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Tuż po zakończeniu oficjalnych uroczystości na Placu Wolności w Koninie chętni do poznania dziejów miasta sprzed 94
lat uroczyście sfotografowali się z grupą rekonstrukcyjną uczniów z II Liceum Ogólnokształcącego pod dowództwem
Andrzeja Wardy. Po kilku minutach zostali przemieszczeni linią SPACER MZK Konin do dawnych koszar stacjonującego
w Koninie do 1910 roku Kargopolskiego Pułku Dragonów. Obecnie mieści się tam Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy. Na progu powitał liczną grupę zwiedzających Andrzej Larus, wicedyrektor ds. opiekuńczowychowawczych, prezentując specjalnie zaprojektowany wystrój wejścia do szkoły. Dzięki życzliwości pani dyrektor
Izabeli Wilk-Lemańskiej weszliśmy do izby pamięci placówki i na dziedziniec. Zwięzłą, rzeczową prelekcję wygłosił Piotr
Rybczyński, prezes Towarzystwa Przyjaciół Konina, przedstawiając genezę wybudowania koszar i ich dalsze dzieje aż do
powstania Szkoły Podoficerskiej dla Małoletnich. Przypomniał, geod 1914r. aż do odzyskania niepodległości stacjonował
w tych koszarach niemiecki oddział, który wezwany telefonicznie na ówczesny Rynek spowodował w zamieszaniu
niepotrzebną śmierć kilku mieszkańców miasta. Ich nazwiska widnieją na tablicy pamiątkowej na domu Zemełki.
Ogólniejszy pogląd o kompleksie koszar dało zwiedzanie dziedzińca. Dwa główne budynki od strony ulicy Kaliskiej,
niegdyś oddzielone bramą i z czerwonej cegły, od wielu lat są połączone i otynkowane. Po stajniach nie pozostały
widoczne zarysy. Czterysta koni, które tu mogły przebywać, miały na miejscu kuźnię, skład paszy, wodopój i miejsca
wiązania. Na musztrę udawały się do ujeżdżalni przy ulicy Zagórowskiej. Budynek ujeżdżalni przetrwał do dnia
dzisiejszego i z zewnątrz wygląda prawie jak w XIX wieku. Po drugiej stronie ulicy Kaliskiej znajdował się dom mieszkalny
dla oficerów i urzędników pułku. W pobliżu, na terenach dawnego Magazynu Solnego, mieściły się magazyny i pralnie.
Teren koszar opuściliśmy bramą od strony ulicy Solnej, podziwiając oryginalny mur koszarowy. Linia SPACER MZK
Konin krętymi ulicami świątecznego Konina dowiozła 60 piechurów w pobliże bulwarów.
Na bulwarach obok kompleksu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego czekał już chór
SENIOR w Goliny. Na tle spokojnie płynącej Warty wyjątkowo rzewnie zabrzmiały znane wszystkim dźwięki pieśni "Białe
róże" czy "Ostatniego mazura". Pieśń o ułanach i "Mury" śpiewał już cały amfiteatr. Wspólne wykonanie ułatwiał
specjalnie przygotowany przez CKU zbiorek "Polskie pieśni patriotyczne". Młodzież z CKU rewelacyjnie zaprezentowała
bogato przeplatany piosenkami program okolicznościowy. Zakończyła go zaśpiewaną w postawie zasadniczej Rotą.
Wówczas do amfiteatru zawitał prezydent Konina Józef Nowicki. Wraz z nim zebrani zaśpiewali "Warszawiankę", "Marsz
Polonia" i "Hej hej ułani". Dzieci i jedyny Marcin otrzymały z rąk prezesa Oddziału PTTK Andrzeja Łąckiego białoczerwone chorągiewki zakupione u grąblińskich anuncjatek. Nagłośnienie przygotował Koniński Dom Kultury. Smakowity
żurek serwowała "Nowa Grodzka". Dyrektor CKU Krzysztof Pachciarz i wiceprezes Oddziału PTTK Andrzej Miller
zaprosili za rok na kolejne wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.
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