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Abstract. Polish Eastern Borderland is characterized by an extraordinary diversity of landscape, both in terms of 

natural and cultural. His area has been and continues to be a belt of contact and penetration of cultures and 

religions of East and West. Among of landscape beautiful and valuable features of the landscape of this area are 

springs become miraculous, holy places. They are associated with the apparitions of Our Lady of unusual or other 

religious events. The faithful pilgrim asking for grace healing healing of diseases and protection from evil through 

water from holy spring.  

A lot of peculiarity have Orthodox holy springs. Ceremonies, chapels or orthodox churches were built in the 

neighborhood of springs and they are important places for religion and have big value of history. Additionally, in this 

places run religious and folklore local-community meetings, regardless of confession.  

This paper is a collection of information about 14 Orthodox’s holy springs on the eastern frontier of Poland and 

presents administrative location, history, elements of liturgy and folk piety. 

 

Słowa kluczowe: święte źródło, Kościół Prawosławny, krajobraz, wschodnie pogranicze Polski,  

Keywords: holy spring, Orthodox Church, landscape, eastern borderland of Poland. 

 

 

Wstęp. Woda w religii chrześcijańskiej 

 

Jednym z najważniejszych i nieodłącznych komponentów środowiska, który warunkuje osiedlanie się i 

gospodarowanie ludzi jest woda, a w szczególności zasoby wody słodkiej. Stanowiąca podstawę bytu i 

działalności człowieka woda uzyskała status sacrum w wielu religiach świata. Najczęściej jest 

symbolem mocy Boga, oczyszczającej z grzechów i dającej życie. W chrześcijaństwie olbrzymia moc 

wody opisywana jest już od ksiąg Starego Testamentu. Starotestamentalne znaczenie wody opierało 

się o jej siłę niszczycielską (Biblijny potop oczyścił Ziemię z grzechu zatapiając wszystkich jej 

mieszkańców oprócz członków rodziny Noego, którzy będąc sprawiedliwymi uniknęli zagłady i stali się 
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zalążkiem nowej, wiernej Bogu rodziny ludzkiej) jak i ratującą życie od zagłady na pustyni (Naród 

Wybrany podczas wędrówki do Ziemi Obiecanej uratowała od śmierci z pragnienia woda wytryskająca 

ze skały, która pojawiła się po uderzeniu weń laską Mojżesza). Chrystus w swej nauce podtrzymał 

oczyszczającą i dającą życie moc wody w symbolice sakramentalnego obmycia z grzechu 

pierworodnego w czasie chrztu świętego. 

Woda ma również swoje miejsce w chrześcijańskiej liturgii. Przede wszystkim używana jest w 

sakramencie chrztu – trzykrotne zanurzenie neokatechumena w wodzie lub polanie wodą święconą 

czoła noworodka symbolizuje zmazanie skutków grzechu pierworodnego i włączenie człowieka do 

wspólnoty chrześcijan.  

W aspersji, jako formie aktu żalu na początku liturgii spadająca na głowy wiernych woda święcona jest 

symbolem oczyszczenia z grzechów.  

Woda używana jest także w obrzędzie poświecenia przedmiotów kultu, które pomagać mają w wierze i 

pobożności. Również przedmioty związane z codziennym życiem, poprzez modlitwę i symboliczne 

pokropienie wodą święconą są błogosławione, „uwalniane” od mocy złego ducha, a jednocześnie akt 

ten jest zobowiązaniem, że dany przedmiot będzie wykorzystywany zgodnie z nauką Chrystusa. 

W rycie prawosławnym jest charakterystyczna liturgia ściśle związana z wodą – jest to Święto Jordanu 

– Chrztu Pańskiego, inaczej nazywane świętem Objawienia Pańskiego, odbywa się ono corocznie 19 

stycznia według kalendarza gregoriańskiego, a według juliańskiego – 6 stycznia. Po nabożeństwie w 

cerkwi wierni udają się nad rzekę, źródło, jezioro lub morze, gdzie następuje poświecenie wody przez 

trzykrotne zanurzenie świecy i krzyża w rzece. Jeśli rzeka jest zamarznięta, to wycina się w lodzie otwór 

w kształcie krzyża. Poświęconą wodę wierni piją i obmywają twarz, gdyż zapewnić to ma szczęście i 

pomyślność przez cały rok. „Woda Jordańska” zabierana jest do domów w takiej ilości by wystarczyło 

jej na cały rok. Uznawana za wielką świętość stosowana jest również jako lekarstwo na różne choroby 

ciała i duszy.  

W pobożności ludowej kościołów wschodnich obecne są charakterystyczne miejsca związane z wodą. 

Są to źródła, przy których objawiła się Matka Boża lub następowały inne niezwykłe wydarzenia religijne. 

Ludzie spożywający z wiarą uświęconą wodę doznawali uzdrowień z chorób lub w cudowny sposób 

chronieni byli przed nieszczęściami. Po tych zdarzeniach wśród okolicznej ludności utrwaliło się 

przekonanie o „świętym źródle”, o wodzie uzdrawiającej i czyniącej cuda, a miejsce i obrzędy przy nim 

sprawowane na trwałe zostały włączone w krajobraz kulturowy Polski. Jednocześnie w wielu 

przypadkach są one miejscami spotkań wyznawców różnych rytów chrześcijańskich stając się wyrazem 

lokalnego ekumenizmu oraz poczucia wspólnoty mimo różnic religijnych. 

Niniejsza praca prezentuje w skrócie zebrany materiał dokumentacyjny dotyczący następujących 

świętych źródeł prawosławia (lokalizacja administracyjna): Koterka, Radziwiłłówka, Grabarka, Saki, 

Hajnówka (na obszarze dawnej wsi Dubiny, źródło zwane Krynoczka), Kuraszewo, Stary Kornin, 

Gredele, Krasnawieś, Knorydy, Folwarki Tylwieckie (źródło zwane Piatienka), Ryboły, Kożany, Odrynki. 

Lokalizację przedstawiają załączone ryciny (Ryc. 1,2,3). Ponadto przedstawiono specyfikę świętych 

źródeł prawosławia.  
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Ryc. 1. Lokalizacja świętych źródeł w Grabarce, Radziwiłłówce i Koterce (Opracowanie: Pytka P.) 

Fig. 1. Location of holy springs in Grabarka, Radziwiłłówka, Koterka. 

 

 
 

Ryc. 2. Lokalizacja świętych źródeł w Gredelach, Hajnówce, Knorydach, Krasnejwsi, Kuraszewie, Sakach, Starym 

Korninie (Opracowanie: Pytka P.) 

Fig. 2. Location of holy springs in Gredele, Hajnówka, Knorydy, Krasnawieś, Kuraszewo, Saki, Stary Kornin 
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Ryc. 3. Lokalizacja świętych źródeł w Folwarkach Tylwickich, Kożanach, Odrynkach, Rybołach (Opracowanie: 

Pytka P.) 

Fig. 3. Location of holy springs in Folwarki Tylwickie, Kożany, Odrynki, Ryboły. 

 

Specyfika świętych źródeł prawosławia 

 

Znane i popularne wśród znacznej części polskiego społeczeństwa święte źródła to miejsca kultu 

katolickiego. Środki społecznego przekazu utrwaliły typowy wizerunek takiego miejsca jako 

swobodnego wypływu wody podziemnej, niekiedy obudowanego, ze zlokalizowaną w pobliżu niewielką 

kapliczką, ozdobioną zgodnie z lokalną tradycją i pobożnością ludową. Święte źródła prawosławia 

odbiegają nieco od niniejszego, typowego „wizerunku” takiego obiektu. Ich specyfika przejawia się na 

kilku płaszczyznach: obiektu hydrograficzny (rodzaju wypływu), lokalizacji źródła i jego historii, 

architektury sakralnej zlokalizowanej przy źródle wraz z jej sakraliami, zwyczajów i elementów 

pobożności ludowej sprawowanych przy źródle. 

 

Źródło - obiekt hydrograficzny 

 

Na czternaście obiektów opisywanych w niniejszej pracy tylko trzy (Radziwiłłówka, Knorydy, Ryboły) są 

źródłami pod względem hydrologicznym, ze swobodnym wypływem wody podziemnej na powierzchnię 

topograficzną. Wypływy są obudowane betonowymi kręgami, a woda przepustem swobodnie wypływa 

poza obudowę do lokalnych cieków wodnych (Ryc. 4). Pozostałe święte źródła to studnie kopane, 

obudowane kręgami, w dwóch przypadkach (Grabarka – Ryc. 5A, Koterka - Ryc. 5B) z pompami 

ręcznymi do poboru wody tzw. Abisynkami. Przy pozostałych studniach są kołowroty (Ryc. 7) lub wiadra 
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z bosakami do czerpania wody. Źródło w Starym Korninie jest studnią z pompą i hydroforem, a woda 

czerpana jest z zaworów. 

 

 
 

Ryc. 4. Wypływ wody ze źródła w Knorydach (fot. Pytka P.) 

Fig. 4. Outflow of water from holy spring in Knorydy. 

 

 
 

Ryc. 5. A - Pompa „Abisynka” w świętym źródle w Grabarce; B - Pompa „Abisynka” w świętym źródle w Koterce 

(fot. Pytka P.)  

Fig. 5. A - Abisynka pump in holy spring in the Grabarka; B- Abisynka pump in holy spring in the Koterka. 
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Ryc. 7. Kołowrót do czerpania wody w źródle w Gredelach (fot. Pytka P.) 

Fig. 7. Windlass to draw water in holy spring in the Gredele 

 

Historia i lokalizacja świętych źródeł 

 

Lokalizacja źródeł pośrednio związana jest z ich historią. Niestety braki w niektórych przypadkach 

wiarygodnych materiałów opisujących historię źródeł wymusiły zbieranie materiałów wśród okolicznej 

ludności. Jednak często zdarzało się, że wersje przytaczane przez mieszkańców różniły się znaczącymi 

szczegółami. Dlatego w dalszej części opracowania zadecydowano więc by przedstawić te historie, 

które są najbardziej prawdopodobne, pochodzące z literatury lub od wiarygodnych rozmówców. Stąd 

też dla kilku obiektów brakuje opisu. 

Kilka świętych źródeł powstało po objawieniach Matki Bożej lub Jej Ikon mieszkańcom wsi. Taką 

historię ma Krynoczka położona w obecnych granicach administracyjnych Hajnówki, a dwa przekazy o 

powstaniu tego źródła krążą wśród okolicznej ludności. Oba przytacza w swojej pozycji Sosna (2001). 

Według jednego z nich pastuszkom pasącym stado objawiła się na drzewie ikona, która następnie 

została przeniesiona do wsi Lipiny. Jednak drugie zjawienie ikony w tym miejscu zmobilizowało 

mieszkańców do wybudowania drewnianej kapliczki. Drugi przekaz uzupełnia wcześniej wspomniany o 

następujące fakty: przed pojawieniem się ikony nastąpiła jasność a obok wytrysnęło źródło – krynica z 

cudowna wodą. Daty tych wydarzeń nie sposób jest ustalić – miejsce czczone jest od bardzo dawna. 

Inne objawienia miały związek z różnymi trudnymi wydarzeniami, które dotykały mieszkańców, między 

innymi chorób i ułomności. Taką historię ma źródło w Gredelach, jak podaje Sosna (2001) i rozpoczyna 

się ona w okresie międzywojennym. Ciężko chory jeden z mieszkańców wsi – Hawryił – usłyszał we 

śnie głos nakazujący mu iść do pobliskiego lasu, a tam ujrzy źródełko. Zrobił, jak we śnie usłyszał, 

obmył się wodą i został uzdrowiony. Z wdzięczności obudował źródło deskami i postawił krzyż, a 



„Święte źródła” … 
 

291 

 

miejsce to szybko się rozsławiło licznymi uzdrowieniami. Po wojnie mieszkańcy poszerzyli i obudowali 

studzienkę, a nad nią postawili kapliczkę.  

Podobną historię ma źródło w Knorydach. Jak podaje Sosna (2001), powstanie tego źródła związane 

jest z wędrówką ojca i jego niewidomego syna, którzy przystanęli na podmokłej polance by odpocząć. 

Pojawiła się przed nimi Matka Boża stojąca na kamieniu, a gdy niewidomy chciał dotknął jej szat, 

zniknęła. Spod kamienia zaś wytrysnęła krynica. Po umyciu twarzy niewidomy odzyskał wzrok. W 

miejscu tym obok kapliczki jest kamień z odciśniętą stopą Matki Bożej. Cudowna moc wody ze źródła 

została zbeszczeszczona gdy pewna osoba obmyła w nim psa. Jednak, jak mówią mieszkańcy, 

cudowna woda nadal pomaga: gdy bolą oczy, po przemyciu wodą ból ustępuje (Sosna 2001). 

Historię źródła w Krasnejwsi podaje A. Troc (2002): „W uroczysku Dublene, w lesie między Krasną 

Wsią a Szeszyłami, znajduje się źródło zwane krynicą. Według opowiadań mieszkańców dzięki 

modlitwie duchownego i cudownej wodzie chorzy odzyskiwali tu zdrowie. Nawet sceptycy, którzy wątpili 

w cudowną moc wody, po jej wypiciu zostali uzdrowieni. Źródełko jest znane w okolicy i wierni przynosili 

tu krzyże. Najstarszy krzyż pochodzi z lat trzydziestych XX wieku. Jedna z mieszkanek Krasnej Wsi 

podaje, że w młodości była świadkiem cudownego uzdrowienia Hanny Jakimiuk.  Kobietę, która nie 

chodziła, przywieźli do źródełka rodzice. Gorliwa modlitwa zainteresowanych i wypicie wody przez 

chorą pozwoliło jej o własnych siłach odejść z cudownego miejsca. Mieszkaniec wsi Pasieki, który żyje 

do dziś, stracił wzrok. Pomoc znalazł także przy źródełku. Były wypadki uzdrowień osób obłąkanych”.  

Geneza powstania kultu przy innych źródłach związana jest z epidemiami chorób zakaźnych, które w 

dawnych czasach dziesiątkowały wiele miejscowości. Tak było ze źródłem w Koterce. Historia tego 

źródełka, jak opisuje Sosna (2001), rozpoczyna się w 1852 roku, kiedy to pewnej kobiecie zbierającej 

szczaw w dzień świętej Trójcy, objawiła się Matka Boża, upominając ją, że jest to dzień święty i 

pracować nie należy. Dodała również, że mieszkańcy zostaną ukarani za swoje grzechy i by kobieta 

udała się do miejscowego proboszcza by rozpoczął modlitwy przebłagalne. Rok 1853 przyniósł 

spełnienie przepowiedni – wybuchła epidemia. Postawiony został krzyż w miejscu objawienia, a 

pielgrzymujący do niego modlący się ludzie doznawali uzdrowienia. Oficjalna komisja Cerkwi 

Prawosławnej zaczęła badać sprawę uzdrowień, a na koniec postanowiłaby krzyż z cudownego miejsca 

przenieść na miejscowy cmentarz i tak też uczyniono. Jednak w miejscu gdzie stał krzyż pojawiło się 

źródełko, a licznie przybywający pielgrzymi spożywający wodę odzyskiwali zdrowie. Zbudowano więc 

przy źródełku kaplicę. Po II wojnie światowej miejscowość Tokary rozdzieliła granica państwa 

pozostawiając źródło po stronie polskiej a cerkiew parafialną w Tokarach za wschodnią granicą. 

Podobną historię ma święte źródło w Starym Korninie, gdyż powstanie jego związane jest z epidemią 

(prawdopodobnie) cholery, która nawiedziła miejscowość w XVIII wieku. Ze studzienki-źródła przy 

cerkwi mieszkańcy czerpali wodę i odzyskiwali zdrowie. Wiara w cudowne właściwości wody z tego 

źródła utrwaliła się wśród mieszkańców, tak że czasem źródło obudowano i dbano o nie. Jednak w 

ostatnich latach zanikł wypływ wody, ale wierni ze Starego Kornina, chcąc pielęgnować tradycję, 

postanowili utworzyć w tym miejscu nowe, symboliczne święte źródło. Wykopana została studnia, 

obudowana i wyposażona, tak by wierni mogli bez przeszkód korzystać ze „świętej” wody wierząc w jej 

uzdrawiające właściwości. 

Historię Piatienki - jednego z ważniejszych sanktuariów Prawosławia zlokalizowanego niedaleko wsi 

Folwarki Tylwieckie, podaje w swojej książce Sosna (2001). Jak podają przytaczane przez niego źródła 

drukowane historia tego miejsca sięga XVIII wieku, kiedy tereny te nawiedziła fala morowego powietrza. 

Zachowała się prośba mieszkańców o konsekrację cerkwi datowana na 1744 rok. Cerkiew ta została 
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wybudowana w miejscu starej kaplicy z 1710 roku wybudowanej, jako wotum za uratowanie 

mieszkańców od zarazy. Ze tymi wydarzeniami łączy się historia źródełka. Jak podaje jedno z 

tradycyjnych podań, dzieciom pasącym bydło pod lasem ukazała się kobieta z dzieciątkiem na ręku i 

oznajmiła by pozostali przy życiu mieszkańcy wsi wybudowali na skraju lasu kaplicę. Dzieci 

opowiedziały dorosłym, co widziały i usłyszały. Wydarzenie to zostało zinterpretowane, iż to Matka 

Boża się dzieciom objawiła. Podjęto decyzję o budowie kaplicy w miejscu objawienia, a od tego 

momentu nikt z mieszkańców wsi nie padł ofiarą zarazy. W kapliczce zaś pojawiło się źródełko. Po 

ustąpieniu epidemii mieszkańcy wybudowali cerkiew. Inne podanie głosi, że chorującej dziewczynce 

objawione zostałoby mieszkańcy oczyścili źródło. Gdy tak się uczynili epidemia ustała. 

Inne święte źródła związane są z monastyrami, które w dawnych czasach istniały w okolicy 

Radziwiłłówki (góra Prowały) i Odrynek. Studnie, z których mnisi czerpali wodę, z czasem w pobożności 

ludowej zostały „uświęcone” przez ich modlitwę, dając okolicznym mieszkańcom miejsca szczególnego 

działania Opatrzności Bożej. 

Kolejne obiekty to studnie przy cerkwiach (Saki, Kożany), z których woda służyła przede wszystkim tym 

obiektom. Lokalizacja przycerkiewna oraz przeznaczenie czerpanej wody z czasem stała się zalążkiem 

uznania ich za święte źródła. 

Szczególną historię i położenie ma źródło w Grabarce. Woda z niego była i jest używana do 

symbolicznego oczyszczenia pątników zdążających do sanktuarium, Góry Pokutników (Góry Krzyży). 

Przez ten fakt uznane zostało przez wiernych za obiekt wyjątkowy. 

Analizując położenie świętych źródeł względem sieci osadniczej można zauważyć, że przeważająca ich 

część znajduje się w miejscowościach istniejących (Grabarka, Stary Kornin, Kożany, Odrynki) lub w 

granicach historycznych miejscowości (Koterka, Saki). Pięć, z opisywanych obiektów położonych jest w 

lasach, w znacznej odległości od siedzib ludzkich. Źródła w Kuraszewie, Knorydach i Rybołach 

zlokalizowane są na łąkach w niedalekiej odległości od wsi. 

 

Architektura sakralna przy świętych źródłach i ich sakralia 

 

Wspomniano już wcześniej, że przy opisywanych obiektach zlokalizowane są cerkwie lub kaplice. Tylko 

jeden obiekt – źródło w Radziwiłłówce nie ma żadnej obudowy ani obiektu sakralnego w otoczeniu. Przy 

sześciu źródłach (Koterka, Sycze, Krynoczka w Hajnówce, Odrynki, Stary Kornin, Gredele) zbudowane 

są okazałe cerkwie, same źródła zaś chronione są przez zadaszenia-wiaty (Ryc. 8, 9). 

Studnie obudowane kaplicami to obiekty w Rybołach, Kożanach, Gredelach, Krasnejwsi, Knorydach, 

Folwarkach Tylwickich. Na szczególną uwagę zasługuje fakt zdobienia kaplic licznymi ikonami, 

obrazami w typowym cerkiewnym stylu (ryc. 10). Znaczna część z nich to nowoczesne sakralia choć 

liczne są również datowane na 100 i więcej lat wstecz. Charakterystycznym są również drewniane 

wypełnione piaskiem miejsca na świece wotywne oraz z daleka widoczne krzyże wotywne stawiane 

wokoło kapliczek i cerkwi. 

Opisywane obiekty sakralne w szczególny sposób wyróżniają się w krajobrazie poprzez swój kolor – 

jasny niebieski, błękitny. Jest to kolor charakterystyczny dla znacznej części cerkwi, a prawdopodobnie 

ma symbolizować niebo – wejście do cerkwi to jakby wejście do nieba – królestwa Bożego. 
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Ryc. 8. Cerkiew obok świętego źródła Krynoczka w Hajnówce (fot. Pytka P.) 

Fig. 8. Orthodox church near holy spring in the Hajnówka 

 

 
 

Ryc. 9. Święte źródło i cerkiew w Koterce (fot. Pytka P.) 

Fig. 9. Holy spring and Orthodox church in the Koterka 
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Ryc. 10. Ikony i inne sakralia w kaplicy ze źródłem w Knorydach (fot. Pytka P.) 

Fig. 10. Icons and Religious articles in chapel with holy spring in the Knorydy. 

 

Zwyczaje i tradycje pobożności ludowej związane ze świętymi źródłami 

 

Najbardziej charakterystycznym elementem pobożności ludowej, z jakim można się zetknąć przy 

świętych źródłach prawosławia, to rozwieszone wokoło nich białe chusteczki. Pielgrzymi przybywający 

do tych miejsca moczą w wodzie białe bawełniane chusteczki, wycierają twarz i bolące miejsca na ciele 

i zostawiają je wieszając na drzewach lub specjalnie do tego przygotowanych sznurkach (ryc. 11). 

Obrzęd ten ma symbolizować zostawienie cierpienia i choroby w tym miejscu i wiarę w łaskę 

uzdrowienia. 

Źródła, przy których zlokalizowane są funkcjonujące cerkwie, często stanowią miejsce obmycia „świętą” 

wodą przed liturgią. Obrzęd ten ma symbolizować obmycie z grzechów, by z czystym sercem iść i 

sprawować kult. 

Częstym zwyczajem jest uroczyste przejście do świętych źródeł oraz święcenie wody w dniu patrona 

parafii lub patrona kaplicy przy źródle. Procesje te, oprócz funkcji sakralnej, są również sposobem 

pielęgnowania lokalnych tradycji: ubioru, śpiewu, przekazu historii parafii i świętych miejsc. 

W gwarze językowej napotykanej na obszarze badań święte źródła często są tytułowane krynoczka, 

kryniczka lub studzionka. Jest to kolejny element charakterystyczny dla tych obiektów i specyficzny dla 

obszaru lokalizacji świętych źródeł prawosławia i zamieszkującej go społeczności. 
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Ryc. 11. Białe chusteczki zostawiane po obmyciu wodą ze świętego źródła (fot. Pytka P.)  

Fig. 11. The white handkerchiefs set after washing with water from the holy spring. 

 

Podsumowanie 

 

Przedstawione w tym opracowaniu informacje to tylko skromna część z bogatej charakterystyki jaką 

można przypisać świętym źródłom prawosławia. 

Oprócz przedstawionej wyżej funkcji sakralnej i historycznej świętych źródeł prawosławia miejsca te 

często stają się ośrodkami działalności społecznej: organizowane są spotkania dawnych mieszkańców 

wsi, festyny, uroczyste odpusty w tradycyjnej oprawie. Przy tych obiektach widoczny jest również żywy 

ekumenizm: w obchodach świąt przy tych źródłach uczestniczą zarówno prawosławni jak i katolicy oraz 

unici, jednocząc się w modlitwie. Ponadto, poprzez fakt, że częstymi gośćmi są osoby zza wschodniej 

granicy, spotkania te są wyrazem prawdziwego zjednoczenia Europy, nie politycznego czy 

gospodarczego, ale kulturowego i społecznościowego, jedności Wschodu i Zachodu. 

Walory tych obiektów, podobnie jak w przypadku wszystkich świętych źródeł w Polsce (Pytka 2006), 

skłaniają do zainteresowania się nimi oraz wzięcia pod uwagę ich ochrony, w odpowiedniej dla takich 

obiektów formie. Forma ochrony winna uwzględniać zarówno wartości przyrodnicze jak i kulturowe. 

Takie działania ocaliłyby święte źródła prawosławia od zapomnienia, a także ochroniłyby przed 

dewastacją i nieumiejętnym kształtowaniem krajobrazu wokoło tych źródeł. 
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