Baby w Babii

Babskie sprawy w Babii

8 marca 2003 autobus MZK z napisem „SPACER” dowiózł 89 turystów do Kuchar Kościelnych. Drewnianą świątynię
p.w. Wszystkich Świętych udostępnił proboszcz Tadeusz Dunaj. Zadbana dwustuletnia budowla wywarła na
zwiedzających miłe wrażenie.
Spacer na trasie Zarzewek – Struga – Kowalewek długości około 6km obfitował w zimowe uroki. Marek Chlebicki
planując trasę wykorzystał urozmaiconą rzeźbę terenu, różnice poziomów i dominanty wzniesień. Ciekawe, sosnowe
zalesienia podniosły zdrowotne walory spaceru. Wiadukt nad trasą A2 pozwolił spojrzeć na nieliczne jadące nią
samochody. Dwóch rowerzystów z Poznania dojechało do wsi Babia własną trasą.
We wsi Babia dzieci i nauczycielki z miejscowej szkoły przygotowały program artystyczny z okazji Dnia Kobiet.
Chłopcy złożyli wszystkim paniom życzenia. Dyrektor szkoły pani Urszula Kubiak opowiedziała o historii miejscowości.
Nazwa wsi pochodzi stąd, że tutejsze kobiety decydowały o jej losach. Dziś wójtem gminy Rzgów i przewodniczącym
rady tej gminy są kobiety.
Główną atrakcją były baby – tym razem pieczone. Przy ognisku nie zabrakło znanej piosenki „Baby”. W gwiezdne
niebo popłynęły słowa „Baby, ach te baby, człek by je łyżkami jadł...”
Impreza odbyła się zgodnie z „Kalendarzem imprez Konin 2003”, wydanym przez Urząd Miasta.
„SPACERKIEM PO ZDROWIE” to cykl imprez zaproponowanych przez Klub Turystyczny PTTK w Koninie dla
mieszkańców Konina i okolic. Od 5 lat jednoczy spore grono osób nie tylko z Konina. W „SPACERKACH” biorą udział
także mieszkańcy Poznania, Wrześni, Słupcy czy Koła. Średnio raz w miesiącu zaplanowany jest spacerek.
Konin, 2003-03-09
Wanda Gruszczyńska (Klub Turystyczny PTTK w Koninie – sekretarz; Oddział PTTK w Koninie – wiceprezes)

Kuchary Kościelne. Pięknie zadbany 200-letni kościół

Po 6 km wędrówki upragniony napis: Babia

Przed szkołą we wsi Babia Zbyszek
Szczypkowski z Konina wita kolarzy z Poznania

Tańczące dziewczęta z Babii

Zarzewek. Początek trasy pieszej

Same baby: pieczone i żywe w świetlicy
szkoły we wsi Babia

Spore połacie lasu były zaśnieżone

Marek Chlebicki, inicjator spacerów, w otoczeniu pań

Program artystyczny przygotowany przez uczniów i nauczycieli ze szkoły we wsi Babia
spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem turystów

Przystojniejsza cześć artystów

Przy ognisku śpiewano „Jak dobrze nam zdobywać góry”,
bo okoliczne pagórki dały namiastkę dalekich gór.

