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Po raz drugi odbył się Rajd Rowerowy Szlakiem
gen. Józefa Hallera i Pomorskiej Dywizji Strzelców
– Władysławowo-Oksywie, 9 czerwca 2018
Kilkudziesięciu uczestników wzięło udział w rajdzie rowerowym
zorganizowanym przez Oddział IPN w Gdańsku. Rowerzyści
pokonali ok. 50-kilometrowy szlak gen. Józefa Hallera i
Pomorskiej Dywizji Strzelców od Władysławowa, wzdłuż Zatoki
Puckiej aż do Oksywia, pod reprezentacyjny gmach Komendy
Portu Wojennego Gdynia.
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– Założeniem edukacyjnym rajdu było upamiętnienie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości oraz 98. rocznicy powrotu Polski nad Bałtyk. Nasz rajd to ciekawe połączenie
wypoczynku, sportowej aktywności, zdobywania wiedzy historycznej oraz poznawania
lokalnych, często zapomnianych bohaterów – mówi Krzysztof Drażba, naczelnik
Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Gdańsku.

– Nie byłoby polskiej niepodległości bez gen. Hallera, patrona naszego rajdu. W
październiku 1919 r. powierzono mu dowództwo Frontu Pomorskiego, utworzonego zgodnie
z ustaleniami traktatu wersalskiego w celu planowanego odzyskania Pomorza, odebranego
Polsce wskutek rozbiorów – dodaje Bartosz Januszewski z OBEN IPN Oddział Gdańsk.

Uczestnicy rajdu zatrzymali się w kilkunastu punktach m.in. Swarzewie, Pucku, Rzucewie,
Rewie. Po drodze na wszystkich czekało szereg atrakcji, m.in. zwiedzanie Willi "Hallerówka"
oraz Muzeum Morskiego Dywizjonu Lotniczego. W każdym miejscu pracownicy IPN, a także
przewodnicy opowiadali o ważnych postaciach związanych z odzyskaniem przez Polskę
niepodległości, lokalnych zabytkach oraz miejscach pamięci.

Na koniec rowerzyści otrzymali posiłek regeneracyjny, po którym odbył się krótki quiz
historyczny. Na zwycięzców czekały atrakcyjne nagrody. Każdy z uczestników, niezależnie
od wyników quizu otrzymał okolicznościowe pamiątki oraz dyplomy.

Relacja wraz z galeriami zdjęć także na https://twitter.com/IPNGdansk oraz
https://www.facebook.com/IPN.Gdansk.

Relacja z rajdu w Panoramie TVP Gdańsk. 
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