
 
 

 

Ergometrem przez Polskę w szczytnym celu. Finał akcji w Gdańsku 
 
Plan ma ambitny: w 10 dni „przepłynąć” 500 km na wodnym ergometrze wioślarskim 
i uzbierać co najmniej 10 tysięcy złotych na cel charytatywny. 25 czerwca w Katowicach 
manager regionalny Wakacje.pl Tomasz Banach zainaugurował projekt, który nazywa 
#ergobanan2022. Finał akcji odbędzie się 4 lipca w Gdańsku.  
 
Dla Tomasza Banacha to nie pierwsze tego typu wyzwanie. W 2016 roku w 10 dni przebył na 
hulajnodze trasę z Zakopanego do Sopotu. Rok później tym samym środkiem transportu w 
niecałe 36 godzin pokonał ponad 300-kilometrową trasę z Gdańska do Rewala. W tym roku 
wyznaczył sobie nowy cel do osiągnięcia – „przepłynięcie” 500 km w 10 dni na wodnym 
ergometrze wioślarskim.  
 
Wiosłowanie w szczytnym celu 
 
Każda z realizowanych przez Tomasza Banacha akcji to nie tylko sportowe wyzwanie i chęć 
sprawdzenia możliwości własnego organizmu, ale i okazja do wsparcia zbiórki 
charytatywnej.  
 
– Podejmując decyzję o realizacji projektu, za cel postawiłem sobie promocję aktywności 
fizycznej. Chciałem też realnie pomóc potrzebującym. Wcześniej wspierałem małą Emilkę, 
która potrzebowała funduszy na operację serca w Stanach Zjednoczonych. Teraz, w obliczu 
wojny w Ukrainie, nie wahałem się, by swoje siły i energię skierować właśnie w tym kierunku 
i wesprzeć zbiórkę Polskiej Akcji Humanitarnej. Zachęcam do tego również wszystkie osoby 
śledzące moje wyzwanie – mówi Tomasz Banach, manager regionalny Wakacje.pl 
i organizator akcji #ergobanan2022.  
 
Zbiórkę można wesprzeć do końca trwania projektu poprzez stronę Polskiej Akcji 
Humanitarnej.  Zebrane środki zostaną przekazane na rzecz osób poszkodowanych w 
wyniku wojny w Ukrainie. 
 
#ergobanan2022 – w 10 dni z Katowic do Gdańska 
 
Każdego dnia akcji Tomasz Banach pokonuje na wioślarzu pięć 10-kilometrowych sesji, a 
następnie przenosi się do kolejnego miasta. Trasę rozpoczął 25 czerwca w Katowicach, a 
zakończy ją 4 lipca w Gdańsku, gdzie swoją siedzibę ma firma Wakacje.pl – partner 
wyzwania. Finał zostanie zorganizowany w godz. 9.00-16.00 na FALI w kompleksie biurowym 
Alchemia (przestrzeń pomiędzy budynkami Argon i Neon przy alei Grunwaldzkiej 413). Tam, 
zgodnie z planem, Tomasz Banach osiągnie cel 500 kilometrów.  
 
– Chcemy, żeby o akcji i jej celu dowiedzieli się również pracownicy sąsiadujących z nami 
firm. Stąd też realizacja finału na wolnym powietrzu, w miejscu, które wiele osób przemierza 
w drodze do pracy. Cieszymy się, że mamy na pokładzie takich ambitnych pracowników 
jak Tomek. Trzymamy kciuki za osiągniecie celu, zapraszamy do kibicowania i wsparcia 
zbiórki – mówi Agata Biernat, specjalista ds. komunikacji w Wakacje.pl. 
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Przebieg akcji można też śledzić na profilu #ergobanan2022 na Facebooku. Do realizacji 
wyzwania Tomasz Banach przygotowywał się blisko rok pod okiem Roberta 
Niesyczyńskiego, brązowego medalisty Mistrzostw Świata na ergometrze (USA 2018), 5-
krotnego medalisty Mistrzostw Europy i 10-krotnego medalisty Mistrzostw Polski. Partnerami 
inicjatywy są WaterRower i Wakacje.pl. 
 
 
#ergobanan2022 – Ergometrem przez Polskę dla Ukrainy – szczegóły trasy:  
 
25.06.2022, Katowice, Hotel Vienna House Easy  
26.06.2022, Częstochowa, Arche Hotel Częstochowa 
27.06.2022, Spała, Hotel Mościcki 
28.06.2022, Łódź, Hotel Tobaco  
29.06.2022, Warszawa, Varsovia Apartamenty 
30.06.2022, Płock, Hotel Czardasz 
01.07.2022, Wielka Nieszawka k/Torunia, Centrum Sportu i Rekreacji OLENDER 
02.07.2022,  Grudziądz, Hotel Ibis Styles Grudziądz 
03.07.2022,  Malbork, Hotel Centrum Malbork 
04.07.2022, Finał akcji w Gdańsku, Fala w kompleksie Alchemia przy al. Grunwaldzkiej 
(między budynkami Argon i Neon), godz. 9.00-16.00.  
 
Uwaga! W razie niesprzyjającej pogody finał akcji może zostać przeniesiony do siedziby 
Wakacje.pl w budynku Neon, aleja Grunwaldzka 413, III piętro. 
  
Link do zbiórki: https://pomagamy.pah.org.pl/participant/ergometrem-przez-polske-dla-
ukrainy 
Link do profilu akcji na Facebooku: https://www.facebook.com/ergobanan2022  
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