
"1047 dla Arka” - charytatywny spływ kajakowy. 

Inicjatywa grupy weteranów i ich przyjaciół, zakładająca pokonanie pieszo i w kajakach 
całej  długości  Wisły  (1047  km),  od  jej  źródeł  do  Bałtyku,  w  szczytnym  celu  by 
podziękować  weteranom za  ich  służbę  oraz  pomóc  tym,  którzy  z  różnych  przyczyn 
znaleźli się w trudnej sytuacji. 

„1047 dla Arka” to przedsięwzięcie, które ma zwrócić uwagę na zorganizowanie pomocy dla 
Arka Urbańskiego - pięcioletniego syna Daniela Urbańskiego, weterana, który służył w Iraku 
i Libanie.

Zainicjowana  przez  Damiana  „Ligo”  Ligockiego  Akcja  „1047dla…” organizowana  przez 
Fundację  SPRZYMIERZENI z  GROM, jest  inicjatywą grupy weteranów i  ich przyjaciół, 
zakładająca pokonanie pieszo i w kajakach całej długości Wisły (1047 km) w szczytnym celu 
by  podziękować  weteranom  za  ich  służbę  oraz  pomóc  tym,  którzy  z  różnych  przyczyn 
znaleźli  się  w  trudnej  sytuacji.  W 2019  roku  wydarzenie  było  dedykowane  Mariuszowi 
„Tasiorowi”  Tkaczykowi,  żołnierzowi  25  Brygady  Kawalerii  Powietrznej  w  Tomaszowie 
Mazowieckim,  a  w  2020  roku  Piotrowi  „Ziębie”  Ziębakowskiemu,  żołnierzowi  17 
Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej, dla których zbierano środki na leczenie. 

W 2021 roku akcja organizowana jest dla Arka Urbańskiego -  pięcioletniego syna Daniela 
Urbańskiego, weterana, który służył w Iraku i Libanie. Arek w drugiej dobie życia przeszedł 
poważną operację serca TGA. Niestety w trakcie operacji nastąpił wylew, o którym rodzice 
dowiedzieli  się  po  dwóch  tygodniach.  W  ciągu  tych  dwóch  tygodni  mózg  Arka  został 
poważnie uszkodzony. Rodzice Arka codziennie walczą ze skutkami wylewu. Przez wylew, 
Arek jest opóźniony psycho-ruchowo oraz choruje na padaczkę. Żeby ratować życie, lekarze 
założyli chłopcu zastawkę komorowo-otrzewnową. Arek stale wymaga intensywnej opieki i 
rehabilitacji, na którą to w ramach akcji „1047dla”  Fundacja SPRZYMIERZENI z GROM 
będzie zbierać środki.

Całość trasy objętej akcją, podzielono na 3 etapy: 

1. Trekking z Baraniej Góry do Skoczowa – 3 maja br.

2. Bieg na dystansie półmaratonu Skoczów - Zabrzeg – 7 maja br.

3. Spływ kajakowy Zabrzeg - Gdańsk, Gdynia, Morska Baza Mechelinki – start 8 maja br.

Do Warszawy dopływają 15 maja, późnym popołudniem. 16 maja, przed wypłynięciem, 
chętnie spotkają się, żeby porozmawiać i opowiedzieć o akcji.

W ramach akcji prowadzona jest zbiórka pieniędzy na leczenie i rehabilitację dla Arka na 
profilu Facebook Fundacji SPRZYMIERZENI z GROM: 
https://www.facebook.com/FundacjaSprzymierzeni/posts/1551495835056030

Osoby do kontaktu: 
Grzegorz Wydrowski – Prezes Zarządu Fundacji SPRZYMIERZENI z GROM, tel. 531 340 
962, e-mail: g.wydrowski@fundacja-sprzymierzeni.pl 
Agnieszka Robakowska – Wiceprezes Zarządu Fundacji SPRZYMIERZENI z GROM, tel. 
782 280 893, e-mail: a.robakowska@fundacja-sprzymierzeni.pl
Damian Ligocki – tel. 883 732 305, e-mali: d.ligocki@fundacja-sprzymierzeni.pl 
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