Puck
Kolorowe serce Pucy�iku

7/G/21

Puck leż y na Kaszubach Pó łnocnych, zwanych Nordą, nad Zatoką Pucką, będącą dla miejscowych Małym Morzem,
a dla surferó w – Pucy�ikiem. Sercem tego powiatowego miasta jest Stary Rynek wraz z regularną siatką ulic oraz
parceli wytyczonych jeszcze w XIV w. Wokó ł niego stoją kolorowe kamienice wybudowane głó wnie w XIX i XX w.
na starych fundamentach z wykorzystaniem XVIII-wiecznych muró w. Częś ć z nich była wzorowana na mieszczań skich kamienicach gdań skich. Kryją w sobie ś lady dawnych warsztató w rzemieś lniczych, sklepó w kolonialnych
oraz licznych zajazdó w i gospó d. Na wschodniej pierzei wznosi się neogotycki ratusz z 1865 r. z ozdobnym
fryzem, wież yczkami w naroż nikach i kartuszem z herbem miasta. Na pó łnocnej – ulokowała się przyciągająca
turystó w manufaktura szkła artystycznego. Na rynku znajdziemy zachęcające do wypoczynku fontanny, zegar
kwiatowy i herbową ławeczkę.
Herb Pucka, lew trzymający leż ącego na falach
łososia, ukształtował się w XVI w. Według
jednej wersji jego genezy zwierzę pochodzi
od symbolu Szwecji (w latach 1457–1460
Puck należ ał do Karola Knutsona Bonde,
wygnanego szwedzkiego kró la), a według
innej – wiąż e się z Gdań skiem.
Puck jako gró d podległy temu miastu
uż yczył sobie jednego z lwó w
widniejących w gdań skim herbie.

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.
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Aktualność: maj 2021
Źródło mapy: © autorzy OpenStreetMap
ver. 1.1

Trasa: 550 m
Liczba PK: 21

Opracowanie trasy, zdjęcia:
Joanna Kuźba, Joanna Lewandowska
Opracowanie gra�iczne:
Justyna Kuźba, Joanna Lewandowska
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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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