Wójt Gminy Puck
Dyrektor
Muzeum Archeologicznego
w Gdańsku
Ośrodek Kultury, Sportu
i Turystyki w Gminie Puck
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Organizatorzy:
Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki
w Gminie Puck
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
Towarzystwo Upiększania Miasta Pucka
Koło Gospodyń Wiejskich z Rzucewa

na

Europejskie
Dni Dziedzictwa
Kulturowego ’2018

NIEPODLEGŁA DLA WSZYSTKICH
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www.rzucewo.com
www.archeologia.pl
www.oksitpuck.pl

W programie:
8 września /sobota/ - godz. 12.oo
Uroczyste otwarcie Europejskich Dni Dziedzictwa
w Parku Kulturowym Osada Łowców Fok w Rzucewie
I. Otwarcie wystawy:
„Archeolodzy nad polskim morzem 1918 – 1939” -– godz. 12.oo.
II. "Wolontariat dla DOMU POMORSKIEGO” – od godz. 13.oo.
Podczas Europejskich Dni Dziedzictwa 8 września 2018 r.
z podkreśleniem trwającego Europejskiego Roku Dziedzictwa
Kulturowego'2018 w Parku Kulturowym OSADA ŁOWCÓW FOK
w Rzucewie zostanie przeprowadzona promocja zadania oraz:
1) wernisaż wystawy fotograficznej:
pt. "Wolontariat dla DOMU POMORSKIEGO",
2) wykład merytoryczny pt. "Fenomen domu pomorskiego
w krajobrazie kulturowym północnych Kaszub" (dr Jan P. Dettlaff),
3) warsztaty plastyczno-informatyczne dla młodzieży:
pt. "Zaprojektuj plakat WOLONTARIAT dla DOMU POMORSKIEGO
(art. plast. Urszula Stachowiak)
4) panel dyskusyjny nt. „Społecznej ochrony zabytków
ze szczególnym uwzględnieniem lokalnego fenomenu
"DOMU POMORSKIEGO" (dr Danuta Dettlaff),
5) wykład merytoryczny pt. "Park kulturowy nowoczesną
formą ochrony i upowszechniania dziedzictwa"
(arch. Danuta Król).
Spacer po Parku Kulturowym - „szlakiem łowców fok”...

do
PARKU KULTUROWEGO
OSADA ŁOWCÓW FOK W RZUCEWIE

8–9 września 2018 roku
w godz. 9.oo - 17.oo

Uroczyste otwarcie w sobotę
8 września 2018 o godz. 12.oo
...z poważaniem

Wójt Gminy Puck
mgr inż. Tadeusz Puszkarczuk

9 września /niedziela/ - godz. 9.oo - 17.oo
- Zwiedzanie wystaw...
godz. 12.oo - rozpoczęcie Czwartego Pomorskiego Turnieju
w rzucaniu oszczepem za pomocą miotacza z epoki kamienia
- turniej otwarty, dwie kategorie – dzieci i młodzież do 14 roku
życia oraz młodzież i dorośli.
Zapisy w dniu 9.09. do godz. 11.30

W dniach 8 – 9.09.2018 w godz. 10.oo–16.oo będą bezpłatnie
dostępne wystawy w „Chacie Kaszubskiej”: „Rzucewo w epoce
kamienia” i „Pradzieje Gminy Puck”, a także spacery po terenie
Parku i zwiedzanie rekonstrukcji archeologicznych. A także:
- pokazy warsztatów, narzędzi i broni łowców fok
z epoki kamienia, obróbka krzemienia, drewna i skór
przy pomocy narzędzi krzemiennych
- występ zespołu folklorystycznego oraz stoiska twórców
ludowych z terenu gminy i powiatu puckiego
- udział gminnych Kół Gospodyń Wiejskich
- degustacja potraw kaszubskiej kuchni

