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Rajd historyczny trasą walk Warszawskiej
Brygady Pancerno-Motorowej – 11-14 września
2019, Józefów-Krasnobród-Zielone-Tomaszów
Lubelski

11-14 września 2019 r. odbędzie się Rajd
historyczny trasą walk Warszawskiej
Brygady Pancerno-Motorowej. 
Rekonstruktorzy rozpoczną swoją podróż od
Józefowa. Następnie przejadą do
Krasnobrodu, potem do miejscowości
Zielone, by zakończyć trasę w Tomaszowie
Lubelskim. Podczas rajdu będzie można
zobaczyć wiele zabytkowych pojazdów, lecz
to nie jedyna atrakcja. Organizatorzy
wydarzenia zaplanowali również konferencje
popularno-naukowe, podczas których będą
przekazywać wiedzę na temat II wojny
światowej. Nie zabraknie również pokazów
pancerno-motorowych oraz prezentacji
umundurowania i wyposażenia Wojska
Polskiego podczas wojny obronnej we
wrześniu 1939 r.

11 września 2019 r.

7.00 - przyjazd i zbiórka grup rekonstrukcyjnych i pojazdów historycznych przed
Szkołą Podstawową im. M. Romanowskiego, ul. Górnicza 21 w Józefowie.

10.00 – konferencja popularnonaukowa dla młodzieży szkolnej oraz mieszkańców
Józefowa, połączona z prezentacją pojazdów historycznych Wojska polskiego z
1939 r.:
- wystąpienie Wojsko Polskie w przededniu wybuchu II wojny światowej oraz
działania obronne we wrześniu i październiku 1939 r. (liczebność, uzbrojenie,
najważniejsze bitwy);
-prezentacja i omówienie umundurowania oraz wyposażenia żołnierzy WP z okresu
międzywojennego;
- prezentacja pojazdów: samochodu PF 508 Furgon, samochodu PF 508/508 (302)
jako taczanki oraz samochodu PZInż 303, samochodu pancernego wz. 34,
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motocykli Sokół, samochodu PZInż 343, samochodu ciężarowego Chevrolet.

12.30 – wyjazd pojazdów historycznych do Krasnobrodu.

12 września 2019 r.

10.00 -  konferencja popularnonaukowa dla młodzieży szkolnej oraz mieszkańców
Krasnobrodu, połączona z prezentacja pojazdów historycznych, Zespołu Szkół
Podstawowych im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich, ul. J. Lelewela 37 w
Krasnobrodzie:
- wystąpienie Wojsko Polskie w przededniu wybuchu II wojny światowej oraz
działania obronne we wrześniu i październiku 1939 r. (liczebność, uzbrojenie,
najważniejsze bitwy)
- prezentacja i omówienie umundurowania oraz wyposażenia żołnierzy WP z
okresu międzywojennego;
- prezentacja pojazdów: samochodu PF 508 Furgon, prezentacja samochodu PF
508/508 (302) jako taczanki oraz samochodu PZInż 303, prezentacja samochodu
pancernego wz. 34, prezentacja motocykli Sokół, prezentacja samochodu PZInż
343, prezentacja samochodu ciężarowego Chevrolet.

12.00 - wyjazd pojazdów historycznych do miejscowości Zielone.

13 września 2019 r.

10.00 – prezentacja pojazdów oraz spotkania z dziećmi i młodzieżą na terenie
dawnej szkoły w miejscowości Zielone:
- pokaz umundurowania i wyposażenia WP;
- manewry pancerno-motorowe WP.

18.00 – polowa Msza Święta w intencji żołnierzy WP poległych w obronie ojczyzny
w 1939 r.

14 września 2019 r.

8.00 - wyjazd pojazdów historycznych z Zielonego do Tomaszowa Lubelskiego;

Prezentacja pojazdów historycznych na terenie parku w Tomaszowie Lubelskim:
- wystąpienie Wojsko Polskie w przededniu wybuchu II wojny światowej oraz
działania obronne we wrześniu i październiku 1939 r. (liczebność, uzbrojenie,
najważniejsze bitwy)
- prezentacja i omówienie umundurowania oraz wyposażenia żołnierzy WP z
okresu międzywojennego;
- prezentacja pojazdów: samochodu PF 508 Furgon, samochodu PF 508/508 (302)
jako taczanki oraz samochodu PZInż 303, samochodu pancernego wz. 34,
motocykli Sokół, prezentacja samochodu PZInż 343, prezentacja samochodu
ciężarowego Chevrolet.



15.00 – zakończenie cyklu konferencji popularnonaukowych oraz prezentacji
pojazdów historycznych.


