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Dla miłośników jednośladów i pasjonatów historii!
Odbył się Rajd Rowerowy „Śladami Obrońców
Wybrzeża 1939 roku” IPN Gdańsk – 25 maja 2019
Założeniem edukacyjnym Rajdu było upamiętnienie 80. rocznicy
wybuchu II wojny światowej, 99. rocznicy powrotu Polski nad
Bałtyk oraz 100. rocznicy odzyskania niepodległości.
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Rajd, w którym uczestniczyło kilkadziesiąt osób, odbył się 25 maja. Malownicza trasa,
licząca ok. 35 kilometrów, wiodła z Władysławowa wzdłuż Mierzei Helskiej.

Po drodze uczestnicy Rajdu zwiedzili m.in. zaporę minową – miejsce przerwania półwyspu
w dniu 30 września 1939, skansen fortyfikacji „Ośrodek Oporu Jastarnia”, port w
Jastarni oraz Muzeum Obrony Wybrzeża w Helu. 
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Przewodnikiem był Sebastian Draga, pasjonat historii, który niemal całą trasę pokonał w
mundurze polskiegeo żołnierza z września 1939 na przedwojennym polskim rowerze
„Kamiński” w wersji zmilitaryzowanej.

Na zakończenie IPN Gdańsk zaprosił wszystkich na posiłek regeneracyjny, po którym odbył
się krótki quiz historyczny. Na zwycięzców czekały atrakcyjne nagrody ufundowane przez
IPN oraz Muzeum Obrony Wybrzeża. Każdy z uczestników otrzymał ponadto okolicznościowe
pamiątki oraz dyplomy.

Udział w Rajdzie był bezpłatny.

Organizatorem był Pomorski Historyczny Klub Turystyczny „Szlakami pamięci” działający
przy Oddziale IPN w Gdańsku. 
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