieś takie dziwnie 

przynaglone - "polecenie" 

- dokończenia tej wersji 

po polsku - i w przedzień 

jej dokończenia nasz 

Mickey (czarny, 

podpalany jamnik) 

wyczuwszy że dopełnił 

swej misji dopilnowania 

mnie żebym to zrobił - powędrował spokojnie za Basią ... 

Razem z moim synem Igorem urządziliśmy mu żołnierski pogrzeb na jego ulubionej 

działce w Rawdonie ... 

Było jak się Mickeyowi należało; Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario i Wieczne odpoczywanie 

racz mu dać Panie ... 

Pilnował opatrznościowo powierzonej mu rodziny przez 15 lat ...

PS1. - No właśnie, to był temat sporny ... Jestem przekonany, ze wszystko co żyje - ma 

jakąś tam duszę, bo dusza jest nieodłącznym atrybutem życia ... 

Natomiast Basia potwierdzając, że życia sztucznie nie można wskrzesić, powtarzała 

jednak z uporem, że duszę mają tylko ludzie ... 

Ale, aby móc się tego upewnić - szybko powędrowała do Źródła - żeby się tam, w 

pierwszej kolejności, o tym dokładnie dowiedzieć ...
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