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Historia świętego miejsca Krynoczka

Na podstawie opracowania prof. dr hab. Antoniego Mironowicza
dokończenie z poprzedniego numeru

Nowy okres w dziejach Krynoczki nastąpił wraz z pojawieniem się 
parafii prawosławnej w Dubinach. Znany już lokalnie ośrodek kultowy w 
Puszczy Białowieskiej nie został jednak włączony do parafii dubińskiej. 
Dubiny były dawną wsią królewską ekonomii brzeskiej, która położona 
była w województwie brzeskim Wielkiego Księstwa Litewskiego. Cerkiew 
Zaśnięcia Matki Bożej w Dubinach została ufundowana po 1727 r. na Łysej 
Górze położonej w odległości jednego kilometra od dzisiejszej wsi. Do-
kładny opis drewnianej świątyni posiadamy dopiero z 1784 roku. Znamien-
ne, że w tej wizytacji nie ma informacji o Krynoczce. Może to świadczyć, 
że prawosławna świątynia nie wchodziła w skład unickiej parafii. Cerkiew 
na świętym miejscu w Puszczy Białowieskiej funkcjonowała jako samo-
dzielna jednostka.

Po wejściu tych terenów do Cesarstwa Rosyjskiego kult świętego ośrod-
ka narastał nie tylko wśród okolicznych mieszkańców. Na Krynoczkę zwró-
ciły uwagę władze carskie, które w 1831 r. dostrzegły leczniczy charakter 
wody w źródełku i uzdrawiający w aspekcie duchownym charakter tego 
miejsca. Już wówczas wybudowano studnię o kręgach cementowych, usy-
pano groblę. Powołana komisja stwierdziła, że cudowna woda, zawierająca 
siarkę i żelazo, jest pomocna w leczeniu chorób oczu i płuc. Administra-
cja carska planowała wybudowanie w tym miejscu sanatorium, na co nie 
wyraziły zgody władze cerkiewne, zwracając uwagę na religijny charakter 
tego miejsca. Po likwidacji unii w 1839 r. kaplicę w Krynoczce dołączono 
do parafii Zaśnięcia Matki Bożej w Dubinach. W 1848 r. wybudowana zo-
stała w sanktuarium, nie pierwsza, jak się powszechnie uważa, a kolejna



cerkiew ku czci Śww. Braci Męczenników Machabeuszów, matki Salomei 
i nauczyciela Eleazara. Wybudowano ją, jak poprzednie, w pobliżu źró-
dełka. Podróżujący 27 czerwca 1872 r. petersburski pielgrzym wspominał, 
że „koło cudownego źródełka znajdowało się wiele krzyży. Samo miejsce 
było ogrodzone i zadaszone na czterech słupach. Studnia była obłożona dy-
lami. Dojście do niej wyłożono drewnianymi kładkami tworzącymi most”.

W okresie tym na terenie Krynoczki dochodziło do licznych uzdrowień. 
Jedno z nich dotyczyło uzdrowienia w 1848 r. rosyjskiego kapitana pułku 
Izmajłowskiego chorego na gruźlicę płuc. Po wielokrotnym wypiciu wody 
ze źródełka kapitan odzyskał zdrowie. Inny przypadek dotyczył stolarza 
Kuźmy, który remontował cerkiew w Krynoczce. Stolarz miał problemy 
z żołądkiem, na które nie pomagały żadne leki. Dopiero woda ze źródełka 
spowodowała uzdrowienie rzemieślnika. Znane są liczne przykłady uzdro-
wienia z chorób oczu, gruźlicy czy z choroby nowotworowej. Osoby, które 
chorowały na raka, opowiadały, że woda ze źródła dawała im siłę i uśmie-
rzała ból. W opowieściach pielgrzymów z końca XIX i początków XX w. 
znajdujemy informacje o licznych kulach, które zostały porzucone przez 
chorych. Pielgrzymi odwiedzający Krynoczkę przecierali zwilżonymi w 
wodzie chusteczkami chore miejsce, po czym pozostawiali je na ogrodze-
niu z tyłu za studzienką, w ten sposób symbolicznie pozbywając się cho-
roby.

Udokumentowany w XIX w. kult źródełka miał charakter nie tylko lo-
kalny, albowiem przybywali do Krynoczki pielgrzymi z całego Podlasia, 
Grodzieńszczyzny i Wołynia. Szczególne uroczystości w miejscowej cer-
kwi odbywały się w dniu wspomnienia Braci Machabeuszów i w święto 
Podwyższenia Krzyża Pańskiego. Od 1894 r. trzecim dniem uroczystości 
liturgicznych stał się trzeci dzień Świętej Trójcy. Miejsce to było licznie 
odwiedzane w trzeci dzień po Wielkanocy. Krynoczka znana była mnichom 
z monasteru Świętego Ducha w Wilnie, którzy pielgrzymując do monaste-
rów w Wirowie i w Leśnej zatrzymywali się w tym miejscu na modlitwę ra-
zem z miejscowymi mieszkańcami. Z opisu sanktuarium z 1899 r. wynika, 
że w cerkwi znajdowała się szczególnie czczona ikona Matki Bożej, a nad 
studnią znajdował się baldachim, oparty na czterech słupach. Autor artyku-
łu, biskup grodzieński Józef, opisywał liczne uzdrowienia w tym miejscu 
osób chorych na dżumę i inne choroby zakaźne oraz potwierdzał istnienie 
cerkwi i kaplicy przed 1848 rokiem.
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1 października (sobota)
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije

2 października (niedziela)
Godz. 9:00 Św. Liturgia w Dubinach i na Krynoczce

8 października (sobota)
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije

9 października (niedziela)
Godz. 9:00 Św. Liturgia

13 października (czwartek)
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije

14 października (piątek) Święto Opieki Matki Bożej
Godz. 9:00 Św. Liturgia

15 października (sobota)
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije

16 października (niedziela)
Godz. 9:00 Św. Liturgia

22 października (sobota)
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije

23 października (niedziela)
Godz. 9:00 Św. Liturgia

29 października (sobota)
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije

30 października (niedziela)
Godz. 9:00 Św. Liturgia
Godz. 17:00 Akatyst

1 listopada (wtorek)
Godz. 8:00 święcenie grobów
Godz. 9:00 Św. Liturgia w cerkwi Św. Eliasza na cmentarzu
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Kontakt
Parafia Prawosławna Zaśnięcia
Najświętszej Marii Panny
Dubiny, ul. Szkolna 2
17-200 Hajnówka
tel. 85 682 27 04
Proboszcz Parafii
ks. prot. Andrzej Busłowski
Wikariusz
ks. prot. Marek Litwiniuk
tel. 602 122 333

Drodzy Bracia i Siostry
Ks. Proboszcz i Rada Parafialna zwracają 
się z prośbą do wszystkich osób chcących 
wspomóc Parafię o przesyłanie ofiar na konto:

Parafia Zaśnięcia Najświętszej Marii 
Panny w Dubinach

02 8071 0006 0008 1663 2000 0010

Ofiary można również wpłacać
Radzie Parafialnej w cerkownom jaszczyku.

Za ofiary Spasi Was Hospodi!

Z ŻYCIA PARAFII
Dobiegły końca prace remontowe schodów z północnej i po-

łudniowej strony świątyni oraz zbliża się koniec renowacji ikony 
Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny z dzwonnicy w cerkwi para-
fialnej. Zwracamy się z prośbą do wszystkich parafian o finanso-
we wsparcie inwestycji.

15 września chór parafialny wystąpił na 41. Międzynarodo-
wym Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej otrzymując 
wyróżnienie w kategorii „chóry parafialne wiejskie”.

Zapraszamy do wzięcia udziału w pielgrzymce do Wilna w 
dniach 28-30 października. Szczegółowy plan pielgrzymki znaj-
duje się na parafialnej stronie internetowej. Informacje i zapisy 
Patrycja Siemiacka +48 574 815 731.

Uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawo-
wych oraz specjalnych zapraszamy do udziału w konkursie XVII 
Spotkania z Poezją w Języku Mniejszości Narodowych. Więcej 
informacji na parafiadubiny.pl


