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inny obiekt
Legenda

Na planie Pucka zaznaczono punkty
kontrolne (PK). Znajdź je w terenie
i dopasuj zdjęcia.
Jeśli chcesz się znaleźć na liście osób,
które przebyły trasę, i zdobywać odznaki,
odpowiedzi prześlij do organizatora.

N

Trasa: 550m
Liczba PK: 21

Puck
Kolorowe serce Pucy�iku

Herb Pucka, lew trzymający leżącego na falach
łososia, ukształtował się w XVI w. Według
jednej wersji jego genezy zwierzę pochodzi
od symbolu Szwecji (w latach 1457–1460
Puck należał do Karola Knutsona Bonde,
wygnanego szwedzkiego króla), a według
innej – wiąże się z Gdańskiem.
Puck jako gród podległy temu miastu
użyczył sobie jednego z lwów
widniejących w gdańskim herbie.

Puck leży na Kaszubach Północnych, zwanych Nordą, nad Zatoką Pucką, będącą dla miejscowych MałymMorzem,
a dla surferów – Pucy�ikiem. Sercem tego powiatowego miasta jest Stary Rynek wraz z regularną siatką ulic oraz
parceli wytyczonych jeszcze w XIV w. Wokół niego stoją kolorowe kamienice wybudowane głównie w XIX i XX w.
na starych fundamentach z wykorzystaniem XVIII-wiecznych murów. Część z nich była wzorowana na mieszczań-
skich kamienicach gdańskich. Kryją w sobie ślady dawnych warsztatów rzemieślniczych, sklepów kolonialnych
oraz licznych zajazdów i gospód. Na wschodniej pierzei wznosi się neogotycki ratusz z 1865 r. z ozdobnym
fryzem, wieżyczkami w narożnikach i kartuszem z herbemmiasta. Na północnej – ulokowała się przyciągająca
turystów manufaktura szkła artystycznego. Na rynku znajdziemy zachęcające do wypoczynku fontanny, zegar
kwiatowy i herbową ławeczkę.



trino.pttk.pl

Odpowiedzi ze zgodą na publikację swoich danych na liście osób, które przebyły trasę TRInO, prześlij za pomocą
formularza online karty startowej dostępnego na stronie trino.pttk.pl lub na e-mail poczta@trino.pttk.pl.
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