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Polska pszczoła w Nowej Zelandii
Jak wspomniałam, mój brat, Jerzy Jasiński, był dwadzieścia lat ode mnie starszy. I on
w czasie wojny był w drużynie harcerskiej, później Szare Szeregi, imienia Henryka
Dąbrowskiego. Był zastępowym Cieni i miał pseudonim „Grey”, czyli szary. Masę było
tych różnych akcji. Zresztą, mam zrobioną dokumentację z tego. Mój brat obsługiwał
koniec  zalewu,  mam na mapie  to  zaznaczone wojskowej,  było  [tam]  tak  zwane
zrzutowisko. Zrzuty alianckie. I  ta drużyna właśnie opiekowała się tymi zrzutami,
rozprowadzała i tak dalej. Współpracowała z oddziałem Armii Krajowej ,,Szarugi”.
Mamy 44, Jurek poszedł do jedynej szkoły średniej chemicznej. Wtedy był tam zespół
budowlany i  tak dalej,  i  tak dalej.  Jak weszli  Rosjanie,  to  za Prawiednikami,  na
Polanówce rozegrała się olbrzymia bitwa. Z jednej strony było AK i Szare Szeregi, z
drugiej  była  Armia  Ludowa.  I  armia  radziecka.  I  oczywiście  tamci  wygrali.  Brat
uważał,  że  już  był  wojskowym,  dla  mnie  chłopak,  który  ma  piętnaście  lat  czy
szesnaście, to żaden wojskowy, dla mnie to było dziecko, prawda, dziecko. I oni
część tam wyłapali, zresztą na Majdanek, wypuścili więźniów. Akowców na Zamku
umieścili. Dowódcy kazali się utajnić, harcerzom i tej młodzieży do podziemia wejść. I
brat naraz stwierdził: „Dawno nie byłem w Tatrach”. Bo myśmy jeździli, przed wojną
też się bywało. „Ja muszę w Tatry”. Mama zaczęła płakać: „Co znaczy – w Tatry?”.
On: „Dawno nie byłem”. I takie były rozmowy. Natomiast po latach dowiedziałam się,
że  on  i  jego  zastęp  dostali  zadanie,  ostatnie  zadanie.  Na  zachód,  z  pewnymi
informacjami ustnymi. Jego przyjaciel siedział na Zamku, Armia Ludowa go wsadziła.
Więc on był przykładem, co się u nas dzieje. Bo ci Anglicy, Amerykanie i tak dalej nie
wiedzieli,  co tu się dzieje, jaki tu jest koszmar. I Jurek dostał zadanie i wyjechał.
Anglicy wcielili go do armii brytyjskiej, do czterdziestego siódmego roku działał tam.
Na terenie Anglii działał w armii polskiej wcielonej do armii brytyjskiej. Wykształcili go,
zaczął pływać. I nie chciał – ja rozumiem, teraz rozumiem, dlaczego on nie chciał być



w Anglii, bo mam pewien pogląd na to wszystko. Jurek zaczął pływać – to były lata
pięćdziesiąte,  koniec pięćdziesiątych – nie  chciał  zostać w Anglii.  Szukał  sobie
miejsca na świecie do założenia rodziny. Wiedział, że nie może wrócić do kraju, bo
wiadomo, gdzie wyląduje.  Więc nie było takiej  możliwości,  żeby wrócił  do kraju.
Zachwycił się Nową Zelandią. Zachwycił się Nową Zelandią, ale w tym czasie Nowa
Zelandia była krajem zamkniętym dla obcokrajowców. I brat zaparł się, żeby stanąć
przed komisją. No więc dopuścili go dla świętego spokoju. No jest komisja, kilka osób
i tak spojrzeli w dokumenty – no, Polak, tak, tak. Polak. Jeden, nawet nie wiem, czy
ten człowiek był Polakiem, mówi: „O, z Lublina, o, jakie nazwisko. Czy pan może zna
Stanisława Jasińskiego? Takiego pszczelarza”.  Ten człowiek  w Nowej  Zelandii
wiedział, kto to był Stanisław Jasiński. Musiał się interesować, był to starszy człowiek.
W okresie międzywojennym ojciec już był  –  śmieję się  teraz – Europejczykiem.
Utrzymywał kontakty, jeździł po całej Europie, Szwajcaria, nie Szwajcaria, Niemcy,
Włochy, Francja. Jurek się roześmiał i mówi: „No, trudno, żebym nie znał, to mój
ojciec”. „Czy pan jest w stanie udowodnić, że pan Stanisław Jasiński, pszczelarz, jest
pana ojcem?”. Jurek mówi: „No, a co potrzeba, żeby udowodnić?”. I wtedy: ,,No, jakiś
dokument”. I myśmy wtedy, pamiętam, wysłali ojca dowód osobisty przedwojenny,
metrykę, no i mój brat został w Nowej Zelandii, założył tam rodzinę, ożenił się. I za
jakieś dwa lata, może krócej,  mi się już to wszystko zlewa, Jurek dzwoni,  mówi:
„Słuchajcie, w Nowej Zelandii mają zakładać plantację kiwi czy założyli plantację kiwi,
a tamte pszczoły nie są w stanie zapylać. Tato, czy jesteś w stanie coś pomóc?”. I
pamiętam, że ojciec coś tam robił w tej pasiece. I później wysłaliśmy matkę w takim
drewnianym pudełeczku. I na górze były takie dziureczki, specjalna siateczka. Była
matka, z odpowiednim ryjkiem i tak zaczęły właśnie kiwi być zapylane. Nie wiem, jak
ojciec to zrobił, zawsze mówiłam, że jestem córką pszczelarza, natomiast nie jestem
pszczelarką.
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