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Już po raz 24 Maraton „Solidarności” poprowadzi uczestników
pod flagami naszego Związku ulicami Trójmiasta.
Maraton upamiętnia kurierów, którzy w sierpniowych strajkach
1980 roku utrzymywali łączność pomiędzy największymi strajkującymi zakładami Trójmiasta. Przenosili wiadomości, pocztę oraz
strajkową bibułę. Ich wysiłek nie poszedł na marne. Z buntu robotników powstał pierwszy niezależny od władzy ogólnopolski
związek zawodowy, podpisano Porozumienia Gdańskie. Dzięki
tamtym wydarzeniom dziś żyjemy w prawdziwie wolnej i niepodległej Polsce.
„Solidarność” organizuje, wspiera i patronuje wielu imprezom
sportowym. Nie tylko tak dużym jak ten maraton czy wyścig kolarski „Solidarności” i Olimpijczyków, ale również kilkudziesięciu
innym w całej Polsce. Jesteśmy z tego bardzo dumni.
Życzę wszystkim uczestnikom udanej sportowej rywalizacji. Każde zwycięstwo z własną słabością i ograniczeniami jest godne
podziwu. Powodzenia!
Piotr Duda
Przewodniczący Komisji Krajowej KK NSZZ „Solidarność”

It is already for the 24nd time that the “Solidarity” Marathon will lead participants under the flags of our trade union through the streets of the Tri-City.
The Marathon commemorates the couriers of the August 1980 strikes who
maintained communication between the biggest companies striking in the
Tri-City. They carried messages, mail and underground publications. Their effort was not wasted. From the rebellion of the workers the first nationwide
independent trade union was founded, the Gdansk August accords were
signed. Thanks to those events today we live in a truly free and independent
Poland.
“Solidarność” organizes, supports and is the patron of many sporting events,
not only as large as this marathon or Race of Solidarity and Olympics, but also
dozens of others throughout the country. We are very proud of it.
I wish all the participants a successful sports competition. Every victory of over
one’s own weakness and limitations is admirable. Good luck!
Piotr Duda,
the President of the National Commission
of NSZZ „Solidarność”

Wojewoda Pomorski
W tym roku, po raz 24 wystartuje Maraton „Solidarności”.  
Tradycyjnie już ulicami Trójmiasta pobiegną sportowcy i
amatorzy, chcący uczcić bohaterstwo uczestników strajków będących początkiem wielkich zmian ustrojowych.
Ofiarować będą swoje treningi, wysiłek i wszelkie niedogodności ponad czterdziestokilometrowej trasy, tym którym
zawdzięczamy wolną Polskę. Również w hołdzie bohaterom NSZZ „Solidarność” , na mecie wzniosą ręce w zasłużonym geście zwycięstwa.
Wszystkim tym, którzy podjęli wyzwanie współzawodnictwa
w patriotycznym duchu, życzę udanej rywalizacji  i autentycznej satysfakcji z przezwyciężenia własnych słabości.
Tak jak kiedyś oni – twórcy i działacze „Solidarności” wykazali się niesamowitą determinacją łamiąc żelazną kurtynę,
tak Wy dzisiaj biegnąc stajecie się ludźmi z żelaza.  
Powodzenia na trasie!

Wojewoda Pomorski
Dariusz Drelich

This year , the International Solidarity Marathon will start for
the 24th time. Traditionally – the professional athletes and
amateurs wanting to commemorate the heroism of the participants of the Strikes that began the great political system changes – will run through the streets of the Tri-City.
They will offer their trainings , dedicate their efforts and any inconvenience of over 40 km run to Those who made Poland free.
Also in tribute to the heroes of the Independent Self-governing
Labour Union „Solidarity” , the participants of the Marathon will
raise their hands at the finish line in a well-deserved gesture of
victory.
To all of You who have taken the challenge of competition in
a patriotic spirit, I express the words of best wishes of successful taking part in the race and authentic satisfaction from overcoming your own weaknesses.
Just like Them- the creators and activists of “Solidarity” – demonstrated amazing determination by breaking the Iron Curtin, just
You today – by running-become the people of iron.
Good luck along the route!
Dariusz Drelich
Voiviode of the Pomeranian Voivodeship

Gdynia

Szanowni Państwo,
Tak, jak przed laty mieszkańcy Trójmiasta łączyli siły we
wspólnej walce o wolność i suwerenność, tak dziś, by
uczcić pamięć tamtych wydarzeń, razem pokonają trasę maratonu prowadzącą przez Gdynię, Sopot i Gdańsk.
Przed laty wielkiego hartu ducha wymagała walka z komunistyczną władzą, dziś determinacja i wytrwałość są niezbędne, by wygrać z oporem zmęczonych mięśni. Maraton
Solidarności jest pięknym przykładem dla nas wszystkich, że
trudy, przeciwności i słabość, choć z pozoru wydaje się to
niemożliwe, jesteśmy w stanie pokonać. Powodzenia!
Wojciech Szczurek
Prezydent Gdyni

Ladies and Gentlemen,
Just as years ago, when they combined forces in a struggle for
freedom and sovereignty, today the people of Tricity will join
together again, to commemorate those events and complete
the marathon distance, leading through Gdynia, Sopot and
Gdańsk.
Back then, the fight against the communist regime required
great fortitude. Today, determination and persistence will be
necessary to win against the resistance of tired muscles. The Solidarity Marathon is a beautiful example for all of us that although
it may seem impossible, we are able to overcome hardships,
adversities and weakness.
Good luck!
Wojciech Szczurek
Mayor of Gdynia

Gdańsk

Maraton „Solidarności” to bieg dla koneserów – ma kameralną atmosferę, patriotycznego ducha, sierpniowe słońce,
możliwość przebiegnięcia jednego dnia przez Gdynię, Sopot
i Gdańsk.
Ten bieg wrósł w życie trójmiejskiej aglomeracji, zawodnicy staną na starcie pod pomnikiem ofiar Grudnia ’70 po raz XXIII. Ilu
osiągnie metę pod Neptunem na Długim Targu? Wszystkim życzę pokonania swoich słabości.
- Bieganie dało mi odwagę by zaczynać, determinację aby
wciąż próbować i duszę dziecka, aby mieć z tego wszystkiego
zabawę po drodze. Biegaj często i biegaj daleko, ale nigdy nie
zabiegaj swojej radości z uprawiania tego sportu – powiedziała
amerykańska biegaczka maratonów i olimpijka Julie Isphording.
Dla tych, którzy nie zdecydują się na start, proponuję inny cytat.
Alice Munro, laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury
napisała: „Gdy stracisz wiarę w ludzi, idź obejrzeć maraton.”
Paweł Adamowicz
Prezydent Miasta Gdańska

Dear all,
I am happy to meet you once again on the route of one of the most important races in Poland.
The Solidarity Marathon has a patriotic spirit. The August sun gives us the opportunity to run a race in just over two hours through the Tri-City. We start in
Gdynia and we finish next to the Neptune’s Fountain in Gdansk.
You are already the winners. You have taken the challenge that gives you
a lot of joy, but it also requires sacrifices, training, determination and fortitude. I wish that the 24th Solidarity Marathon commemorating the events
happened in August 1980 would help you overcome your own weaknesses,
improve your finish time, and strengthen your faith in yourself. I wish you an
unforgettable experience.
Paweł Adamowicz
Mayor of the City of Gdańsk
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