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Niezrealizowane projekty witraży 
Adama Stalony-Dobrzańskiego 

do cerkwi św. Onufrego w Jabłecznej

Adam Stalony-Dobrzański (1904–1985) to prawosławny artysta, który, upo-
wszechniając formę witraża jako elementu wystroju wnętrza cerkwi, poszerzył 
tradycję sztuki chrześcijańskiego Wschodu. Jest on autorem co najmniej 344 
kompozycji witrażowych, z czego 129 przeszkleń zrealizowanych dla Kościoła pra-
wosławnego w Polsce i Bułgarii. Jego cerkiewne witraże można odnaleźć w Gród-
ku, Warszawie, Wrocławiu, Klejnikach, Hajnówce czy Neseberze1. Prezentują one 
unikalne w witrażownictwie związki tradycji sztuk chrześcijańskiego Zachodu 
i Wschodu oraz wynikające z nich wartości duchowe i artystyczne. 

Dla wizji sztuki sakralnej Stalony-Dobrzańskiego niezwykle istotny był jego 
osobisty związek z obrządkiem prawosławnym oraz rozumieniem sztuki sakralnej 
jako ściśle związanej z liturgią. To właśnie w przeszkleniach cerkiewnych najwy-
raźniej dochodzi do spotkania zachodniej i wschodniej tradycji sztuki sakralnej – 
gotyckiego witraża i bizantyńsko-ruskiej ikony2. 

1 Rezultaty moich prac nad dokumentowaniem i analizą witraży artysty zawarłam w monografii: 
Witraże Adama Stalony-Dobrzańskiego wobec tradycji sztuki chrześcijańskiego Zachodu i Wschodu. 
Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem promotora ks. bp. prof. Michała Janochy i promotora 
pomocniczego ks. dr. Henryka Paprockiego na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszaw-
skiego, obroniona w czerwcu 2021 roku. Szerzej na temat witraży cerkiewnych pisałam też: Witraże 
Adama Stalony-Dobrzańskiego dla cerkwi prawosławnych we Wrocławiu, „Sacrum et decorum. Mate-
riały i studia z historii sztuki sakralnej”, t. 7, 2014, s. 104–126; eadem, Projekty i realizacje witrażowe 
Adama Stalony-Dobrzańskiego dla warszawskich parafii prawosławnych, „Sacrum et decorum. Mate-
riały i studia z historii sztuki sakralnej”, t. 9, 2016, s. 97–127.

2 Szerzej na temat związków witraża z ikoną oraz symboliki światła: A. Siemieniec, Kanon ikony 
w sztuce witrażu Adama Stalony-Dobrzańskiego, [w:] Sztuka sakralna pogranicza. Materiały z konfe-
rencji naukowej II Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Sakralnej Pogranicza, Przemyśl 11–12.10.2013, 
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Artysta od początku lat 50. XX wieku współpracował z ks. Włodzimierzem 
Doroszkiewiczem, późniejszym biskupem Bazylim, a następnie metropolitą war-
szawskim i całej Polski. Wraz z objęciem przez niego w 1970 roku tej funkcji Sta-
lony-Dobrzański został zaproszony do zasiadania w Radzie Metropolitalnej jako 
radca świecki3. W związku z działalnością artystyczną w ważnych ośrodkach życia 
prawosławnego w Polsce Stalony-Dobrzański miał zamiar wykonać także prze-
szklenia dla monasteru w Jabłecznej – męskiego klasztoru prawosławnego pod ju-
rysdykcją Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Ostatecznie, z po-
wodu złego stanu zdrowia artysty nie doszło do ich realizacji. 

Według miejscowego przekazu ludowego inspiracją do założenia monasteru, 
najpóźniej pod koniec XV wieku, było „cudowne pojawienie się w pobliżu wsi Ja-
błeczna ikony św. Onufrego, która przypłynęła rzeką Bug. Mieszkańcy Jabłecznej 
oraz właściciele pobliskich posiadłości odczuli to jako przejaw szczególnej łaski 
Boga i na miejscu pojawienia się ikony założyli prawosławny monaster”4.

Mnisi klasztoru w Jabłecznej w 1596 roku nie przystąpili do unii brzeskiej 
i pomimo silnych nacisków pozostali przy prawosławiu. W latach 1838–1940 
w miejscu wcześniejszej drewnianej zabudowy wzniesiono klasycystyczną, muro-
waną cerkiew pw. św. Onufrego oraz klasztor, bramę-dzwonnicę i ogrodzenie we-
dług projektu arch. Andrzeja Gołońskiego. Po 1875 roku monaster w Jabłecznej 
stał się jednym z głównych centrów prawosławia na Podlasiu i Ziemi Chełmskiej, 
mieszczącym szkoły: psalmistów, nauczycielek szkół cerkiewnych, rzemieślniczą 
i rolniczą. W 1915 roku mnichów ewakuowano w głąb Rosji, natomiast monaster 
został częściowo zniszczony. Do klasztoru powrócili oni w 1919 roku, a w kolejnym 
roku otworzono cerkiew5. W sierpniu 1942 roku monaster został podpalony przez 
Niemców – spłonęła większość budynków klasztornych, biblioteka i archiwum. 

Po zakończeniu II wojny światowej monaster w Jabłecznej był jedynym czyn-
nym prawosławnym męskim klasztorem na terenie Polski, chociaż z powo du prze-
siedleń okolicznej ludności w jego okolicy pozostało jedynie 80 para fian. W 1950 
roku w ramach upaństwowienia odebrano klasztorowi ziemię i zabudowania go-
spodarcze wraz z inwentarzem. Do obrony monastyru przed całkowitą likwidacją 

t. 2, red. Z. Bator, M. Trojanowska, Przemyśl 2016, s. 263–272; eadem, Światło ze Wschodu, światło 
z Zachodu. Sztuka witrażu Adama Stalony-Dobrzańskiego, [w:] Światło w dziejach człowieka, sztuce, 
religii, nauce i technice, t. 2, red. J. Miziołek, J. Gancarski, A. Guz-Iwaniec, Krosno 2018, s. 219–230. 

3 E. Dwornik-Gutowska, Stalony-Dobrzański, [w:] Polski Słownik Bibliograficzny, t. 41, Warsza-
wa–Kraków 2002, s. 499. 

4 Monaster Stauropigialny Klasztor Św. Onufrego w Jabłecznej. Rys historyczny, <https://www.
klasztorjableczna.pl/rys-historyczny/> (dostęp 03.10.2021); por. Zarys historii monasteru św. Onufre-
go w Jabłecznej, red. J. Charkiewicz, Warszawa 1913, s. 7. 

5 B. Stanek-Lebioda, Cerkiew prawosławna pw. św. Onufrego, <https://zabytek.pl/pl/obiekty/
jableczna-cerkiew-prawoslawna-pw-sw-onufrego>, (dostęp 03.10.2021).
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przyczynił się biskup Michał (Kiedrow), który uzyskał od władz 2 ha ziemi i do-
konał remontu zniszczonych budynków klasztornych. Kolejne prace remontowe 
prowadził od połowy lat sześćdziesiątych archimandryta Eulogiusz, a od 1970 roku 
następny przełożony, którym został ks. dr Sawa (Hrycuniak). Dokonał on odrodze-
nia życia monastycznego w Jabłecznej – przeprowadził gruntowne remonty zabu-
dowań klasztornych, założył gospodarstwo rolne, a także pozyskał do monasteru 
no wych mnichów. W 1974 roku do Jabłecznej przeniesiono dwa ostatnie roczniki 
Warszawskiego Prawosławnego Seminarium Duchownego, a monaster stał się jego 
filią. Rok później utworzono w nim Wyższe Prawosławne Seminarium Duchowne, 
które działało w Jabłecznej do 1992 roku6. W 1999 roku klasztorowi w Jabłecznej 
nadano status monasteru stauropigialnego, dzięki czemu podlega on bezpośrednio 
metropolicie warszawskiemu i całej Polski, który zarządza wspólnotą przez swoje-
go namiestnika. Przy monasterze działa obecnie parafia, której proboszczem jest 
namiestnik klasztoru7. Głó wna świątynia monasteru to cerkiew pw. św. Onufrego. 
W jej ikonostasie znajduje się otoczona szczególnym kultem ikona św. Onufrego 
oraz Jabłeczyńska ikona Matki Bożej8. Polichromię wnętrza cerkwi wykonał Iwan 
Wolski, malarz Ławry Poczajowskiej w latach 1908–19099. 

Inicjatywę realizacji witraży do 13 okien cerkwi Stalony-Dobrzański podjął 
w 1977 roku, gdy archimandrytą monasteru był Sawa (Hrycuniak). Pierwszą pro-
pozycję programu ikonograficznego planowanych przeszkleń artysta przedsta wił 
ówczesnemu przełożonemu klasztoru w Jabłecznej po odbyciu wizyty w monaste-
rze w towarzystwie m.in. metropolity Bazylego (Doroszkiewicza). W piśmie z dnia 
18 października 1977 roku artysta wspominał nie tylko o witrażach projektowa-
nych do cerkwi pw. św. Onufrego, lecz także o planach wykonania polichromii do 
kaplicy pw. św. Apostoła i Ewangelisty Jana Teologa: 

Drogi i Czcigodny Ojcze Ihumenie, – To do Twojej wstępnej aprobaty, wzgl. ko-
rekty. Po jej otrzymaniu zabiorę się do opracowania projektów do aprobaty Jego 
Eminencji, a potem zatwierdzenia u władz konserwatorskich.
Bardzo Ci dziękuję za miłe spotkanie 6 bm. w Twoim klasztorze. Byłem pierwszy 
raz w Jabłecznie10. Proszę, módl się, by Bóg dał mi jeszcze czas i siły, na te witra-

6 W. Doroszkiewicz, Życie monastyczne w latach 1945–2005, „Elpis” 9/15/16, 2007, s. 77–78. 
7 Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, nr 10/2017, Warszawska 

Metropolia Prawosławna, s. 5, 13. 
8 Monaster Stauropigialny Klasztor Św. Onufrego w Jabłecznej. Ikony, <www.klasztorjableczna.pl/

ikony/> (dostęp 03.10.2021). 
9 Zarys historii monasteru św. Onufrego w Jabłecznej…, s. 54. 
10 Adam Stalony-Dobrzański w opracowanych przez siebie pismach i projektach stosuje niepo-

prawną nazwę wsi Jabłeczno, zamiast Jabłeczna. Wynika to zapewne z kontaminacji z ruską formą 
nazwy miejscowości, która brzmi Jabłoczyn.
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że i na polichromię Trapieznoj11 cerkwi. Nie zdążyłem dokładnie wszystkiego 
pomierzyć i omówić, bo dzień już krótki, a J.E. Władyka12 zamierzył być ze mną 
i Ojcem Piotrem13 jeszcze tego dnia na Grabarce, Hajnówce i Klejnikach. Nasze / 
no bo przecież i Ty tam malowałeś / malowanie w Grabarce dobrze się »prezen-
tuje« i trzyma, budowę w Hajnówce i moją w Klejnikach już oglądaliśmy przy 
latarkach. Szkoda że w Klejnikach uparli się na tak wydętą kopułę. 
Pozwolę sobie przypomnieć zauważone u Was drobiazgi, które łatwo i bez pro-
jektów da się na bieżąco załatwić: –
1 / zalać rzadką zaprawą wapienną, może być z lekkim cementem, zanim chwycą 
mrozy, popękania podestu i schodów do kapliczki. 2 / zrobić blaszany daszek 
wystający około 20 cm. Nad malowidłem z postacią św. Onufrego na bramce 
murowanej, tej w murze przy obecnym wykopie, 3 / zaplombować gruzem z tłu-
czonej cegły i zalać-zamurować dziuple i ubytki w starych drzewach przy klasz-
torze i na łące, 4 / w żadnym wypadku nie łatać, ani nie malować cementem tyn-
ków zewnętrznych ani wewnątrz, 5 / nie malować niczym prócz wapna elewacji 
zewnętrznych, 6 / nie malować cegieł nietynkowanych, 7 / ikony i ikonostas 
konserwować na miejscu, 8 / nie zauważyłem, czy jest w kopule wywietrznik.. to 
sprawy techniczne. Z innych, na razie jedna: – Dużą ikonę Zbawiciela z cerkwi-
-trapieznoj przenieść do ołtarza, na ścianę za prestołem, aby nikt nie stał do tej 
ikony-Zbawiciela tyłem. 
Do zaprojektowania polichromii musi się dokonać dokładnych pomiarów i pla-
nu, i przekrojów. To musimy na razie odłożyć do czasu zaprojektowania witraży14.

Według wstępnych założeń artysta planował 13 witraży do cerkwi pw. św. Onu-
frego: 3 przeszklenia do okien ołtarza, 2 do okien nawy oraz 8 do okien tamburu 
kopuły. W pierwszej połowie 1978 roku zapowiadane przez Stalony-Dobrzańskie-
go projekty były już gotowe. Zachowały się one w archiwum artysty, dzięki czemu 
dziś poznać możemy nie tylko ich ikonografię, lecz także formę plastyczną. Dwa 
projekty, wykonane w skali 1:20, opracowane zostały na kartonach przy użyciu 
akwareli i tuszu. Artysta opatrzył je podpisem, rokiem wykonania oraz wskaza-
niem miejsca przeznaczenia.

Pierwszy projekt ilustruje trzy witraże zaprojektowane do sanktuarium (1–3)15 
oraz dwa do nawy (4–5). Drugi natomiast prezentuje zespół ośmiu witraży okien 

11 Kaplica pw. św. Apostoła i Ewangelisty Jana Teologa, znajdująca się w murowanym budynku 
korpusu mieszkalnego, na parterze. W okresie zimowym zastępuje ona główną świątynię monasteru. 

12 Metropolita Bazyli (Doroszkiewicz). 
13 Osoba nierozpoznana. W jednym z listów Stalony-Dobrzański dopowiada, iż Ojciec Piotr był 

przyjezdnym z zagranicy księdzem. Wraz z nim oraz metropolitą Bazylim (Doroszkiewiczem) 6 paź-
dziernika 1977 roku artysta odbył podróż odwiedzając Jabłeczną, Grabarkę, Hajnówkę oraz Klejniki. 
Por. Arch. ASD, List Adama Stalony-Dobrzańskiego do Stanisława (nazwisko nieznane), 30 XI 1977.

14 Arch. ASD, Pismo Adama Stalony-Dobrzańskiego do ihumena Sawy Hrycuniaka, Kraków, 18 
X 1977, s. 1–2. 

15 Artysta zastosował osobną numerację witraży na każdym z dwóch projektów.  
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tamburu kopuły cerkwi (1–8). Przedłożone zostały one do aprobaty metropolicie 
Bazylemu (Doroszkiewiczowi), dlatego na każdym z nich znajduje się ręcznie wpi-
sana nota: „+ Aprobuję | 10.IV.78 r. | W-wa. + M Bazyli” oraz pieczęć „PRAWO-
SŁAWNY METROPOLITA WARSZAWSKI I CAŁEJ POLSKI”. 

Następnie przekazane zostały do wglądu Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków Urzędu Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej, Wydział Kultury i Sztuki. Podpis 
wraz z pieczęciami urzędowymi złożył na nich mgr Kazimierz Popiołek, Wojewódzki 
Konserwator Zabytków, a świadectwem akceptacji przedłożonych projektów przez 
instytucję jest ręczny wpis: „Uzgodniono dn. 28. 04. 1978 r. | Kl. VII-5341/13/78.”

Poniżej prezentowany program ikonograficzny witraży oraz częściowo przyto-
czone inskrypcje w wersji polskiej, jakie miały znaleźć się na przeszkleniach, zostały 
odtworzone na podstawie zachowanych projektów, jak również opisów zawartych 
w korespondencji artysty ze zleceniodawcami16. W jednym z pism artysta wyjaśnia:

Postacie i teksty ww. witraży ułożyłem z myślą także o seminarzystach, który 
w klasztorze tym się kształcą. W siedmiu oknach, po dwie, postacie 13 Apo-
stołów i św. ONUFRY, Patron klasztoru, jako Równegoapostołom na naszych 
ziemiach. W oknie ósmym, zachodnim, nad chórem – postacie Równoapostol-
nych: – świętych – Maryi Magdaleny i Niny, – Heleny i Konstantyna, – Cyry-
la i Metodego. W górnych kwaterach, w łukach okien – 16 /po dwie/ postacie 
sześcioskrzydłych Serafinów.. w 8 oknach na przemian, na krzyż – płomienne 
i niebieskie. Ich kolor rzutuje na dominantę koloru danego okna – witraża. – 
Każda postać ma chartję z tekstem z pisma świętego. Teksty cerkiewnosłowiań-
skie, oraz niektóre po polsku, rusku, białorusku, czesku17. 

Ikonografia witraży sanktuarium (1–3):
1 (okno od wschodu) – Deesis18: Chrystus Pantokrator19 w mandorli oraz Trony 

u Jego stóp, Bogurodzica20, św. Jan Chrzciciel21; Krzyż ośmioramienny; prestoł, an-
timension, Ewangelia, czasza, teksty i postaci: św. Makary Wielki, św. Antoni Wiel-
ki, św. Sawa Serbski, św. Jan Klimak, św. Roman Melodos.

16 Por. Arch. ASD, Pismo Adama Stalony-Dobrzańskiego do Ihumena Sawy Hrycuniaka, Kra-
ków, 18 X 1977, s. 1–2; Arch. ASD, Adam Stalony-Dobrzański, Treści witraży do okien cerkwi klasztoru 
św. Onufrego w Jabłecznie. Postacie, 22 II 1978, s. 1; Arch. ASD, Adam Salony-Dobrzański, Treść karto-
nów witraży do ośmiu okien kopuły cerkwi klasztoru w Jabłecznej, Leżajsk, 5 X 1979. 

17 Arch. ASD, Treść kartonów witraży do ośmiu okien kopuły cerkwi klasztoru w Jabłecznej, Le-
żajsk, 5 X 1979, s. 1. 

18 U dołu kompozycji tekst „Bogurodzicy”. Dookoła: „Woskresienije Twoje Christie […] i nas na 
ziemli spodobi […]”.

19 „+ Jam jest Zmartwychwstanie i Żywot” (J 11, 25) (w otwartej Ewangelii); „Przychodzącego 
nie odrzucę i wskrzeszę go w ostatni dzień” ( J 6, 50) (w tle). 

20 „Pod Twoją obronę […]”. 
21 „Pokutujcie […]” (Mt 3, 2); Przygotujcie drogę Pańską […]” (Mt 3, 4). 
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2 (okno od północy) – Trony; Abraham i Mojżesz; Eliasz i Izajasz; Dawid i Sa-
lomon; św. Józef; Symeon i Prorokini Anna.

3 (okno od południa) – Trony; św. Stefan i św. Wawrzyniec; św. Jan Złotousty 
i św. Bazyli Wielki; św. Ambroży z Mediolanu i św. Grzegorz Wielki; św. Klemens 
i św. Epifaniusz. 

Ikonografia witraży nawy (4–5):
4 (okno od północy) – Trzy Marie i św. Anastazja; św. Zofia z Wiarą, Nadzieją 

i Miłością, św. Pelagia i św. Zynaida; św. Marina, św. Irina, św. Iraida; św. Katarzyna 
Aleksandryjska; św. Barbara; św. Paraskiewa; św. Aleutyna i św. Chionia; św. Gali-
na, św. Eugenia; św. Dorota, św. Julianna Olszańska, św. Eufrozyna Suzdalska; św. 
Joachim i św. Anna, św. Zachariasz i św. Elżbieta; św. Eufrozyna Połocka i św. NN 
Męczennicy naszego czasu:– Kobieta i Dziecko w pasiakach. 

5 (okno od południa) – św. Pantalejmon, św. Kosma i św. Damian; św. Jerzy, 
św. Dymitr, św. Teodor Tiron, św. Andrzej Stratelates; św. Sergiusz z Radoneża, św. 
Serafim Sarowski; św. Aleksander Metropolita, św. Atanazy Brzeski; św. Antoni, św. 
Jan, św. Eustachy Wileńscy; św. Antoni i św. Teodozjusz Pieczerscy, św. Hiob Pocza-
jowski; św. Jan Ruski i św. NN z milionów naszego czasu; św. German z Alaski, św. 
Mikołaj Metropolita. U góry w łukach tych okien symbole Ewangelistów. 

Witraże kopuły (1–8):
1 – św. Mateusz22, św. Tomasz23; 2 – św. Jakub24, św. Tadeusz25; 
3 – św. Andrzej26, św. Szymon27; 4 – św. Piotr28 i św. Paweł29; 
5 – św. Jakub St.30, św. Jan31; 

22 „Miłosierdzia chcę, a nie ofiary; Kto nie zgromadza ze mną, ten rozprasza”. 
23 „Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą; wspomnij o mnie Panie  w królestwie 

Twoim”. 
24 „Upokórzcie się + nie wyrzekajcie + Sędzia stoi przy drzwiach + wyznawajcie grzechy + 

módlcie się jeden za drugiego + byście ocaleni-uzdrowieni byli”. 
25 „Nie każdy, który mi mówi Panie, Panie wnijdzie do królestwa niebieskiego, lecz wypełniający 

wole Ojca mego, który na niebiesiech”. 
26 „Przyjdą ze wschodu i zachodu + tak niech się świeci światłość wasza + że wysławiać będą 

Ojca waszego, Który w niebiesiech”. 
27 „+Gdzie dwaj, lubo trzej zgromadzeni są w Imię Moje; Tu, z nami, Ten kto większy niż 

świątynia”. 
28 „Przepasawszy biodra umysłu waszego, sami święci bądźcie we wszystkim życiu”. 
29 „Choćbym miał wszystką wiarę.. a miłości bym nie miał – jestem niczym”. 
30 „A ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjacioły wasze, błogosławcie tych co was przeklinają”. 
31 „Mający przykazania moje i zachowujący je, ten jest, który je miłuje i jawię się mu sam + 

i Ojciec mój umiłuje go + Duch święty nauczy”. 



331■Niezrealizowane projekty witraży…

6 – św. Filip32, św. Bartłomiej33; 
7 – św. Maciej34, św. Onufry35; 8 – św. Maria Magdalena36 i św. Nino37; św. He-

lena38 i św. Konstantyn39; św. Metody40 i św. Cyryl41; szczytowych kwaterach postaci 
Serafinów; u podstawy witraży 1–7, wydzielone jednym kolorem, w ciągłym wier-
szu biegną teksty42.

Wśród świętych Kościoła prawosławnego, których artysta chciał uobecnić 
w witrażach sanktuarium, nie zabrakło współczesnych męczenników – Nieznanych 
świętych naszego czasu43– kobiet, mężczyzn oraz dzieci. Jako bezimienne ofiary 
II wojny światowej mieli być ukazani w pasiakach – wskazujących, iż są to więźnio-
wie nazistowskich obozów44. Ten poruszający temat ikonograficzny, który pojawiał 
się w przeszkleniach artysty realizowanych zarówno do cerkwi, jak i kościołów ka-
tolickich, świadczy o żywym doświadczaniu Kościoła, w którym wszystkie pokole-
nia powołane są do świętości i męczeństwa, na wzór Chrystusa. 

Projekty przeszkleń opracowane przez Stalony-Dobrzańskiego do jabłeczań-
skiej cerkwi wpisują się w nurt późnej twórczości witrażowej artysty. Zaplanowane 
kompozycje w większości opierają się na całopostaciowych lub półpostaciowych 
przedstawieniach świętych zobrazowanych na abstrakcyjnym tle, wpisanych w po-
szczególne kwatery witrażowe. Takich rozwiązań formalnych można dopatrzeć się 
w przeszkleniach artysty zrealizowanych do okien Domu Metropolity w Warsza-
wie na Pradze (1972–1979), cerkwi pw. św. Jana Klimaka w Warszawie na Woli 

32 „Popatrzcie na lilie polne [...] szukajcież najpierw królestwa Bożego i prawdy jego, a to 
wszystko przydane wam będzie”. 

33 „Tak Bóg umiłował świat, że i Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy miał żywot wieczny”. 
34 „Aż do tej pory królestwo niebieskie, wysiłkiem się zdobywa.. weźcie jarzmo Moje na siebie 

i nauczcie się ode mnie”. 
35 „A gdy przyniesiesz dar twój ku ołtarzowi […] przed tym pojednaj się z bratem twoim [...] 

pośpiesz do pokąd żeś jest w drodze”. 
36 „Cóż szukacie Żyjącego wśród zmarłych + Zmartwychwstał!”. 
37 „Święć się imię Twoje + przyjdź królestwo twoje +”. 
38 „Jezus Chrystus + Zwycięzca + Król Chwały” (na krzyżu). 
39 „+ Miłującemu nas, Temu, Który obmył nas krwią swoją, Temu chwała”. 
40 „Wspomną i nawrócą się wszystkie pokolenia”. 
41 „Znienawidzeni będziecie przez wszystkich dla imienia Mego”. 
42 1. „Idźcie za mną, ja jestem z Wami przez wszystkie dni”; 2. „Żniwo wielkie, a pracowników 

mało”; 3. „+ Błagajcież Pana.. by posłał na żniwo”; 4. „Budujcie ze siebie dom ducha”; 5. „Ktobykolwiek.. 
chciał być pierwszym, niech będzie sługą waszym”; 6. „Wielu bowiem jest wezwanych, ale mało 
wybranych”; 7. „Weź krzyż swój, zaprzyj się samego siebie”. 

43 Nieznani święci naszego czasu są przedstawieni na witrażach w Annopolu, Bytomiu Odrzań-
skim, Warszawie – Woli.

44 Por. A. Siemieniec, Przedstawienia dzieci w ikonografii witraży Adama Stalony-Dobrzańskie-
go, [w:] Dziecko w kulturze prawosławia, „Latopisy Akademii Supraskiej”, nr 11, red. A.Z. Nowak, 
M. Kuczyńska, Białystok–Kraków 2020, s. 197. 
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(1977 – ok. 1983) czy też Soboru Św. Trójcy w Hajnówce (1985) – w tym przypadku 
wykonanych już po śmierci Stalony-Dobrzańskiego na podstawie jego projektów. 
Natomiast kompozycja sceny Deesis, którą artysta zaplanował do centralnego okna 
sanktuarium, jest kolejną odsłoną ikonograficzną tematu występującego w prze-
szkleniach Stalony-Dobrzańskiego realizowanych zarówno do cerkwi, jak i kościo-
łów katolickich. 

Stalony-Dobrzański podupadł na zdrowiu w 1978 roku, niedługo po śmierci 
swojej siostry Aleutyny Stalony-Dobrzańskiej (1906−1978), która zmarła z powo-
du guza mózgu. Ponieważ nabawił się obrzęku płuc, zalecono mu wyjazd z Krako-
wa. Żonie artysty, Annie Stalony-Dobrzańskiej udało się wydzierżawić pół domku 
w Leżajsku, dlatego artysta przebywał tam pod doktorską i pielęgniarską opieką do 
grudnia 1979 roku. Opiekująca się nim pani doktor powiedziała wówczas Kata-
rzynie Stalony-Dobrzańskiej, córce artysty: „Kasiu, mogę Ci powiedzieć, że ojciec 
uciekł grabarzom spod łopaty”45. 

Od tego czasu Stalony-Dobrzański żył jeszcze pięć lat, i choć już nie w peł-
ni mocy, kontynuował pracę artystyczną. W Leżajsku opracował kilka kartonów 
witrażowych dla Jabłecznej. W piśmie z dnia 31 stycznia 1979 roku informował 
ihumena Sawę o postępie prac:

Dzięki Bogu zaczynam się jako tako ruszać i zabieram się do moich zaległości – 
zrobiłem kartony witraży / w naturalnej wielkości i w kolorze / do dwu okien 
Waszej kopuły – śś. Apostołowie PIOTR i PAWEŁ, oraz rawnoapostolnyje śś. 
KIRYŁ i MIEFODYJ, śś. KONSTANTIN I JELENA, św. MARIJA MAGDALENA 
i NINA Gruz. – zabieram się właśnie do następnych i przypadkowo zajrzałem do 
starego notesu i tam okazały się różnice w wymiarach.. niewielkie, ale witraże 
i okna tego nie tolerują. […] Odpisz poleconym na adres: LEŻAJSK, ul. San-
domierska 5. Wywieziono mnie tu z Krakowa po parudniowej grypie z uszko-
dzonym sercem i obrzękiem płuc. Modlitwy moich przyjaciół mnie uratowały46.

Stalony-Dobrzański kontynuował pracę przy kartonach do Jabłecznej także 
na początku 1980 roku. W ostatnich latach aktywności artystycznej pomagał mu 
wnuk, Jan Pawlicki. W liście do metropolity Bazylego (Doroszkiewicza) z dnia 
11 lutego 1980 roku artysta pisał:

3. – Janek mojej Ani / już student 2 roku architektury, zaczyna pomagać mi 
w mojej pracy, cieszy mnie bo czyta i śpiewa na klirosie / – przywozi dla Ciebie, 
przez niego wykonane, rysunki – kopje naturalnej wielkości – 20 głów Aposto-
łów i Rawnoapostolnych z witraży-kartonów wykonanych do kopuły w Jabłecz-

45 Arch. AS, Nagranie rozmowy z Katarzyną Stalony-Dobrzańską (Kraków, 2017), [mp3]
46 Arch. ASD, Pismo Adama Stalony-Dobrzańskiego do ihumena Sawy Hrycuniaka, Leżajsk, 

31 VIII 1979, s. 1. 
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nie, oraz 50 wizerunków z kartonów gotowych do wszystkich okien na Woli. 
4. – przywozi też dla Ciebie kolorowe przeźrocza ze wszystkich ww. kartonów do 
8 okien Jabłeczna i 11 okien na Wolę.
Oni obaj, jak i gdzie indziej, wiedzą, że za moją pracę przy witrażach w żadnej 
cerkwi pieniędzy nie brałem i nie zamierzam… a do Jabłeczna obecnie według 
cennika wniosłem co najmniej sto sześćdziesiąt, zaś na Wolę dwieście czterdzie-
ści zł47. 

Niestety, w archiwum Stalony-Dobrzańskiego nie zachowały się opracowane 
przez artystę kartony do jabłeczańskich witraży. Ocalało natomiast 10 szkiców, wy-
konanych ołówkiem na tekturze, przedstawiających wstępny zarys graficzny kom-
pozycji poszczególnych przeszkleń. 

Zły stan zdrowia Stalony-Dobrzańskiego spowodował, iż wiele prac rozpoczę-
tych pod koniec lat 70. i na początku 80. XX wieku nie zostało ostatecznie wykona-
nych. Tak też się stało z witrażami do cerkwi pw. św. Onufrego w Jabłecznej, które – 
dzięki zachowanym projektom, wciąż mogą zostać zrealizowane. 

SUMMARY

Anna Siemieniec 
Unrealised Projects of Stained-glass Windows by 

Adam Stalony-Dobrzański for the St. Onufry Orthodox Church 
in Jableczna

Keywords: Adam Stalony-Dobrzański, Orthodox Church stained glass, Orthodox 
art, Jableczna, St. Onufry church

Adam Stalony-Dobrzański (1904–1985) was an Orthodox artist who, 
by popularizing the form of stained-glass as an element of church interior 
decoration, expanded the tradition of Christian Eastern art. He is an author 
of at least 344 stained-glass compositions, 129 of which were made for 
the Orthodox Church in Poland and Bulgaria. His orthodox stained glass 
windows can be found in Gródek, Warsaw, Wrocław, Klejniki, Hajnówka 

47 Arch. ASD, List Adama Stalony-Dobrzańskiego do metropolity Bazylego (Doroszkiewicza), 
11 II 1980, s. 1.
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or Nessebar. Stalony-Dobrzański also intended to make glazing for the 
monastery in Jabłeczna. In the artist’s archive there are preserved designs 
of 13 stained glass windows intended for the local Orthodox church of St. 
Onufry. Prepared in the scale of 1/20 they present the idea of 3 stained-glass 
for the windows of the altar, 2 for the windows of the nave and 8 for the 
windows of the tambour cupola of the church. The artist undertook this 
commission in 1977, when archimandrite Sawa (Hrycuniak) was the superior 
of the monastery, and in the following year he presented designs of stained 
glass windows which were accepted by Metropolitan Basil (Doroszkiewicz) 
and the Regional Conservator of Monuments, Kazimierz Popiołek. In his 
correspondence the artist indicated that the iconography of the stained 
glass windows – the figures depicted on them and the accompanying texts, 
were designed for seminarians, who studied in this monastery. W 1980 
some of the stained glass window cardboard were created, but they were 
not completed. Stalony-Dobrzański’s poor health  was the reason why many 
works started at the end of the 1970s and at the beginning of the 1980s were 
not finally completed. This is what happened to the stained glass windows in 
the Orthodox church in Jableczna, which – thanks to the preserved designs – 
may still be completed.
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