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OPIS 

 

Nie jesteśmy profesjonalnymi projektantkami, ale mieszkamy 

w Goręczynie i na plac, którego dotyczy konkurs patrzymy każdego dnia. Znamy 

tradycję i historię miejscowości, ludzi i szczególny charakter, jaki posiada. Nasze 

pomysły są efektem wieloletniej obserwacji tego, co dzieje się na obecnym 

placu znajdującym się na działce 86/10, wynikiem wielu różnych rozmów na 

temat tego miejsca,  wyobrażeń, ale przede wszystkim potrzeb. 

Oprócz szkoły i kościoła nie ma tu miejsca, gdzie mieszkańcy mogliby się 

spotykać, spędzić trochę wolnego czasu. Są tylko place zabaw, no i stadion 

sportowy. Goręczyno potrzebuje miejsca, które integrowałoby społeczność na 

przeróżne sposoby.  

Działka znajduje się w centrum miejscowości, części reprezentacyjnej, 

blisko ważnych obiektów – zabytkowy kościół, plebania, budynek straży 

pożarnej, fontanny. Jest wyeksponowana – widoczna niemal z każdego miejsca. 

Projekt zakłada podział działki na dwie części – część górna, niewielki 

skwer,  przy ulicy Kasztelańskiej, w naszej koncepcji poświęcony upamiętnieniu 

postaci ważnej dla naszej małej ojczyzny – ks. prałata Edmunda Kosznika. Druga 

część to teren lekko schodzący w dół przy ulicy Strażackiej, pochylony 

w kierunku ulicy Sportowej z trzema tarasami: a)placem zabaw, b) częścią 

biesiadną i c) widowiskową ( załącznik nr 1). 

Mieszkańcy Goręczyna lubią spacerować, szczególnie w niedzielne 

popołudnia, spotykają się po drodze stojąc i rozmawiając z sąsiadami – przy 

płocie, na chodniku; młodzież w sobotnie wieczory i nie tylko przysiada na 

ławeczkach i  rozmawia, słucha muzyki. Strażacy mają swoje imprezy, spotkania 

i happeningi, których nie widać zza szczelnego żywopłotu i za „dużym sklepem”, 

a wielu widzów ,miłośników, sympatyków chętnie przyszłoby potowarzyszyć czy 
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popatrzeć. Młodzież szkolna organizuje koncerty charytatywne i inne 

okolicznościowe, patriotyczne w kościele lub tylko w szkole, a tymczasem 

uczniowie mogliby w pogodny dzień wyjść na scenę plenerową. Potrzebny 

byłby mały amfiteatr dla takich okazji. Ukształtowanie terenu temu sprzyja. 

Jednocześnie plac spełniałby funkcję parku, placu zabaw, miejsca spotkań, 

niewielkich biesiad czy pikników.  

Należałoby również „otworzyć” widok na wspaniałe fontanny. W tej 

chwili mało je widać. Zasłania je duży i mało estetyczny budynek delikatesów 

i żywopłot. Po wycięciu fragmentu żywopłotu powstałoby przejście – brama 

z drewnianymi schodami w dół tego „mini amfiteatru”, na których równie 

dobrze można przysiąść.  

Na niewielkiej, w połowie zadaszonej scenie, w stylu starych kaszubskich 

chat, która mieściłaby się na samym dole części drugiej, mogłyby odbywać się 

letnie koncerty z kaszubskimi gadkami, tańcami, występami miejscowych ( i nie 

tylko) artystów, koncerty piosenek oazowych, kościelnych, patriotycznych, 

biesiadnych (załącznik nr 2). Miejscowe stowarzyszenia, grupy miłośników, 

zrzeszenie kaszubskie, katolickie grupy (min. KSM), itp. znalazłyby miejsca na 

swoje okolicznościowe spotkania. Spotkania rodzinne również mogłyby się tu 

odbywać - z piknikami i z familijnym karaoke, a  w czasie wakacji, wieczorne 

pokazy filmów – kino letnie.  

Przy chodniku prowadzącym do straży na pagórku znalazłby się 

podświetlany napis „GORĘCZYNO” – instalacja z liter( załącznik nr 3). 

Koło sklepu „Delikatesy Premium”, przy ulicy Kasztelańskiej znalazłoby się 

miejsce na placyk imienia człowieka wielce zasłużonego dla Goręczyna i okolic, 

który pracą dla drugiego człowieka, serdecznością, uśmiechem zjednywał 

i porywał goręczyńskie serca – ks. prałata  Edmunda Kosznika. Na tym miejscu 

stanąłby pomnik – niewielki odlew uśmiechniętego - naszego kanonika, który 
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tak ukochał tę kaszubską ziemię i nas Kaszubów.  Mały skwer, żeby przysiąść, 

powspominać, odpocząć, podziwiać serce Goręczyna - piękny kościół, 

architekturę plebanii i zabudowań kościelnych z czerwonej cegły, ale też 

zapomnianą zabytkową figurę św. Brunona w ogrodzie plebanii.  

 

3 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. Pomnik ks. prałata 
Edmunda Kosznika. 

4. Karuzela. 

5. Domek ze 

zjeżdżalnią. 

6. Huśtawka. 

7. Siatka 
wspinaczkowa. 

16. Schody z 
drewnianych paneli. 

8. Ławy. 

14. Lampy. 

13. Napis „GORĘCZYNO” 

12. Ławka z drewnianych 
paneli. 

9. Ławki. 

10. Scena. 

11. Róże de 
Resht. 

3. Podest z 

siedzeniami, 

cokołem i rabatą. 

15. berberysy 

1. Kwietnik z 
siedziskiem. 

17. Tablica 
informacyjna
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OBJAŚNIENIA 

 

1. Kwietnik z siedziskiem. Wymurowany z szarej cegły, wypełniony ziemią, z 
sezonowymi kwiatami.    Siedzisko pokryte drewnianymi klepkami. 

2 i 3.   Pomnik ks. Prałata Edmunda Kosznika. Popiersie na cokole otoczonym 
kolorową rabatą, podniesione na siedziskach wyłożonych drewnianą klepką – w 

kształcie trzech okręgów. 

 

 

4. Karuzela. 
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5. Domek ze zjeżdżalnią. 

6. Huśtawka.   
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7.  Siatka wspinaczkowa na niewielkim nachyleniu terenu.  

 

8. Drewniane ławy ogrodowe (5 kompletów). 
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9. Ławki festynowe ( 9 sztuk). 

 

10. Scena ( załącznik nr 2). 

11. Róże de Resht – intensywnie pachnące krzaki róż, powtarzające kwitnienie. 

12. Ławka z drewnianych paneli dopasowana do kształtu terenu. Taka sama jak 
schody prowadzące do fontanny. 

13. Napis „GORĘCZYNO”  w kolorze nawiązującym do ceglanej architektury 
kościoła i plebanii. Metalowe litery podświetlone z dołu. 

14. Lampy zaznaczone czarnym kwadracikiem na planie – kontynuacja 

istniejącego wzoru. 

15.  Berberysy Thunberga, czerwone akcenty. 

16. Schody z drewnianych paneli, na których można przysiąść. 

17. Tablica informacyjna o życiu, działalności i twórczości ks. Prałata Edmunda 
Kosznika. Mapa okolicy, itp. 
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skwer pamięci 

a) plac zabaw 

b) część  biesiadna 

c) cześć widowiskowa 

Załącznik nr 1 
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Załącznik nr 2 

 

SZKIC SCENY 

W STYLU KASZUBSKIEJ CHATY KRYTEJ 

STRZECHĄ. 
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Załącznik nr 3 
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