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1. Wstęp
Do końca XX. wieku informacje na temat własności fizyko-chemicznych i
wydajności tzw. „cudownych źródełek” czy „świętych źródełek” w literaturze
fachowej były wyrywkowe. W ostatnich latach pojawiły się dane dotyczące
szeregu z nich, zwłaszcza z obszaru województwa podkarpackiego (Chowaniec,
Górka, 2002; Michalczyk – red., 2001; Pytka, 2005). Autor niniejszego artykułu w
roku 2002 wykonał badania terenowe w okolicach Jasienicy Rosielnej, Dukli,
Borku Starego, Jodłówki, Zwierzynia, Nowin Horynieckich, Przylasku i Kalwarii
Pacławskiej, w rejonach występowania tzw. „cudownych źródełek”, związanych z
miejscami sakralnymi. Niektóre z tych źródełek (np. Nowiny Horynieckie)
charakteryzują się wysokimi wydajnościami, a inne (np. w Przylasku) ogromną
popularnością. Źródła te od wielu lat odgrywają waŜną rolę w Ŝyciu okolicznych
mieszkańców. Często stanowiły podstawę zaopatrzenia ludności w wodę i chociaŜ
wraz z rozwojem sieci wodociągowej ich znaczenie znacznie zmalało, to niektóre
z nich w dalszym ciągu są wykorzystywane. NaleŜą do nich wypływy słynące z
licznych łask i cudów, których woda – jak wykazują ustne przekazy ludności – ma
lecznicze właściwości w róŜnych schorzeniach. Stąd okoliczni mieszkańcy
uwaŜają je za „święte”, a woda z nich pochodząca wykorzystywana jest zarówno
przez ludzi wierzących, jak i niewierzących.
Wiedza na temat „cudownych źródełek” została poszerzona równieŜ dzięki
realizacji Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000, której Głównym
Wykonawcą jest Państwowy Instytut Geologiczny. MhP w skali 1:50 000
dostarcza czytelnych informacji o zwykłych wodach podziemnych w zakresie
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niezbędnym do podejmowania decyzji na szczeblu samorządów terytorialnych,
administracji regionalnej oraz przy programowaniu badań hydrogeologicznych i
działań obejmujących zagospodarowanie przestrzenne. Mapa ta była realizowana
od 1996 roku, a jej zakończenie nastąpiło w 2004 rok. Obecnie mapa uzupełniana
jest o kolejną warstwę informacyjną – pierwszy poziom wodonośny.
Województwo podkarpackie w całości pokryte jest arkuszami MhP 1:50 000
wykonanymi przez Oddział Karpacki PIG w Krakowie, Oddział Świętokrzyski PIG
w Kielcach, Krakowskie Przedsiębiorstwo Geologiczne „ProGeo” Sp. z o.o. w
Krakowie oraz Przedsiębiorstwo Geologiczne S.A. w Krakowie. Redaktorami tych
arkuszy są pracownicy PIG oraz AGH. Obszar województwa podkarpackiego
objęty jest 72 arkuszami (w tym 34 arkusze pełne).
Szczegółowe badania fizyko-chemiczne kilku „cudownych źródełek”, między
innymi w Kalwarii Pacławskiej, zostały wykonane w ramach realizacji Mapy
hydrogeologicznej Polski 1:50 000 (Chowaniec, Witek, 2002).

2. Ogólna charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna
Województwo podkarpackie obejmuje obszar odznaczający się bardzo
urozmaiconą i skomplikowaną budową geologiczną. Na obszarze tym moŜna
wyróŜnić trzy duŜe jednostki geologiczno-strukturalne: nieckę lubelską obejmującą
dwa niewielkie skrawki w północnej i północno-wschodniej części województwa,
zapadlisko przedkarpackie zajmujące część północną i Karpaty – część południową
(Chowaniec, 2004; Ryc. 1).
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Ryc. 1. Mapa występowania wód mineralnych i leczniczych na obszarze województwa
podkarpackiego wraz z lokalizacją „cudownych źródełek” (Chowaniec, 2004).
1 – regionalizacja: a – prowincje, b – regiony, c – rejony (B.I. – prowincja platformy
paleozoicznej, region niecki brzeŜnej; D.I. – prowincja karpacka, region zapadliska
przedkarpackiego – subregion wschodni; D.II.a. – prowincja karpacka, region
zewnętrznokarpacki, rejon iwonicki; D.II.b. – prowincja karpacka, region
zewnętrznokarpacki, rejon bieszczadzki), 2 – typy chemiczne wód mineralnych, zasięg
występowania: a – chlorkowe, b – siarczanowe i siarczkowe, c – szczawy, 3 – brzeg
nasunięcia karpackiego, 4 – miejscowości z wodami mineralnymi uznanymi za lecznicze
wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18.12.2001 r., 5 – miejscowości
uzdrowiskowe, 6 – WaŜniejsze wystąpienia wód mineralnych, leczniczych i termalnych: a
– Wody Cl-HCO3-Na, J, Br; HCO3-Cl-Na, J, Br eksploatowane w uzdrowiskach Iwonicz
Zdrój, Rymanów Zdrój; b – pojedyncze lub grupowe wystąpienia wód Cl-Na, HCO3-Na,
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HCO3-Cl-Na, Cl-HCO3-Na nie uznane za lecznicze (z wyjątkiem Polańczyka); c – wody
HCO3-Ca-Na, H2S eksploatowane w uzdrowisku Horyniec Zdrój, d – wody siarczkowe
perspektywiczne dla lecznictwa, e – wody termalne (mineralne) w Karpatach fliszowych
nie uznane za lecznicze, f – mineralizacja wody [g], woda z zawartością siarkowodoru,
7 – Obszary perspektywiczne występowania wód mineralnych, leczniczych i termalnych:
a – dobrze rozpoznane, przydatne do wykorzystania, b – słabo rozpoznane, moŜliwe do
wykorzystania, c – mało rozpoznane albo rozpoznane z zastrzeŜeniami co do ilości lub
jakości, d – słabo rozpoznane wody termalne, moŜliwe do wykorzystania, 8 – granica
państwa, 9 – granica województwa, 10 – granica powiatu, 11 – wody powierzchniowe,
12 – lokalizacja „cudownych źródełek” (numeracja zgodna z tabelą 1).

Niecka lubelska zbudowana jest ze starych struktur paleozoicznych,
przykrytych utworami jury i kredy o zmiennej miąŜszości – od około 400 do ponad
800 m. W fazie laramijskiej utwory te zostały częściowo sfałdowane i
zdyslokowane. Lokalnie na utworach kredowych (margle, wapienie, kreda pisząca)
osadziły się piaszczyste utwory neogenu.
Do zapadliska przedkarpackiego naleŜy obszar połoŜony na północ od
nasunięcia karpackiego i określony zwartym zasięgiem występowania osadów
mioceńskich o maksymalnej miąŜszości do około 3000 m (Ryc. 1). Generalnie
moŜna tu wydzielić trzy kompleksy skalne z charakterystycznym poziomem
osadów chemicznych – gipsowo-solnych (ewaporaty). W centralnej części Kotliny
Sandomierskiej osady chemiczne leŜą bezpośrednio na przedmioceńskim podłoŜu.
W ich nadkładzie występuje gruby kompleks praktycznie bezwodnych utworów
ilastych. W zachodniej części Kotliny Sandomierskiej, pod poziomem osadów
chemicznych, istnieje kompleks wapieni, nad którymi występuje zespół
róŜnorodnych osadów zwięzłych (wapienie, iły) oraz luźnych (Ŝwiry i piaski). Pod
kompleksem mioceńskim występują skały ze wszystkich okresów geologicznych,
a struktury geologiczne tworzące ten obszar chowają się w kierunku południowym
pod nasunięte na nie płaszczowiny karpackie.
Karpaty zewnętrzne (fliszowe), będące najbardziej zewnętrzną jednostką
Karpat,

zbudowane

są

ze

skał

osadowych

powstałych

w

zbiorniku

geosynklinalnym. ZróŜnicowanie litologiczne osadów kredowo-paleogeńskomioceńskich oraz styl zaburzeń pozwalają na wyróŜnienie w Karpatach
zewnętrznych

w

obrębie

województwa

podkarpackiego

kilku

jednostek

tektoniczno-facjalnych takich jak: płaszczowina magurska, jednostka dukielska,
płaszczowina śląska, płaszczowina podśląska i jednostka skolska (śytko, 1999). Na
północ od jednostki skolskiej, w środkowo-wschodniej części województwa, na

80

„Cudowne źródełka” Podkarpacia

niewielkim obszarze występuje jednostka stebnicka. Tworzą ją sfałdowane utwory
miocenu w rejonie Przemyśla.
Karpaty zewnętrzne, zapadlisko przedkarpackie i niecka lubelska jako regiony
hydrogeologiczne są obszarami geologicznie niejednorodnymi. Biorąc pod uwagę
warunki litologiczno-strukturalne i związane z nimi właściwości kolektorskie skał,
a takŜe dotychczasowe wyniki badań hydrogeologicznych wód zwykłych, w
obrębie województwa podkarpackiego, zgodnie z podziałem B. Paczyńskiego
(1993, 1995), moŜna wyróŜnić trzy fragmenty regionów hydrogeologicznych:
Karpat (XIV), zapadliska przedkarpackiego (XIII) i lubelsko-podlaskiego (IX).
Na

obszarze

zapadliska

przedkarpackiego

wody

zwykłe

występują

w utworach czwartorzędowych i w niewielkich ilościach w stropowej partii skał
mioceńskich a w regionie lubelsko-podlaskim w utworach czwartorzędowych
i stropowej partii utworów kredowych, lokalnie w utworach mioceńskich.
Czwartorzędowy poziom wodonośny związany jest z utworami Ŝwirowo-piaszczystymi, miejscami w znacznym stopniu zaglinionymi. Wody zwykłe na
obszarze zapadliska przedkarpackiego i w południowej części regionu lubelsko-podlaskiego charakteryzują się mineralizacją dochodzącą do 800 mg/dm3. Są to na
ogół wody typu HCO3-Ca-Mg i HCO3-SO4-Ca-Mg.
Wody podziemne zwykłe na obszarze Karpat związane są zarówno z
utworami

czwartorzędowymi

jak

i

z

kredowo-paleogeńsko-neogeńskim

kompleksem fliszowym. Utwory czwartorzędowe występujące na omawianym
terenie naleŜą do osadów aluwialnych wypełniających doliny rzeczne, przede
wszystkim Sanu i Wisłoki. Wody w nich występujące charakteryzują się
mineralizacją w granicach 150 – 400 mg/dm3. Najliczniejszą grupę stanowią wody
typu HCO3-Ca.
W

utworach

fliszowych

wody

zwykłe

występują

w

strefie

przypowierzchniowej mocno zwietrzałej i spękanej, zbudowanej z odmiennych
litologicznie skał róŜnego wieku. Strefa zawodniona tworzy nieciągły poziom
wodonośny o zróŜnicowanych cechach. MiąŜszość strefy aktywnej wymiany w
utworach łupkowych i łupkowo-piaskowcowych wynosi na ogół 40 – 60 m,
natomiast w osadach piaskowcowych 80 – 100 m, a tylko lokalnie moŜe
przekraczać 100 m (Chowaniec i inni 1983).
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3. Charakterystyka „cudownych źródełek”
Do badań terenowych wytypowano tzw. „cudowne źródełka”, których wody,
według przekazów miejscowej ludności, mają lecznicze właściwości w róŜnych
schorzeniach

(Wiśniewski,

1998).

Badania

terenowe

przeprowadzono

w

październiku 2002 r. W terenie wykonywano następujące pomiary: wydajności
źródeł, temperatury wody, pH oraz przewodności elektrycznej właściwej.
Dokonano wizji lokalnej i pomiarów następujących źródeł: dwa źródła Św. Jana z
Dukli, „cudowne źródełka” w Borku Starym, Zwierzyniu, Kalwarii Pacławskiej,
Nowinach Horynieckich i Przylasku.
I. Źródło Świętego Jana z Dukli usytuowane jest ok. 3 km na S od Dukli, po
prawej stronie drogi, w odległości około 15 m od jej pobocza. Źródło jest
obudowane i udostępnione do poboru wody (Ryc. 2). Źródełko wypływa
bezpośrednio spod figurki sakralnej widocznej częściowo na zdjęciu. PoniŜej, w
tabeli 1 przedstawiono rezultaty uzyskane podczas badań terenowych (źródło nr I).
Tabela 1.
Wydajność
Q
3

Źródło
[

I. Źródło Świętego
Jana z Dukli – pod
figurką sakralną
II. Źródło Świętego
Jana z Dukli –
pustelnia
II a – wypływ lewy
II b – wypływ
środkowy

II c – wypływ prawy
III. „Cudowne
źródełko” Matki
Boskiej w Borku
Starym
IV. „Cudowne
źródełko”
w grocie Matki
Boskiej w
Zwierzyniu
V. „Cudowne
źródełko”
w Kalwarii
Pacławskiej
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dm / min
]
m3 / h
6,0
0,36
3,0
0,18
6,0
0,36
3,6
0,216
20,0
1,2

Temperatura
°C
pH

7,37

8,15

8,08

8,03

6,22

wody
powietrza
9,4
7,1
7 ,7
5,6
7 ,7
5,6
7 ,7
5,6
8,8
7 ,0

Przewodnictwo
właściwe
[

µS

cm

Data pomiaru
]

1000

Październik
2002

690

Październik
2002

673

Październik
2002

663

Październik
2002

371

Październik
2002

6,6
0,396

7,89

9,1
3,3

955

Październik
2002

Q – brak
moŜliwości
pomiaru

7,33

7, 2
2,9

1478

Październik
2002
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VI. „Cudowne
źródełko”
w Nowinach
Horynieckich
VI a. Źródło pod
figurką Matki
Boskiej w
Nowinach
Horynieckich
VII. „Cudowne
źródełko” w
Przylasku

13,2
0,792

4,68

7,1
2,4

1078

Październik
2002

150
9,0

4,68

7 ,6
2,4

1108

Październik
2002

Q – brak
moŜliwości
pomiaru

7,40

7,8
2,7

741

Październik
2002

Ryc. 2. Źródełko Św. Jana z Dukli – pod figurką sakralną

Ryc. 3. Źródełko Św. Jana z Dukli – w grocie
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II. Źródło Świętego Jana z Dukli (pustelnia) usytuowane jest w grocie pod
kaplicą (Ryc. 3). W roku 2002 zostało obudowane kamieniami i ujęte w postaci
trzech samodzielnych wypływów. Istniejącą wcześniej obudowę zniszczyło
osuwisko. Pomiarów dokonano na kaŜdym wypływie, a uzyskane rezultaty
przedstawiono w tabeli 1 (źródło nr IIa, IIb, IIc).
III. „Cudowne źródełko” Matki Boskiej w Borku Starym – usytuowane jest w
niszy na zboczu. Ujęte zostało studzienką, z której woda odprowadzana jest za
pomocą 6-ciu kraników (Ryc. 4). Jeden z kraników odprowadza nadmiar wody. W
trakcie pomiaru woda posiadała seledynowo-Ŝółte zabarwienie. Uzyskane rezultaty
przedstawiono w tabeli 1 (źródło nr III).

Ryc. 4. Wypływy z „cudownego źródełka” Matki Boskiej w Borku Starym

IV. „Cudowne źródełko” w grocie Matki Boskiej w Zwierzyniu – usytuowane
jest po prawej stronie Sanu, około 100 m od jego brzegu i około 1200 m od mostu
na Sanie oraz około 1000 m od ostatnich zabudowań Zwierzynia. Grota (Ryc. 5)
wybudowana została w 1994 roku, a historia źródełka związana jest z krzyŜem
limuzyjskim z I-szej połowy XIII wieku. Źródło jest typu tarasowokrawędziowego. Zostało ono efektownie ujęte w postaci obudowy kamiennej (Ryc.
6). Uzyskane rezultaty badań zamieszczono w tabeli 1 (źródło nr IV).
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Ryc. 5. Grota z „cudownym źródełkiem” w Zwierzyniu

Ryc. 6. „Cudowne źródełko” w Zwierzyniu
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V. „Cudowne źródełko” w Kalwarii Pacławskiej – usytuowane jest w kapliczce
oddalonej 10 m od drogi asfaltowej biegnącej przez kompleks leśny (Ryc. 7). Ujęte
zostało studzienką obudowaną kamieniem, a eksploatowane jest za pomocą pompy
ręcznej (Ryc. 8). Studzienka znajduje się w piwnicy kapliczki, do której prowadzą
dwa wejścia. Woda w dniu pomiaru miała rdzawe zabarwienie. Uzyskane rezultaty
zamieszczono w tabeli 1 (źródło nr V).

Ryc. 7. Kapliczka w Kalwarii Pacławskiej z „cudownym
źródełkiem”
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Ryc. 8. „Cudowne źródełko” w Kalwarii Pacławskiej

VI. „Cudowne źródełko” w Nowinach Horynieckich ujęte jest studzienką
usytuowaną w kaplicy drewnianej wybudowanej w 2001 r. (Ryc. 9). Kaplica
zlokalizowana jest około 100 m na N od torów kolejowych (Ryc. 10). Pomiar
wykonano na odpływie około 10 m poniŜej źródełka. Uzyskane rezultaty
zamieszczono w tabeli 1 (źródło nr VI).
Ze zbocza pod figurką Matki Boskiej wypływają kolejne 2 źródełka w
odległości około 2 m od siebie. Pomiaru dokonano we wspólnym odpływie 10 m
poniŜej ich wypływów. Uzyskane rezultaty zestawiono w tabeli 1 (źródło nr VIa).
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Ryc. 9. „Cudowne źródełko” w Nowinach
Horynieckich

Ryc. 10. Kapliczka z „cudownym
źródełkiem” w Nowinach Horynieckich
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VII. „Cudowne źródełko” w Przylasku – usytuowane jest w kompleksie leśnym
około 500 m od drogi asfaltowej biegnącej z Tyczyna do Hermanowej.
Początkowo dojazd prowadzi drogą leśną, a następnie około 300 m, z uwagi na
brak drogi, naleŜy pokonać pieszo. Źródełko ujęte jest studnią z kamienną
obudową i pompą ręczną usytuowaną w drewnianej kaplicy wybudowanej w 1994
roku (Ryc. 11, 12). Pierwsza kaplica w tym miejscu powstała w 1860 roku. W jej
wnętrzu istniała wówczas cembrowina ujmująca cudowne źródło. Zwierciadło
wody w cembrowinie stabilizowało się na wysokości powierzchni terenu, a
nadmiar wody wypływał drewnianą rynienką na zewnątrz kaplicy, gdzie tworzyło
się jeziorko. Obecnie istniejąca kaplica jest czwartą kolejną. Ze źródełkiem
związany jest kult Studziańskiej Panny Maryji, co potwierdzają liczne rzesze
ludności korzystającej z ujęcia. Rezultaty badań terenowych zestawiono w tabeli 1
(źródło nr VII).

Ryc. 11. „Cudowne źródełko” w Przylasku
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Ryc. 12. Kaplica z „cudownym źródełkiem” w Przylasku

4. Podsumowanie
We wstępie podano, Ŝe szczegółowa charakterystyka wód zwykłych (pitnych)
pierwszego uŜytkowego poziomu wodonośnego znajduje się na arkuszach Mapy
hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000. Dane zawarte na tych mapach winny
być wykorzystywane przy sporządzaniu planów zagospodarowania przestrzennego
poszczególnych gmin województwa podkarpackiego.
Badania terenowe „cudownych źródełek” pozwoliły na wytypowanie
charakterystycznych wystąpień wód słabozmineralizowanych w miejscach kultu
religijnego do szczegółowego rozpoznania hydrogeologicznego. W pierwszej
kolejności badaniami winny być objęte następujące źródełka:
− „cudowne źródełko” w grocie Matki Boskiej w Zwierzyniu (źródło nr
IV),
− „cudowne źródełko” w Nowinach Horynieckich (źródło nr VI),
− „cudowne źródełko” w Przylasku (źródło nr VII).
W ramach prac badawczych winno się wykonać pomiary wydajności oraz
badania fizyko-chemiczne i bakteriologiczne wody. Prace te naleŜy prowadzić na
podstawie opracowanego i zatwierdzonego projektu. Wyniki wykonanych badań
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będą stanowić podstawę do oceny jakości wody i określenie moŜliwości jej
wykorzystania.
Źródła Św. Jana z Dukli (źródła nr I i II) słuŜące obecnie jako punkty
czerpalne, naleŜy objąć badaniami fizyko-chemicznymi i bakteriologicznymi.
Podobne badania naleŜy wykonać dla „cudownego źródełka” w Borku Starym
(źródło nr III) i w Kalwarii Pacławskiej (źródło nr V).
Szczególne znaczenie dla ludności na terenie województwa podkarpackiego
mają źródła, które od zarania dziejów były podstawą zaopatrzenia w wodę. Wśród
nich występują opisane powyŜej, którym przypisuje się wyjątkową rolę związaną z
licznymi łaskami i cudami. PoniewaŜ według przekazów, woda z nich ma
lecznicze właściwości w róŜnych schorzeniach, dlatego nazywane są „cudownymi
źródełkami”. UwaŜa się, Ŝe wszystkie „cudowne źródełka” zbadane w terenie,
winny być objęte bardziej lub mniej szczegółowymi badaniami fizykochemicznymi i bakteriologicznymi. W miarę moŜliwości powinno się określić ich
wydajność w róŜnych porach roku; dotyczy to zwłaszcza źródełek w Nowinach
Horynieckich, Przylasku i Zwierzyniu.
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