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Przed nami kolejna edycja 
Maratonu Solidarności. 41 lat od 
wybuchu strajków na Wybrzeżu 
i narodzin NSZZ „Solidarność”,  
51 lat od tragicznego Grudnia 
‘70 i 230. rocznica uchwalenia 
Konstytucji 3. Maja. Nie mogliśmy 
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 41 
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, kolejny rok, ze względu na wyjątkową sytu-
ację wywołaną koronawirusem i epidemią COVID-19, jego uczestnicy pobiegną 
nie tylko na królewskim, prestiżowym, dystansie 42 kilometrów 195 metrów. 
Orlen e-Maraton Solidarności w tym roku będzie wyglądał inaczej. Dystans w 
dodatkowej 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 2021 roku, kiedy świętujemy także 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 
3 Maja, zapraszam 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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“Bądźmy razem i pokazmy naszą solidarność”. Pod tym hasłem jednoczą 
się w tym roku uczestnicy wirtualnej wersji ORLEN e-Maratonu 
„Solidarności”. Choć nie możemy się spotkać i tak jesteśmy razem, 
jak wtedy gdy rodziła się SOLIDARNOŚĆ. Wówczas połączyła nas idea 
wolności, pragnienie wspólnego dobra i sprawiedliwości. 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. Maratończycy doskonale o tym wiedzą, bo bez konsekwencji, bez ciężkiej pracy
i wytrwałości nie ma zwycięstwa. Emil Zátopek, jeden z najlepszych lekkoatletów wszech-
czasów powiedział kiedyś: 

“Jeśli chcesz biegać - przebiegnij kilometr. Jeśli chcesz zmienić swo-
je życie - przebiegnij maraton”. 

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

Życzę sukcesów organizatorom i uczestnikom maratonu, licząc że za rok już na pewno 
wszyscy razem spotkamy się na trasie. 

Dariusz Drelich
Wojewoda Pomorski
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Orlen 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, którzy 
kochają Polskę. W tym roku jak zawsze 
pamiętamy o poległych na wybrzeżu w 
grudniu 1970 roku, o strajkach sierpnio-
wych w 1980 roku i przypadającej 230. 
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

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 zawsze trud naszych maratończy-
ków, którzy mimo to stają na starcie i dobiegają do mety. 

Od 27 lat pełnię rolę dyrektora maratonu. Minęło już ponad ćwierć wieku, a jednak co 
roku, zgłaszając raport przed startem honorowym przewodniczącemu NSZZ Solidarność, 
doświadczałem 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 nadzieję, że jeszcze dużo wspólnych zawodów przed nami. 

Ostatni rok nie pozwolił nam na rozegranie maratonu ulicami Trójmiasta. Łączyliśmy się 
biegając „wirtualnie”. W naszym wydarzeniu wzięło udział prawie 700 uczestników. To 
wspaniałe uczucie wiedzieć, że tylu mamy przyjaciół wśród biegaczy. W tym roku jesz-
cze nie udało się zaprosić Was do Trójmiasta. Wierzymy jednak, że tegoroczna edycja, 
choć nadal wirtualna, którą rozgrywamy pod hasłem “Bądźmy razem i pokażmy naszą 
solidarność” zgromadzi nas znowu, połączy i zjednoczy, a za rok znowu razem 
wystartujemy w biegu ulicznym.       
 
W tym roku daliśmy szanse biegaczom, dla których przebiegnięcie królewskiego dystan-
su może być trudne. W ramach wirtualnej edycji ORLEN e-Maratonu Solidarności 2021 
można pokonać jednorazowo pełen maraton i oraz wystartować w biegach towarzy-
szących pokonując dystans półmaratonu a także maratonu w etapach - ta opcja cieszy 
się dużym zainteresowaniem. Biegacze, którzy biegają jeszcze mniej, mogą mieć swój 
szlachetny udział pokonując 5 km lub 10 km. 

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

Kazimierz Zimny
Dyrektor Orlen e-Maratonu Solidarności
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Totalizator Sportowy jest Partnerem
Orlen e-Maratonu Solidarności 

z Biegami Towarzyszącymi 2021
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PATRONI MEDIALNI
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