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Autobus stanu wojennego na ulicach Warszawy –
13 grudnia 2018

  

  

  

  

  

  

  

W 37. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego Biuro Edukacji Narodowej IPN
zorganizowało dla młodzieży szkolnej żywą lekcję historii w postaci „Autobusu
stanu wojennego”.

O godzinie 9 z pl. Konstytucji w Warszawie wyruszył zabytkowy Ikarus 280, ozdobiony
fotografiami oraz grafikami ze stanu wojennego. Jego pasażerowie z Zespołu Szkół w
Wieliszewie – Liceum Ogólnokształcące w Komornicy w trakcie półtoragodzinnego
przejazdu wysłuchali prelekcji historyków oraz śpiewali piosenki opozycyjne.
Kulminacyjnym punktem było złożenie kwiatów i zniczy przy tablicy upamiętniającej
uczestników strajku w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Następnie uczniowie wzięli udział
w zajęciach historycznych i obejrzeli film dokumentalny „Próba generalna”, który opowiada
o pacyfikacji strajku w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej z 2 grudnia 1981 roku.
Zwieńczeniem żywej lekcji historii było przejście przez punkt kontrolny zorganizowany
przez Grupę Rekonstrukcji MO oraz Grupę Rekonstrukcji Historycznej Ludności Cywilnej.
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Trasa specjalnej linii autobusowej 13XII (funkcjonująca 13 grudnia 2018 roku w godzinach
09:00 – 17:00) w ramach projektu edukacyjnego „13 grudnia – Warszawa stanu
wojennego”, przebiega ulicami: plac Konstytucji, Marszałkowska, Nowowiejska, aleja
Niepodległości, Rakowiecka, Puławska, Marszałkowska, Mokotowska, Krucza, Aleje
Jerozolimskie, Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście, Miodowa, Bonifraterska, Muranowska,
Andersa, Mickiewicza, Słowackiego SGSP, Marymoncka, Mickiewicza, Andersa,
Marszałkowska, Królewska, plac Grzybowski, Emilii Plater, Aleje Jerozolimskie,
Marszałkowska (plac Konstytucji).

Zabytkowy Ikarus 280 nie zatrzymuje się na przystankach komunikacji miejskiej.
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