
Trasa nr 4 - Stara Rzeka
To jeden z tych najstarszych legendarnych szlaków, o którym opowiadają rodowici mieszkańcy wsi Stara Rzeka. My 

zaliczamy go do tras dla zaawansowanych wędrowców, którym pokonanie 13 km nie sprawia trudności. W przeszłości 

częścią tej trasy wędrowali mieszkańcy Starej Rzeki do sklepu, na dworzec PKP lub do pracy, rzadziej na zabawę w 

jednym z licznych ośrodków wypoczynkowych w Tleniu.

Naszą wędrówkę zaczynamy przy Pensjonacie ,,Samotnia nad Wdą,,. Stąd trasą  (czarnymi znakami) wiodącą wzdłuż 

brzegów rzeki Wdy (Czarnej Wody) docieramy do Piekła, mijając po drodze Piekielne źródło. Ta część trasy pokrywa 

się z zielonym szlakiem Trasy Nr 3 – Do Piekła. Dalej czeka nas strome podejście. Za Piekielnym Dębem na 

skrzyżowaniu tras (czarny i zielony szlak) skręcamy w lewo (na północ), bowiem zielonym szlakiem wrócimy 

ponownie do Tlenia. Kierując się w stronę wsi Stara Rzeka, trzymamy się lewej krawędzi doliny rzeki Wdy. Co chwilę, 

po lewej stronie rozciągają się rozległe panoramy rzecznego krajobrazu z meandrami Wdy. Unosząca się lub opadająca 

ścieżka wiedzie nas, aż po pierwsze rozrzucone wzdłuż rzeki zabudowania. Z lewej strony mijamy stary, nieczynny już 

cmentarz ewangelicki (wydobyty z zakamarków historii w 2008 r. i uporządkowany staraniem mieszkańców wsi. 

Starym szlakiem docieramy do niewielkiej doliny, przechodzimy przez groblę na strumyku i nieco dalej wchodzimy na 

drogę z Osia do Starej Rzeki. Skręcając w lewo schodzimy w głąb doliny, aż do mostu drogowego na Wdzie. Po obu 

stronach znajdują się nieliczne zabudowania wsi. Po lewej stronie mamy miejsce postoju kajaków, a tuż za mostem głaz 

narzutowy i krzyż – to Kapliczka św. Huberta ufundowana przez leśników i myśliwych z Borów Tucholskich. 

Naprzeciwko kapliczki, możemy zobaczyć też ogromny dąb leżący w poprzek rzeki. Powaliła go wichura na początku 

lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Leżąc do dzisiaj stanowi niezwykłą, legendarną już atrakcję dla uczestników 

spływów kajakowych. To przy dębie niejeden już, nawet doświadczony kajakarz przekonał się zmieniając mokrą 

odzież, że na rzece nie ma żartów.

Nasza dalsza wędrówka wiedzie głębokim wąwozem. Wspinamy się na otwarte przestrzenie boru świeżego i suchego. 

Głęboko w dole po lewej stronie, kręcąc się niczym wstęga, przelewają się wody rzeki Wdy. Trasa, co chwila unosi się i 

opada. Mijamy kolejne, rzadko rozmieszczone domostwa. Pod koniec wędrówki, wychodząc z leśnych ostępów 

widzimy rozległą panoramę położonego w dolinie Tlenia. Wąskim wąwozem, wśród zabudowań dochodzimy do mostu 

drogowego w Tleniu. Po prawej rozciąga się szeroka delta rzeki Prusiny. Po lewej rozlewisko rzeki Wdy, a dokładniej 

górnej części ponad 400 hektarowego Zbiornika Zaporowego Żur. Przed nami most i szeroka tafla błękitnej wody rzeki 

Wdy.

Mimo, że trasę zaliczamy do trudnych urok leśnych i rzecznych krajobrazów, niczym w bajkach i baśniach sprawia, że 

szlak  znajduje uznanie u każdego wędrowcy gotowego pokonać czekający go dystans.

 

 




