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Kto mógł przewidzieć, że tegorocz-
ny Maraton Solidarności odbędzie 
się w formule e-maratonu! Za spra-
wą pandemii nie spotkamy się jak co 
roku na starcie w Gdyni, aby w ulicz-
nej rywalizacji świętować narodziny 
Niezależnego Samorządnego Związ-
ku Zawodowego „Solidarność”, ale 
każdy z uczestników stanie do rywa-
lizacji samotnie – jak mówi hasło:

„Solidarni – Razem, ale osobno”.

Paradoksalnie przybliża nas to do tamtych strajkowych wydarzeń sprzed 40. lat, 
gdy łącznicy zapewniający przepływ informacji pomiędzy strajkującymi zakłada-
mi Wybrzeża, często samotnie przemierzali ten dystans, walcząc ze strachem, 
milicją i groźbą aresztowania. A przecież pamiętajmy, że to ich pamięć przywo-
łujemy „Maratonem Solidarności”. Naszym biegiem oddajemy im hołd, dziękując 
za wkład w zwycięstwo „Solidarności”.

Życzę zawodnikom, którzy samotnie staną na starcie tegorocznego Maratonu – 
innego niż dotychczasowe – wytrwałości i sukcesu. Biegnąc w ciszy własnego 
oddechu spróbujcie poczuć to, co czuli odważni ludzie w sierpniu 1980 roku. Oni 
dali radę. Wy też tego dokonacie.

Piotr Duda  
Przewodniczący Komisji Krajowej KK NSZZ „Solidarność”
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Przed nami kolejna edycja Marato-
nu Solidarności. 40 lat od wybuchu 
strajków na Wybrzeżu i narodzin 
NSZZ „Solidarność”, sto lat od uro-
dzin św. Jana Pawła II i 50 lat od 
tragicznego Grudnia ‘70 nie mo-
gliśmy zrezygnować z zawodów, 
które upamiętniają naszą drogę do 
wolności i służą oddaniu czci tym, 
którzy cierpieli i ginęli za prawa 
człowieka i godność pracy. 

Między strajkującymi zakładami pracy, 
w odciętym od informacji Trójmieście, 
przemieszczali się w 1980 roku łącznicy. Przenosili wieści i ulotki. Biegacze byli 
heroldami wolności, tak jak posłaniec Filippides, który dwa i pół tysiąca lat 
wcześniej, przebiegł z Maratonu do Aten, by opowiedzieć o zwycięstwie nad 
Persami i ostrzec przed nadciągającą wrogą fl otą. 

Nie bez powodu trasa pierwszego biegu, w 1981 roku, wiodła od bramy Stoczni 
Gdynia, wówczas noszącej imię Komuny Paryskiej, do bramy Stoczni Gdańskiej 
naznaczonej, niczym pieczęcią ówczesnego reżimu, imieniem Lenina. Przez 40 
lat tak wiele się zmieniło: systemy polityczne, sojusze militarne, przeszliśmy 
transformację gospodarczą i ustrojową, weszły w dorosłość kolejne pokolenia. 
Spaja nas nadal, i spajać będzie,idea „Solidarności” i nasz Związek. 

Już samo uczestnictwo w maratonie i jego ukończenie, niezależnie od wyniku, 
było i jest zaszczytem. Tym razem, ze względu na wyjątkową sytuację wywo-
łaną koronawirusem i epidemią COVID-19, jego uczestnicy pobiegną nie tyl-
ko na królewskim, prestiżowym, dystansie 42 kilometrów 195 metrów. Orlen 
e-Maraton Solidarności w tym roku będzie wyglądał inaczej. Dystans w do-
datkowej formule będzie podzielony na etapy. Jest w tym pewna symbolika. 
Odzyskiwanie wolności odbywało się przecież etapami, znaczonymi latami 1956, 
1968, 1970, 1976, 1980, 1988 i 1989 w narodowym kalendarzu najnowszych 
dziejów Polski.  

W 2020 roku, tak bogatym w rocznice ważnych momentów w historii Polski, za-
praszam do udziału w tym wydarzeniu każdego kto kocha Polskę, komu bliskie 
są ideały „Solidarności” i pamięć o ludziach i wydarzeniach, które sprawiły, że 
żyjemy w wolnym kraju.

Krzysztof Dośla
Przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 
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The next edition of the Solidarity Marathon is ahead of us. 40 years 
after the strikes actions in the polish Coast and the birth of NSZZ „Sol-
idarity”, one hundred years after the birth of St. John Paul II and 50 
years after the tragic December 1970s, we could not give up the com-
petition that commemorate our path to freedom and serve to honor 
those who suffered and died for human rights and work dignity.

In 1980, liaison offi cers moved between the striking workplaces, in the Tricity 
cut off from any information. They carried news and leafl ets. The runners were 
heralds of freedom, like the messenger Philippides, who, two and a half thou-
sand years earlier, had run from Marathon to Athens to tell of the victory over 
the Persians and to warn of the enemy fl eet approaching.

It was not without reason that the route of the fi rst run, in 1981, led from the 
gate of the Gdynia Shipyard, then named after the Paris Commune, to the gate 
of the Gdańsk Shipyard marked, like the seal of the regime, with the name of 
Lenin. So much has changed in 40 years: political systems, military alliances, 
we have undergone economic and political transformation, and successive gen-
erations have entered adulthood. We are still, and will be, joined by the idea of 
„Solidarity” and our Union.

Just participating in the marathon and fi nishing it, regardless of the result, was 
and is an honor. This time, due to the unique situation caused by the coronavi-
rus and the COVID-19 epidemic, its participants will not only run on the royal, 
prestigious distance of 42 kilometers 195 meters. Orlen e-Marathon of Solidarity 
will be different this year, the distance will be divided into stages, too. There is 
a certain symbolism in this. After all, regaining freedom took place in stages, 
marked by the years 1956, 1968, 1970, 1976, 1980, 1988 and 1989 in the na-
tional calendar of the recent history of Poland.

In 2020, so rich in anniversaries of important moments in the history of Poland, 
I invite everyone who loves Poland, who is close to the ideals of „Solidarity” 
and the memory of people and events that made us live in a free country, to 
participate in this event.

Krzysztof Dośla
Chairman of the Gdansk Region of NSZZ „Solidarność”
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“Solidarni razem - chociaż osobno”. Pod tym hasłem jednoczą się dziś uczest-
nicy wirtualnej wersji ORLEN e-Maratonu „Solidarności”. Choć nie możemy się 
spotkać i tak jesteśmy razem, jak wtedy gdy rodziła się SOLIDARNOŚĆ. Wów-
czas połączyła nas idea wolności, pragnienie wspólnego dobra i sprawiedliwo-
ści. Zwyciężyliśmy a polska solidarność skruszyła mury i rozbiła żelazną kurtynę!
  
Dziś stawiamy czoła innemu przeciwnikowi - koronawirusowi, który spowodował zamęt na całym 
świecie Tylko dzięki wspólnocie, determinacji i twardym zasadom damy mu radę i wrócimy do 
normalności. Zwyciężymy i skruszymy także ten mur! 

Nie biegniemy razem, ale jesteśmy razem bo tak nakazuje solidarność i troska o innych. Mara-
tończycy doskonale o tym wiedzą, bo bez konsekwencji, bez ciężkiej pracy i wytrwałości nie ma 
zwycięstwa. Emil Zátopek, jeden z najlepszych lekkoatletów wszechczasów powiedział kiedyś: 
“Jeśli chcesz biegać - przebiegnij kilometr. Jeśli chcesz zmienić swoje życie - przebiegnij maraton”. 

To piękne słowa, do których żadnego z uczestników przekonywać nie trzeba.

Życzę sukcesów organizatorom i uczestnikom maratonu, licząc że za rok  wszyscy,  już razem spo-
tkamy się na trasie. 

Dariusz Drelich
Wojewoda Pomorski

“Solidarity together, although separately”. This is the slogan that today brings together the participants of the 
virtual version of The Orlen e-Marathon of Solidarity. It was then, that we were united by the idea of freedom, the 
desire for common good and justice. We won, and Polish Solidarity crushed the walls and smashed the iron curtain!

Today we are facing another adversary - the coronavirus, which has caused havoc around the world. Only 
thanks to community, determination and hard principles we will be able to cope with it and return to normalcy. 
We will overcome and break down this wall, too! 

We do not run together, but we are together because this is what solidarity and concern for others dictate. 
Marathon runners know this very well, because without consequence, without hard work and persistance ,there 
is no victory. Emil Zatopek - one of the greatest athletes of all time once said: ”If you want to run-run a kilome-
tre. If you want to change your life-run a marathon”.

These are beautiful words that do not need to be persuated by any of the participants.

I wish success to the organizers and participants of the marathon, hoping that in a year we will all meet together 
on the route. 

Dariusz Drelich 
Pomeranian Voivode 
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Orlen e-Maraton Solidarności to zawsze 
święto dla miłośników biegania. Nie wy-
obrażaliśmy sobie, aby w tym roku mogło 
być inaczej. Nasza impreza ma przecież 
oprócz wymiaru sportowego, także ten 
drugi, może nawet dla wielu uczestników 
ważniejszy… to spotkanie biegaczy, któ-
rzy kochają Polskę. W tym roku przypa-
da kilka okrągłych rocznic. Pamiętamy o 
poległych na wybrzeżu w grudniu 1970 

roku (50-lecie wydarzeń), o strajkach sierpniowych w 1980 roku (40-lecie NSZZ 
"Solidarność”) i przypadającej rocznicy stulecia urodzin wielkiego Polaka - Jana 
Pawła II.  

To pamięć o tych wydarzeniach, o ludziach i ich poświęceniu napędza nas do 
działania. Sport daje wspaniałą możliwość by tę pamięć połączyć ze swoim 
własnym wysiłkiem, często naprawdę niebywale ciężkim. Maraton Solidarności 
odbywa się w środku lata, zwykle w dużym upale, więc tym bardziej doceniamy 
trud naszych maratończyków, którzy mimo to stają na starcie i dobiegają do 
mety. 

Od 25 lat pełnię rolę dyrektora maratonu. Minęło już ćwierć wieku, a jednak 
co roku, zgłaszając raport przed startem honorowym przewodniczącemu NSZZ 
Solidarność, doświadczam ogromnych emocji. Te same emocje towarzyszą mi 
na mecie, gdzie mam zaszczyt powitać pierwszego zawodnika i zawodniczkę, 
osobiście nałożyć im medal i pogratulować. Dla mnie, sportowca i olimpijczyka, 
to wyjątkowe przeżycie. Wdzięczny za udział jestem wszystkim biegaczom, a 
może nawet szczególnie tym, którzy najdłużej pozostają na trasie. Mam nadzie-
ję, że jeszcze dużo wspólnych zawodów przed nami. 

W tym roku daliśmy szanse biegaczom, dla których przebiegnięcie królewskie-
go dystansu może być trudne. W ramach wirtualnej edycji ORLEN e-Maratonu 
Solidarności można pokonać maraton w etapach i jak obserwujemy, ta opcja 
cieszy się dużym zainteresowaniem. Biegacze, którzy biegają jeszcze mniej, 
mogą mieć swój szlachetny udział pokonując 5 km. 

Za rok, wszyscy w to wierzymy, znowu usłyszymy wystrzał startera, znowu 
wspólnie odśpiewamy hymn i złożymy kwiaty pod Pomnikiem Poległych Stocz-
niowców 1970 w Gdyni. 

Kazimierz Zimny
Dyrektor Orlen e-Maratonu Solidarności
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