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Opracowanie trasy, zdjęcia:
Joanna Kuźba, Joanna Lewandowska

Opracowanie gra�iczne:
Justyna Kuźba, Joanna Lewandowska

inny obiekt

kapliczka
drzewo

Legenda

Trasa: 3 km
Liczba PK: 24

Na planie Rzucewa zaznaczono
punkty kontrolne (PK). Znajdź je w terenie,

odpowiedz na pytania i dopasuj zdjęcia.
Jeśli chcesz się znaleźć na liście osób,

które przebyły trasę, i zdobywać odznaki,
odpowiedzi prześlij do organizatora.

Rzucewo to pięknie położona miejscowość nad Zatoką Pucką
z doskonałą panoramą na Półwysep Helski. Mieszkańcy tych
terenów od zawsze potra�ili umiejętnie wykorzystywać zasoby
środowiska naturalnego. Bogata przeszłość wsi jest widoczna
w zachowanym neogotyckim pałacu pochodzącym z połowy
XIX w., śladach zabudowy folwarcznej, zabytkowym parku
i alei lipowej, nazywanej również aleją Sobieskiego.
Od ponad stu lat Rzucewo jest jednym z najważniejszych
stanowisk archeologicznych na Pomorzu. W epoce kamienia
znajdowała się tu osada łowców fok, która była zamieszka-
na przez plemiona łowiecko-pasterskie aż do epoki brązu.
Od pozostawionych przez nie zabytków archeologicznych
(ceramika, charakterystyczna zabudowa, wyroby
krzemienne itp.) stworzono termin kultury rzucewskiej,
której obszar oddziaływania rozciągał się od Zatoki
Puckiej po ujście Niemna. W początkach naszej ery
w miejscu dawnej osady znajdowało się obozowisko tzw.
kultury oksywskiej. We wczesnym średniowieczu istniała
w tymmiejscu przystań rybacka. W czasie prac wykopa-
liskowych odkryto ślady dawnych domów użytkowanych
do XVI w. oraz kamienne fundamenty chat z XVIII w.
Do dziś na terenie Cypla Rzucewskiego pozostały zabudo-
wania osady rybackiej z przełomu XIX i XX w. (czworaki
i budynki gospodarcze), kapliczka i przydrożny krzyż.

W celu ochrony wartości kulturowych i przyrodniczych
regionu oraz towarzyszącego im krajobrazu kulturowego
utworzono Park Kulturowy – Osada Łowców Fok
w Rzucewie.
Opis na podstawie: Ziemia Pucka. Przewodnik, materiały informacyjne
Muzeum Archeologicznego w Gdańsku
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Uwaga:
Czterem PK towarzyszą rzeźbione postacie.
Dopasuj te właściwe. Wskazanie rzeźby

przy odpowiednim PK jest pełnym
potwierdzeniem danego punktu.
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PK 1 W jakim projekcie Lasy Rzucewskie są lasem demonstracyjnym?

PK 2 Jakie są numery europejskich szlaków rowerowych, które tędy przebiegają?

PK 3 Pracownia kamieniarska z osady łowców fok.
Jakie narzędzia pracy kamieniarza są prezentowane przed budynkiem?

PK 4 Osadę łowców fok, datowaną na epokę kamienia, odkryto pod koniec XIX w. Tablica.
Jak nazywano w XVIII w. nadmorską część dzisiejszej wsi?

PK 5 Rekonstrukcja chaty kaszubskiej z zachowanymi fundamentami z pocz. XIX w.
Ile jest świetlików w dachu?

PK 6 Rekonstrukcja kurhanu – mogiły w kształcie kopca o nasypie kamienno-ziemnym lub ziemnym.
Z jakiej miejscowości pochodzi kurhan przedstawiony na zdjęciu na tabliczce?

PK 7 Przydrożna kapliczka maryjna.
Kogo zabrakło?

PK 8 Ceramika rzucewska zwracała uwagę zdobieniami. Zrekonstruowany piec garncarski. Tablica.
Czym zdobiono przyklejane niekiedy do naczyń wałki gliny?

PK 9 Rekonstrukcja paleniska, a jednocześnie miejsce do zorganizowania pikniku przy ognisku. Tablica.
Kto i w którym roku tędy spacerował?

PK 10 Jak się nazywa ten obiekt zabytkowy?

PK 11 Chaty słupowe były budowane na terasach, z wejściem na ścianie równoległej do brzegu. Tablica.
Jaka jest największa liczba (wymiar) na planie chaty?

PK 12 Systematyczne badania wykopaliskowe zaczęto prowadzić w 1927 r. Tablica pierwszych odkrywców.
Kto wprowadził do literatury archeologicznej termin kultura rzucewska?

PK 13 Powszechnymi budynkami mieszkalnymi w osadzie były chaty słupowe, ale doraźnie korzystano też
z półziemianek. Tablica.
Na jaką głębokość była wkopana środkowa część półziemianki?

PK 14 W osadzie do tej pory nie zlokalizowano cmentarzyska, zrekonstruowano jednak grób. Tablica.
O jakich praktykach mowa?

PK 15 Ile stopni prowadzi na platformę widokową?

PK 16 Zrekonstruowana chata szamana. Tablica.
Co oznaczały trójkąty i zygzaki?

PK 17 Po Kaszubach Północnych wyznaczono szlaki rowerowe z głównymi atrakcjami regionu. Tablica.
Jakim numerem oznaczono aleję lipową prowadzącą do zamku w Rzucewie?

PK 18 Ile gatunków rybitw należy zgłaszać do Błękitnego Patrolu WWF?

PK 19 Jakiego koloru szlak tędy przebiega?

PK 20 Na ilu betonowych słupach wznosi się molo przystani żeglarskiej?

PK 21 Ile wysokich lamp znajduje się między bramą wjazdową a pałacem?

PK 22 Neogotycki pałac zbudowany przez rodzinę von Below. Obecnie hotel Zamek Jan III Sobieski.
Jaki rok widnieje w kartuszu nad wejściem?

PK 23 Ile poprzecznych belek tworzy zadaszenie łącznika?

PK 24 Przez Rzucewo przebiega szlak dworów i pałaców północnych Kaszub. Tablica.
Jaki ogród utworzono w zespole pałacowo-parkowymw 2018 r.?

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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