Babski Spływ Kajakowy. W towarzystwie Myszki Miki
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Panie na rzece spędziły kilka godzin. Trasa spływu wiodła z Bud Grabskich do Joachimowa Mogił. (fot. Joanna Młynarczyk)

Na imprezę przyciągnęła uczestniczki przede wszystkim fantastyczna babska atmosfera. W
sobotę (9.03) panie nad rzeką Rawką kontynuowały obchody Dnia Kobiet. Na szesnaście
kilometrów przygody w kajaku zdecydowało się 30 pań. Tematem przewodnim była Myszka
Miki.
– Odwagi i hartu ducha potrzeba, żeby popłynąć zimą w kajaku, jeszcze tak trudną rzeką, jaką jest
Rawka, ale jak widać uczestniczkom tych cech nie brakuje – mówił prezydent Krzysztof Jażdżyk,
który jak co roku przyjechał, by złożyć paniom życzenia. – Rzeka Rawka przyciąga, warto ją bliżej
poznać, a dla kajakarzy jest wyzwaniem, szczególnie zimą. Ja sam o tej porze roku jeszcze nie
płynąłem – przyznał prezydent.
– Przyciąga przede wszystkim fantastyczna babska atmosfera – mówi Kinga Dawidziuk z Ziemiar,
która w imprezie uczestniczy już czwarty raz. – To takie przedłużenie Dnia Kobiet, chcemy się bawić,
razem świętować. A każdego roku jest inaczej, zaczynałam przed czterema laty z diablicami na
Rawce, dziś są myszki.

– To jest taki dzień w roku, że możemy być same ze sobą, dla nas to coś innego, nie kawa, herbata, a
kajak i przygoda – zwraca uwagę Agnieszka Sobolewska.
Impreza cieszy się sporym zainteresowaniem, każdego roku dołączają nowe osoby.
– Jestem pierwszy raz, trafiłam tu za namową koleżanki. Lubię aktywnie spędzać czas, latem
jeździmy na rowerkach, byłam już na raftingu i na początku trochę się bałam, ale chciałabym
spróbować czegoś nowego, podobnie jest teraz – przyznaje Elżbieta Gałęziewska.
– Też pierwszy raz płynę, miałam trochę obaw, bo nie umiem pływać – przyznaje Bożena Fontańska. –
Ale ciekawość zdobycia nowego doświadczenia wzięła górę, zobaczyłam w internecie jak zrobić uszy
Myszki Miki i jestem – dodaje.
Ale impreza nie zakończy się na spływie. Wieczorem panie uzupełnią swoje stylizacje – założą
spódniczki w kropki, białe rękawiczki i zasiądą do kolacji. Rozpocznie się biesiadowanie.
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