Pasztet
z korników

W czasie szkolenia wielką wagę przykładano do umiejętności przeżycia w odosobnieniu. Istotnym elementem ćwiczeń było więc „pozyskiwanie żywności z zasobów miejscowych”. To znaczy, że należało znaleźć
coś, co nadawało się na posiłek, przyrządzić to i zjeść.
Plan użycia grup specjalnych w wypadku wojny zakładał, że po
wykonaniu zadania komandosi powinni przenikać do swoich na własną
rękę lub zamelinować się i przeczekać do nadejścia własnych wojsk.
Zdolność do przeżycia w takich warunkach była więc kluczowa. W czasie
bytowań w mieście „zasobami miejscowymi” były psy, koty, szczury,
myszy, jaszczurki, gawrony, żaby. Między blokami nie ma kur, królików,
saren czy zajęcy. Trzeba jeść to, co wpadnie w ręce.
– Pieczony kot jest całkiem smaczny. Podobnie jak zupa z psa
gotowana w kociołku. Raz tylko dorodny owczarek odbijał się nam
czkawką. Bo to był pies zastępcy komendanta poligonu w Wędrzynie. Jak
właściciel dowiedział się, że go zjedliśmy, to dostaliśmy w kość bardziej
niż na prawdziwej wojnie – opowiada oficer.
Komandosi podpadli z powodu ułańskiej fantazji. Gdyby owczarka
zjedli, a resztki ukryli, sprawy by nie było. Jednak oni skórę psa przybili
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na drzwiach jednego z budynków Nowego Muru, czyli miasteczka
poligonowego w Wędrzynie.
– Często bywało tak, że na bytowania w terenie żołnierze dostawali
żywe koty w workach. I znikali na kilkanaście dni. Osobiście uważam,
że kot jest smaczny – przekonuje mjr Edward Mroczek.
Polowanie na koty wcale nie było proste. Bezdomnych dachowców
w Bolesławcu nie brakowało. Ale zwierzaki broniły się. Więc jak żołnierze
mieli ręce całe podrapane, wiadomo było, że „organizują” sobie żywność
na ćwiczenia. Ponoć po jakimś czasie koty uciekały na widok człowieka
w czerwonym berecie.
Według sierż. Jana Kuska, kot smakuje podobnie jak królik.
– Nie zauważyłem żadnej różnicy. Kiedyś na bytowaniu w Górach
Izerskich przez dwa tygodnie je jadłem. A gdy wróciłem do domu,
teściowa na uroczysty niedzielny obiad przyrządziła królika. Zjadłem,
ale wolałbym coś innego – śmieje się Jan Kusek.
Dodaje też, że nie jadało się rudych kotów. Po zdjęciu skóry na
mięsie widać ciemne plamy, przypominające wągry: – Nieprzyjemnie
to wygląda, jakby był chory. Za to młody pies smakuje jak cielęcina.
Ale nie lubiłem psów, bo trzeba je długo gotować.
– Niektórzy nie chcieli takich „specjałów” wziąć do ust. Jednak
wystarczyły trzy dni ścisłej głodówki i wszystko smakowało – dodaje
Bogdan Fiałkowski.
Po pierwszym dniu bytowania niektórzy jeszcze wybrzydzali.
Bogdan Fiałkowski miał w grupie żołnierza, który mówił z silnym
śląskim akcentem. Po długim zimowym marszu żołnierz jak nieżywy
zaległ pod drzewem. Kolega przyniósł mu gorącą potrawkę z kota. – Jo
tego jodł nie bede! – stanowczo odrzekł Ślązak. Dowódca grupy wylał
więc potrawkę niedaleko drzewa, informując wybrednego żołnierza,
że jedzenie będzie tam na niego czekać. Rano wygłodniały i skruszony
przyszedł do dowódcy: – Gdzie leży to, co żech tego nie chcioł jeść?
Bogdan Fiałkowski zapamiętał też innego żołnierza: – Dostał
porcję kota i pasztet z kornikami. Grzecznie zapytał, czy może zamówić
dokładkę z korników, żeby nie jeść kota? Zgodziłem się.
– Bogdan był wyrozumiałym dowódcą. Jak ja nie chciałem
zjeść pieczonej żaby, to mi kazali zjeść surową – wyjaśnia Jan Kusek.
– Miałem żołnierza, który nazywał się Kiciński. Powiedział,
że prędzej umrze, niż zje kota. Pierwszy dzień wytrzymał. Ale mieliśmy
tylko tego kota i kompot z jodeł. Na drugi dzień wypił łyk kompotu
i spróbował kota. Na trzeci dzień jadł jak wszyscy. Głodny człowiek zje
wszystko. A jak nie nauczysz się na ćwiczeniach, to nie wiadomo, jak
sobie poradzisz na wojnie. Nie jadałem nic brudnego, zepsutego. Ale

skoro upolowaliśmy coś świeżego, to czemu nie jeść? Przecież koty i psy
są popularne w menu chińskim. Podobnie jak różne robaki – przekonuje
mjr Edward Mroczek.
Komandosi zbierali larwy owadów i przygotowywali z nich posiłki.
– To były dodatkowe proteiny. Najprościej larwy wrzucić na rozgrzaną
menażkę, trochę podsmażyć i dokładnie wymieszać z pasztetem z racji
żywnościowej – podaje przepis Bogdan Fiałkowski.
– Najgrubsze są pod korą. Nawet nie trzeba ich smażyć. Na
surowo z pasztetem i odrobiną soli też smakują dobrze – uzupełnia
Edward Mroczek.
Na bytowania żołnierzom przysługiwały SPD, czyli suche porcje
desantowe. Każdy mógł wziąć po trzy na dzień. Więc młodzi żołnierze
pakowali je do zasobników. – Ale już po kilku godzinach marszu w śniegu
wyrzucali konserwy. Przed wymarszem trzeba było bowiem zrobić
selekcję i zabrać to, co lekkie, a pożywne – instruuje Marek Sobczyk.
W scenariuszach ćwiczeń przewidywano dostarczanie zaopatrzenia
dla grup. Niekiedy z samolotu zrzucano zasobnik ze sprzętem
i dodatkową żywnością. Niekiedy samolot zastępował ciężarowy star,
który o określonej godzinie miał się pojawić w ściśle określonym miejscu.
– W czasie bytowania w Górach Izerskich, w zimie, ciężarówka
nawet się nie zatrzymała. Mieliśmy dostać zapas żywności w worku.
Ale stojący na pace wysypali wszystko w czasie jazdy. Żołnierze byli
młodzi, niedoświadczeni. Nie chciało im się dokładnie wyzbierać
jedzenia. Do tego od miejsca „zrzutu” do bazy było pięć godzin marszu.
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Po kilku dniach głodowania, wrócili i saperkami grzebali w śniegu,
próbując odnaleźć pozostawione ziemniaki. Potem jedliśmy takie
ziemniaki ugotowane, słodkie od zmrożenia – wspomina podoficer.
Niekiedy udało się złapać w sidła jakieś zwierzę. Gdy grupy bytowały
w pobliżu wsi, żołnierze zakradali się do komórek i kurników.
Jeśli w czasie działań wygospodarowali trochę trotylu, łowili ryby na
„błysk saperski”. Do wody wrzucało się materiał wybuchowy. Podwodny
wybuch ogłuszał ryby, wystarczyło je tylko pozbierać z powierzchni.
Płetwonurkowie kosztowali wszelkich małży i ślimaków. – Je się to,
co pełza. Bo to białko. Mieliśmy spirytus do konserwowania sprzętu.
Ale odkażaliśmy nim żołądki po jedzeniu tego wszystkiego – dodaje
płetwonurek mł. chor. sztab. Mieczysław Kopacz.
Pierwsze bytowania organizowano po roku służby. To był ciężki
egzamin, w czasie którego „młodzi” przeistaczali się w „starych”.
– Na bytowaniach odpadało najwięcej ludzi. Zajęcia w lecie były
prostsze, bo wtedy las był jak szwedzki stół. Prawdziwym wyzwaniem
były bytowania zimowe, które mieliśmy zwykle w lutym. Doświadczenia
z pierwszego bytowania bardzo podnosiły na duchu. Człowiek umiał
sobie radzić psychicznie z trudami przetrwania w nieprzyjaznych
warunkach. Kiedyś nie mogliśmy rozpalić ogniska i wodę do picia
topiliśmy ze śniegu. Każdy nakładał śnieg do menażki, wkładał pod
kurtkę i ogrzewał własnym ciałem – wspomina Marek Sobczyk.
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