
 

 
 
 
 

4/G/17 Rewa 
Kòle szpërka 

    Rewa to niewielka miejscowość nad Zatoką Gdańską położona pomiędzy 
Gdynią a Puckiem, przy ciekawej formacji terenowej — Cyplu Rewskim (po 
kaszubsku zwanym szpërk) — wąskim pasie lądu wcinającym się w morze na 
długości kilkuset metrów. Niegdyś Rewa była kaszubską wsią rybacką, 
wzmiankowaną od roku 1586. Obecnie jest to także miejscowość 
wypoczynkowa, głównie letnia, ale nie tylko. Otoczona jest rezerwatami 
przyrody: na południu „Mechelińskie Łąki”, na północny zachód — „Beka” 
(rezerwat ptasi obejmujący ujście Redy i opuszczoną wieś Beka). Na 
wybrzeżu można spotkać mikołajka nadmorskiego, rzadką gdzie indziej 
roślinę wydmową, której stanowiska są tu odtwarzane, oraz stanowiska 
słonorośli. 
    W Rewie ma swoją metę coroczna impreza „Marsz Śledzia”, podczas której 
100 uczestników przebywa wpław Zatokę Gdańską od Kuźnicy do Cypla 
Rewskiego korzystając z istniejącej płycizny pozwalającej większość drogi po 
prostu przejść. 
 
   Na terenie Rewy zaznaczono różne miejsca i obiekty stanowiące 

punkty kontrolne (PK). Do każdego PK należy dopasować zdjęcie oraz 
odpowiedzieć na pytanie, a odpowiedzi dostarczyć organizatorowi. 
Zacznij od szpyrka! 
 

Do potwierdzenia: 21 PK 
Długość trasy: 2,4 km 
Aktualność:  sierpień 2017 
Wersja: 1.3 

Opracowanie: Maciej Kamiński, Jolanta Witusik-Kamińska 
Źródło mapy podkładowej: © autorzy OpenStreetMap 
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Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację 
Rewa (4/G/17)  

PK 1 Krzyż. 
Ile kotwic możemy wyróżnić? 

PK 2 
Ogólnopolska Aleja Zasłużonych Ludzi Morza im. marszałka Józefa Piłsudskiego. 
Z którego roku pochodzi tablica Kazimierza Demela (twórca polskiej oceanografii 

biologicznej)? 

PK 3 Hotel Skipper. 
Jaki tekst widoczny jest na obiekcie ze zdjęcia? 

PK 4 Willa. 
Jakie słowo jest pod miejscem widniejącym na zdjęciu? 

PK 5 Domek. 
Jak się nazywa lokal umiejscowiony w tym domku? 

PK 6 Willa. 
Jak się nazywa willa? 

PK 7 Dom. 
Jaki napis widnieje na szczycie ściany frontowej domu? 

PK 8 Kapliczka przy domu. 
Ile drzew otacza kapliczkę? 

PK 9 Element wyposażenia przystani Rewa II. 
Jaki jest nr przystani? 

PK 10 Dom. 
Co przedstawia płaskorzeźba na ścianie frontowej domu? 

PK 11 Kapliczka przy domu. 
Jakiego koloru jest kapliczka przed domem? 

PK 12 Dom. 
Jaki napis jest na płaskorzeźbie na ścianie frontowej domu? 

PK 13 Dom. 
Jaki napis widnieje na kapliczce? 

PK 14 Dom. 
Ile drzwi widać na ścianie frontowej domu? 

PK 15 Dom. 
Jaka data widnieje nad wejściem domu? 

PK 16 Willa. 
Jak się nazywa willa? 

PK 17 Zjazd na plażę. 
Ile zakrętów ma obiekt? 

PK 18 Dom. 
Ile okien na I piętrze ma dom od strony ulicy? 

PK 19 Kapliczka. 
Ile poziomów z figurami ma kapliczka? 

PK 20 Kościół. 
Pod jakim wezwaniem jest kościół? 

PK 21 Krzyż. 
Jaki jest napis na krzyżu? 

 

  
 

 

 

Odpowiedzi należy przesłać na e-mail: poczta@trino.pttk.pl 
lub za pomocą formularza ze strony trino.pttk.pl. 

Przesłanie odpowiedzi oznacza wyrażenie zgody na publikację na liście osób, które przebyły TRInO. 
 

 trino.pttk.pl  


