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Tradycja ich wypieku w Bychawie sięga 
roku 1950. Recepturę wymyślił Henryk Ko-
walski, piekarz, ojciec właściciela istniejącej 

do dziś piekarni w Bychawie. 
Bułka w kształcie prostokątna, po wy-

pieku posypana cukrem, upieczona z  tra-
dycyjnego ciasta drożdżowego, w skład 
którego wchodzi: mąka pszenna, woda i 

drożdże. Nie nadzie-
wana i zupełnie bez 
polepszaczy. W jej 
smaku wyczuwana 
jest delikatna nuta 
drożdży. 

Skład receptury 
wypiekanych bułek 
z cukrem, podobnie 
jak samo istnienie 
i usytuowanie Pie-
karni Kowalskich, 
nie zmieniło się 
przez lata. Bułki 
drożdżowe z cu-
krem można kupić 
tylko rano. Najle-
piej je zjeść, gdy są 
jeszcze gorące. Są 
idealne na drugie 
śniadanie dla dzie-
ci do szkoły. W pa-
mięci wielu star-
szych i młodszych 
bychawian zapisał 
się ich smak i za-
pach, jako miłe 

wspomnienie z dzieciństwa. Ich miłośniczką 
jest też Magdalena Lipiec, redaktorka Radia 
Lublin. Dzięki niej, bychawskie bułki za-
słynęły w takich audycjach radiowych jak: 
„Perły i perełki Lubelszczyzny”, „Apetyt na 
radio” oraz w programie telewizyjnym „Wa-
kacyjne spotkania z... Bychawą”.

 Bułki z cukrem można zakupić w Pie-
karni Reginy i Janusza Kowalskich w By-
chawie, ul.  Ks. Dominika Maja 11.

Ewa będzie 
pilotem

mg

Jeszcze niedawno stażystka w Urzędzie 
Miejskim w Bychawie, a teraz... podchorąży 
w dęblińskiej „Szkole Orląt”.  To Ewa Klimek 
z Osowy Kolonii.

Ma dwadzieścia lat i jest studentką dru-
giego roku w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił 
Powietrznych w Dęblinie. Studia  rozpoczęła 
w sierpniu 2009 r. na  kierunku lotnictwo i 
kosmonautyka w specjalności pilot samolo-
tu transportowego. 

Z Ewą spotkałam się podczas tych waka-
cji. Któregoś dnia przyszła do nas do redak-
cji po gazetę. Na żołnierza wcale nie wyglą-

dała: wysoka, smukła, czarnowłosa,  szero-
ko uśmiechnięta. 

- Mundur musi ci pasować! – rzekł 
Marek. 

Na drugi dzień przyszła pokazać się 
w mundurze. 

Jest zadowolona z wyboru szkoły. To było 
jej marzenie, odkąd pierwszy raz została za-
brana na lotnisko w Dęblinie i zobaczyła ko-
łujące na pasie Iskry. Teraz w szkole ćwiczy 
na Cesnie C150.

Czy egzamin był trudny? – pytam. 
- Uff! Było bardzo ciężko – odpowiada. 

Przeszłam szereg badań lekarskich na ko-
misji terenowej, potem w Dęblinie oraz w 
Warszawie. Dopiero po uzyskaniu kategorii 
zdrowotnej zostałam dopuszczona do egza-
minów wstępnych: sprawnościowych oraz 
intelektualnych. Sprawnościowe – to zda-
nie takich  konkurencji jak bieg  na 100 m, 
bieg na 1000 m, pływanie 50 m i uginanie 
ramion na ławeczce tzw. pompki. Punkty 
uzyskuje się wg ściśle określonych norm. 
Potem na testach intelektualnych zdawałam 
matematykę, fizykę i angielski. Punkty są 
oczywiście sumowane, można było uzyskać 
również dodatkowe za ewentualne doświad-
czenia lotnicze np. skoki spadochronowe.

Na roku w kompani Ewa ma 14 koleżanek 
oraz 123 kolegów. 

Nauka w dęblińskiej „Szkole Orląt” trwa 
pięć lat, więc jeszcze przed Ewą sporo pracy. 
Trzymamy kciuki!

Pomysł na... produkt regionalny

Bułka drożdżowa z cukrem

M
o

n
ik

a
 G

ła
zi
k

Głos Ziemi Bychawskiejstr. 20 nr 5 (215) 2010



Dożynki Gminne  
w Gałęzowie Kolonii Drugiej 
> 3

TURYSTYKA
Szlak rowerowy
„Doliną Kosarzewki”

> 3

> 3
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