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Trwa Orlen e-Maraton "Solidarności" z 5-tką w tle - 
zdradzamy jak wygląda medal i koszulka  
W dniu wczorajszym (11.08.2020) odbyła się konferencja poświęcona organizacji Orlen e-
Maraton Solidarności z 5-tką w tle. Przypomnijmy, że do końca sierpnia można się zmierzyć 
z królewskim dystansem - maratonem, w dowolnym miejscu na świecie, zarejestrować swój 
wysiłek za pomocą urządzenia z GPS (smartwach, smatfon, telefon itp.) i przesłać wynik 
na stronę organizatora, gdzie dynamicznie powstaje klasyfikacja uczestników. Istnieje 
również możliwość pobiegnięcia maratonu „na raty”, w kilku odcinkach np. przez kilka dni. 
Tacy uczestnicy będą mieli osobną klasyfikację. Dodatkową konkurencją jest „Piątka w tle”, 
czyli możliwość uczestnictwa w rywalizacji na 5 km. To oferta dla szybkich biegaczy, ale też 
dla wszystkich miłośników aktywnego wypoczynku. Dystans można pokonać np. 
marszobiegiem. 

W formułach „Maratonu na raty” i „Piątce w tle”, wystarczy przesłać zdjęcie z wynikiem 
zarejestrowanym przez urządzenie gps.  
 
W zależności od wykupionego pakietu (10zł - 55 zł), uczestnicy otrzymają numer startowy, 
dyplom, pamiątkowy medal, okolicznościową koszulkę oraz upominek od sponsora. 
 
Dla wielu uczestników, start w tej imprezie ma głównie wymiar patriotyczny. W tym roku 
Orlen e-Maraton Solidarności, upamiętnia wiele wydarzeń historycznych. Pamiętamy o 
poległych na wybrzeżu w grudniu 1970 roku (50-lecie wydarzeń) i strajkach sierpniowych w 
1980 roku (40-lecie NSZZ "Solidarność”). W tym roku przypada także stulecie urodzin Jana 
Pawła II.  

Na pamiątkowym medalu i koszulce pojawia się motyw dźwigów portowych nawiązujących 
do Stoczni Gdańskiej i 40-lecia NSZZ "Solidarność”. Mamy nadzieję, że będzie to piękna 
pamiątka wzbogacająca kolekcję biegowych trofeów.  

W siedzibie NSZZ Solidarność w Gdańsku, podczas konferencji prasowej przedstawiciel 
sponsora tytularnego Grzegorz Bałkowiec - Dyrektor Biura Marketingu Sportowego, 
Sponsoringu i Eventów PKN ORLEN powiedział: 

„Angażowanie się w projekty sportowe to nieodzowny element budowania wizerunku marki 
ORLEN. Cieszymy się, że możemy wspierać tak ważny projekt związany z tyloma 
wydarzeniami historycznymi. Wiemy, że ten rok jest ciężki dla wszystkich, ale od samego 
początku pandemii zadeklarowaliśmy, że nie pozostawimy sportowców bez wsparcia i 
realizujemy wszystkie wcześniej podpisane umowy. Konsekwentnie będziemy nadal 
wspierać sport. Dziękujemy organizatorom za zaproszenie marki ORLEN do współpracy przy 
organizacji Maratonu Solidarności. Prezes PKN ORLEN Daniel Obajtek zawsze deklarował 
wsparcie dla projektów społecznych i sportowych."  
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Dyrektor Orlen e-Maratonu Solidarności Kazimierz Zimny, biegacz, medalista olimpijski z 
Rzymu (1960) powiedział dziennikarzom: 

"Duch biegania jest i to jest bardzo ważne. W tym roku wersja wirtualna. Będziemy jednak 
organizować maraton dalej, przez kolejne lata." 

Trzeba dodać, że Pan Kazimierz jest pomysłodawcą rozgrywania biegu na dystansie 
maratonu i pełni obowiązki dyrektora od pierwszej edycji. Widać było, jak bardzo 
wzruszający był to dla niego moment. 

Tadeusz Majchrowicz, wiceprzewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność" powiedział:   
 
„To ważne, że w roku 50-lecia wydarzeń na wybrzeżu i 40-lecia NSZZ "Solidarność”, 
maraton mimo wszystko się odbędzie, za co dziękuję organizatorom realizującym pomysł 
wirtualnej imprezy. Każdy może na swoim terenie pokonać wybrany dystans i uczcić ważne 
dla nas rocznice. Mam nadzieję, że za rok impreza odbędzie się w tradycyjnym formacie”.  

Roman Kuzimski - Wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność", 
nawiązał do wydarzeń w 1980 roku:  

"Podczas strajku gdy powstał MKS (Międzyzakładowy Komitet Strajkowy), nie mieliśmy 
kontaktu między strajkującymi zakładami, telefony były wyłączone. Spośród stoczniowców 
wybrano wtedy łączników, którzy przenosili meldunki pomiędzy zakładami. Misja była bardzo 
trudna ponieważ służby starały się wyłapywać kurierów. Każdy poza bramami stoczni 
narażony był na ciężkie pobicie, mógł nawet ponieść śmierć. W 1981 roku chcieliśmy uczcić 
poświecenie łączników, ich determinacje, odwagę i wtedy wymyśliliśmy bieg. Początkowo 
rozgrywany był na trasie pomiędzy zakładami stoczniowymi, potem między pomnikami, a od 
1995 roku, dzięki Kazimierzowi Zimnemu na dystansie maratonu pomiędzy Gdynią i 
Gdańskiem." 
 
Małgorzata Leśniewicz - szef organizacyjny maratonu dodaje:  

"Bardzo ważne jest dla nas podtrzymanie ciągłości maratonu, utrzymujemy stały kontakt z 
biegaczami. Wielu z nich nie wyobrażało sobie, że nie wezmą udziału w maratonie i nie będą 
mieli możliwości uczcić wydarzeń sierpniowych jakie miały miejsce tu na wybrzeżu. Wirtualna 
wersja maratonu pozwala im chociaż w wymiarze duchowym być z nami. Żywimy nadzieję że 
rok 2021 pozwoli nam spotkać się na starcie w Gdyni." 

 

 

 


