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Album Fredrowskie

wProwAdZeNie



Panu Stefanowi Makowieckiemu serdecznie dziękuję za udostępnienie albumu,  
a za pomoc w trakcie pracy nad nim – Janowi Bereźnickiemu, Teresie Bugałowej, Joannie Dudek-Klimiuk,  

Józefowi Hordowskiemu, Hannie Straus, Rafałowi Wiśniewskiemu i Elżbiecie Żygale
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tytuł tego wprowadzenia do reprodukowanego zbioru fotografii z lat dwudziestych XX w., przedstawiających zakłady ogrodnicze  

w Bieńkowej (Beńkowej) wiszni koło rudek, między samborem a lwowem, dałem celowo staromodny, zatem nie w masculinum,  

a jeszcze w neutrum. chciałem po prostu podkreślić to, że świat reprodukowanych zdjęć osunął się w czasie, jest już nieodwracalnie – 

zaprzeszły. nie tylko dlatego, że historia tak okrutnie doświadczyła polsko-ukraińskie pogranicze, że na przykład budynki, które widać jeszcze 

w pełni „graficznej” krasy na dawnej austriackiej mapie (Historical Maps...), podzieliły los ludzi i popadły w zapomnienie, w ruinę, uległy 

dewastacji. czasem, jak w przypadku folwarcznego dziedzińca dworskiej „resztówki” w Bieńkowej wiszni, nawet z ruin niewiele już zostało, 

poza wspaniałymi dachówkami z tłoczonym napisem Rudki Fabryka [lub: Fabrika] Dachówek „Felicya”. dawny świat Bieńkowej wiszni minął 

bezpowrotnie i z tej jeszcze przyczyny, że tworzący go ludzie żyli na sposób zupełnie inny od tego, jakiemu zwykliśmy hołdować współcześnie.  

to właśnie ta inność, „dopasowanie” ludzi do otaczającego ich świata, które widzimy, gdy tylko nieco uważniej spojrzymy na fredrowskie fotografie, 

czyni te zdjęcia tak pociągającymi. widzimy tu ludzi radosnych, spokojnych, w sielskim otoczeniu, pracujących razem mimo oczywistych różnic 

majątkowych, stanowych czy narodowych, stąpających boso po ziemi, którą uprawiają, szczęśliwych z samego faktu, że po prostu są w miejscu, 

w jakim im być przypadło.

reprodukowany album to typowy album fotograficzny z dawnych lat, z odbitkami wklejanymi bezpośrednio na karty. nietypowy jest temat – 

nie jest to album familijny, choć niektóre fotografie pasowałyby do takiego właśnie zbioru, jest to zresztą pieczołowicie po dziś dzień przechowywana 

pamiątka rodzinna. jest to, można rzec, „album firmowy”, dokumentujący wczesne lata zakładów ogrodniczych w Bieńkowej wiszni koło rudek, 

zwanych „Fredrowem”, które powstały w ramach lwowskiego towarzystwa gospodarskiego wschodniej 

Małopolski, wchłoniętego z czasem, w czerwcu 1928 r., przez Małopolskie towarzystwo rolnicze. 

album jest własnością stefana Makowieckiego z warszawy, wnuka stefana leona Makowieckiego  

(* 23 kwietnia 1860 r. w Michałówce na Podolu, † 19 czerwca 1949 r. w warszawie), wielkiego ogrodnika 

i znanego publicysty, który kierował zakładami w pierwszych latach ich istnienia.

album ma wymiary 21×30 cm, blok jest poluzowany. całość oprawna w szare płótno, okładka 

z przyklejoną w lewej górnej ćwiartce fotografią pałacu od strony parku, w prawej części zdobiona 

dwiema pionowymi, stykającymi się paskami krajki. wewnątrz 17 kart szarego, ozdobnego kartonu, 

na nich jedno- lub dwustronnie naklejone 103 fotografie, różnych kształtów i rozmiarów (kilka zdjęć, 

bardzo złej jakości, pomijam w dalszej części pracy). niektóre fotografie są opisane, wszystkie podpisy 

wykonano czarnym tuszem, piórkiem, jedną ręką, przy czym nie jest to na pewno, znany mi od lat, 

dukt pisma antoniego wróblewskiego, autora – lub jednego z autorów? – tych fotografii.

Fredrowska dachówka (fot. joanna dudek-klimiuk)
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za powstaniem zdjęć kryją się zapewne dwie osoby (ale może jeszcze 

ktoś inny?) – stefan Makowiecki, który był, jak czytamy w Polskim słowniku 

Biograficznym, „zamiłowanym fotografem roślin”, ale i bezsprzecznie antoni 

wróblewski, który też pasjonował się fotografią. datując zdjęcia z albumu, warto 

najpierw zakreślić bezpieczne, szersze ramy, a mianowicie – od roku 1920 (wtedy 

ruszyła działalność zakładów) po rok 1926, kiedy Bieńkową wisznię opuścił  

i wróblewski, przenosząc się do kórnika, i Makowiecki, wiążąc się na dalsze lata 

z ogrodami w niesłuchowie i rozwadowie. tak też uczynił, datując, aftanazy, 

który reprodukuje, pośród późniejszych, własnych fotografii z czasów swych 

młodzieńczych badań na kresach – właśnie pięć fotografii „z albumu” i opatruje 

wszystkie ostrożną notą po 1920 r., a zatem dając jako granicę po prostu rok,  

w którym zakłady zaczęły działalność. aftanazy zamieścił przy tym jeszcze dwie 

inne fotografie z tego samego zbioru, tej samej „ręki” (?), identycznie datowane, 

których to zdjęć nie ma jednak w samym albumie Makowieckiego.

kilka fotografii opatrzono w albumie datą. są to zdjęcia z wycieczki 

praktykantek i ich opiekunów w karpaty, wszystkie wklejone na jednej karcie,  

z adnotacją – wrzesień 1921 r. z kolei w opisie parku fredrowskiego drukowanym 

w pierwszym zeszycie Rocznika PTD wróblewski opatrzył, widniejącą w albumie 

Makowieckiego, fotografię starej alei lipowej we fredrowskim parku – datą VI. 1922. ta ostatnia fotografia jest w Roczniku sygnowana przez 

wróblewskiego jego nazwiskiem i wydaje się, że to on właśnie, czy ściślej – jego aparatem, bo czasem osobą zdejmowaną jest sam wróblewski, 

robiono albumowe fotografie. Być może robili je we dwu – kierownik kursów ogrodniczych i inspektor? te dwa sezony, 1921 i 1922, zakreślają 

najprawdopodobniej czas powstania wszystkich zdjęć z ocalałego albumu, zauważmy bowiem, że w opisie fredrowskiego parku w Roczniku PTD 

wróblewski zamieścił, obok fotografii z czerwca 1922 r., szereg innych zdjęć, robionych nieco później, w latach 1924–1926 r., ale żadne z nich  

nie znalazło już miejsca w albumie, zapewne właśnie ze względu na moment, kiedy je wykonano?

Polskie towarzystwo dendrologiczne powstało we lwowie dziewięćdziesiąt lat temu, w grudniu 1924 r. w kręgu osób, które je utworzyły, 

było wielu tych, którzy niewiele wcześniej, na tej samej fali powojennego entuzjazmu i woli działania, przyczynili się do założenia w Bieńkowej 

wiszni nowoczesnego arboretum i ośrodka, pomyślanego jako miejsce kształcenia młodzieży, nauczania ogrodnictwa, szkółkarstwa, dendrologii. 

z katalogu opisowo-informacyjnego „Fredrowa” z 1926 r.  
(zbiory jakuba dolatowskiego)
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„Fredrów” jest niemal równolatkiem Ptd, zwłaszcza gdy spoglądamy na to wszystko z dłuższej, już prawie stuletniej perspektywy. zakłady 

fredrowskie i tamtejsze arboretum były, pamiętajmy, jednym z pierwszych w odrodzonym państwie ośrodków botanicznych i ogrodniczych, 

o wyraźnym, szeroko zakrojonym programie społecznym, dydaktycznym i wychowawczym. Podobne cele postawiono przed pokrewnymi 

instytucjami, z których pierwsza powstała nieco wcześniej od „Fredrowa” w Pożogu pod Puławami, a kolejna, „ogrody kórnickie” – nieco 

później.

Historię zakładów fredrowskich przedstawiałem już dwukrotnie, nie unikając przy tym pewnych błędów (zbyt małą wagę przywiązując, na 

przykład, do postaci i roli s. Makowieckiego), w 1995 i 1999 r. Przy okazji publikowania zdjęć albumu Makowieckiego warto może odnotować,  

że w zbiorach autora tych słów zachował się nieomal komplet, bo aż jedenaście, przedwojennych cenników szkółkarskich z „Fredrowa”, i to cenników, 

które należały do antoniego wróblewskiego. znaczenie „Fredrowa” dla polskiego szkółkarstwa i dendrologii jest nie do przecenienia, bo poza 

lokalną, wychowawczą i społeczną rolą, jaką odegrał „Fredrów” w dwudziestoleciu międzywojennym, trzeba też uznać, że dendrologiczne kolekcje 

Bieńkowej wiszni i późniejszego głównego w kraju ośrodka badań dendrologicznych w kórniku, a także – praktyka botaniczna i ogrodnicza 

obu tych miejsc, były ówcześnie w znacznej mierze jednym i tym samym. zwornikiem jest postać antoniego 

wróblewskiego, który do kórnika przeniósł nie tylko doświadczenia zawodowe, metody pracy, wieloletnie 

kontakty botaniczne, ale przecież i znaczną część samych kolekcji roślinnych czy arkusze zielnikowe.

kursy praktycznego ogrodnictwa w Bieńkowej wiszni, zorganizowane staraniem działaczy towarzystwa 

gospodarskiego we lwowie, ruszyły w marcu 1920 r. (pierwszy trwał od 23 marca do 30 października 1920, 

przyjęto dziesięć praktykantek). Były pomyślane jako dłuższe, wielomiesięczne uzupełnienie zimowego, 

siedmiotygodniowego teoretycznego kursu ogrodnictwa, jaki dopiero co skończył się we lwowie. Pod 

koniec pierwszego roku zorganizowano jeszcze kurs krótszy, trzymiesięczny, a od roku 1922 kursy były już 

całoroczne. kursy były pomyślane zasadniczo tylko dla dziewcząt. Przyjmowano absolwentki wcześniejszego, 

zimowego kursu oraz osoby, które mogły wykazać się świadectwem średniej lub wyższej szkoły ogrodniczej 

lub „poważniejszych” kursów ogrodnictwa, a o przyjęciu do „Fredrowa” decydował komitet towarzystwa 

gospodarskiego. Podstawą nauczania była codzienna, ośmiogodzinna praca pod okiem inspektorów, 

uzupełniana pogadankami i objaśnieniami. Praktykantki zobowiązane były do przygotowywania raz  

w  tygodniu referatu z zakresu ogrodnictwa i prowadzenia dzienniczka prac, „od czasu do czasu odczyty-

wanego wobec kierownika”. uczestniczki mieszkały w internacie, urządzonym w pałacu w Bieńkowej 

wiszni, płacąc połowę kosztów utrzymania. wiadomości o początkach działalności zakładów publikowano  

Firmowa koperta zwrotna na zamówienia  
do szkółek (zbiory jakuba dolatowskiego)
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we wczesnych latach dwudziestych XX w. w lwowskim Miesięczniku Ogrodniczym, organie towarzystwa gospodarskiego wschodniej Małopolski, 

redagowanym przez wróblewskiego (później także przez Makowieckiego), szczególnie obszernie – w zeszycie 4 z kwietnia 1921 r.

Pewne trudności w rozeznaniu się, kto był kim w strukturach „Fredrowa” sprawia po prawie stu latach fakt, że poszczególnymi agendami 

„Fredrowa” kierowało jednocześnie zawsze kilka osób, których funkcje różne źródła oddają różnie, czasem zapewne – tylko zwyczajowo  

i błędnie („dyrektor”, „kierownik”). zakłady ogrodnicze (kursy ogrodnicze) miały, rzecz 

jasna, swego kierownika, ale równocześnie towarzystwo gospodarskie zatrudniało również 

kierownika szkółek, kierownika sadów oraz inspektora/inspektorów; wszyscy oni kierowali 

gospodarstwem ogrodniczym i pracami praktykantów. nie ja jeden natrafiałem w tej materii 

na trudności, bo na przykład we wspomnieniu pośmiertnym o wróblewskim szafer pisał, 

w skrócie, ale właśnie – zapewne błędnie (?), że to wróblewski dyrektorował zakładom  

w latach 1920–1925, podczas gdy był on tam wówczas jedynie inspektorem? Być może kierujący 

pracami „Fredrowa” pełnili w różnych latach – różne funkcje, na przykład wróblewski  

w 1926 r. podpisał pracę o drzewozbiorach Małopolski wschodniej jako „kierownik zakładu 

sadowniczego we Fredrowie”.

na początku, w latach 1920–1922, pracami całego „Fredrowa” kierował stefan leon 

Makowiecki, pierwszym kierownikiem szkółek został józef Filaczyński, przybyły do Bieńkowej 

wiszni z zassowa, a pierwszym „inspektorem” był antoni wróblewski. inspektorem, 

czy może raczej kierownikiem szkółek (?), był przez jeden sezon, w 1925 r., po powrocie  

z zagranicznych praktyk – zygmunt Hellwig (warto przypomnieć jego hodowli Chrysanthemum indicum ‘Fredrów’ i Helianthus rigidus ‘Fredrów’). 

z innych postaci należy później dorzucić jeszcze nazwiska B. lewowskiego i karola o’staffy; ten drugi kierował szkółkami (ogrodami?) w latach 

1931–1933, a wcześniej, o czym pisał mi przed laty, sam był praktykantem fredrowskich zakładów.

Fotografie, które da się umiejscowić na planie Fredrowa, jaki naszkicował dla Rocznika PTD w 1926 r. wróblewski i jaki tu, z pewnymi 

zmianami i uproszczeniami, poczynionymi po wizycie w Bieńkowej wiszni w maju 2014 r., przerysowałem (str. XiV), opatruję dodatkową 

informacją w postaci  strzałki, która obrazuje oś widoku, oś zdjęcia. obok moich komentarzy i powiększeń fragmentów zdjęć (detali), daję 

wszystkie oryginalne podpisy, wyróżniając je kursywą i pogrubieniem czcionki. detale mają pokazać rzeczy piękne, ciekawe, intrygujące, ważne 

– fragmenty obejścia, budynków, narzędzia, rośliny, twarze – ale i bose stopy praktykantek, studentek sggw i ziemianek, co, odkąd znam 

pałac

studnia

Fredrówka

oficyna

fontanna

ogród skalny

Pałac i jego otoczenie, lata dwudzieste XX wieku.  
(rys. jakub dolatowski)
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fredrowski album, czyli od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, budzi moje zdziwienie. te bose stopy, byłażby to reguła przy pracy na roli,  

w owych czasach i miejscu, czy też wpływ samego stefana Makowieckiego? jankowski pisał we wstępie do jego książki o drzewach – leży przede 

mną jego [stefana Makowieckiego] fotografja, gdy we Fredrowie, którym jakiś czas kierował, w letnim stroju i boso okopuje grzędę kwiatową, 

a niedawno, w 1995 r., o tym samym wspominał Prokopčuk – żyje jeszcze w Michałówce [rodzinny majątek Makowieckiego] 99-letnia Tekla 

Pidoprigora, która pracowała w majątku i pamięta, że pan lubił chodzić boso, sam kosił, nie wstydził się piły czy motyki [tłum. jd].

z fotografii starałem się „wyciągnąć” wszystko, co tylko się dało, także to, co widać dopiero w powiększeniach – niosło to wiele wzruszeń  

i radości. a można odczytać z tych zdjęć momenty z życia i pracy praktykantów (młodzi ludzie przy okulizacji, cięciu okulantów, przy posiłkach 

czy „po fajrancie”), czy, poprzez odnotowanie kwitnienia niektórych roślin (słoneczniki w rękach kobiet i dziewcząt na zbiorowym zdjęciu), 

porę roku, a nawet – miesiąc, kiedy wykonano fotografię. Podpisy pod fotografiami utrwaliły imiona praktykantek, zapewne – praktykantek 

pierwszego kursu: Heli s., krysi r., lidy d., ludki a., lucyny w., Marysi d., Myszki w., niusi s. i zosi k. Może ich zgasłym już sylwetkom uda 

się kiedyś przypisać nazwiska?

niektóre fotografie z albumu były już publikowane, informacje o tym podaję obok reprodukcji. nie prowadziłem 

tu drobiazgowej kwerendy, a więc i wyniki są na pewno cząstkowe  i niepełne. odnotowuję tylko źródła znane mi 

od dawna lub te, które sprawdziłem w trakcie przygotowywania pracy do druku, bo nasuwały się nieodparcie, 

gdy rzecz dotyczyła „Fredrowa”. sporo fotografii z Fredrowa, ale innych, nie z naszego albumu, mamy oczywiście  

w lwowskim, redagowanym przez Makowieckiego Przeglądzie Ogrodniczym (zaczął wychodzić w połowie 1922 r.  

w miejsce Miesięcznika Ogrodniczego); zdjęciami z Fredrowa często ilustrowali tu swe artykuły Hellwig, Makowiecki 

i wróblewski. szczególnie ciekawe są dwa zdjęcia dużego ogrodu skalnego, założonego, jak mogę się zorientować 

dzięki fragmentowi Fredrówki, widocznemu na jednym z nich, na stromiźnie opadającej ku stawisku, miedzy 

pałacem a Fredrówką; opublikował je Makowiecki w drugiej części swych Skarbów Fredrowa i Hellwig w artykule 

Ogród skalny dla wszystkich. nieco zdjęć z Bieńkowej wiszni znajdziemy także w katalogach tamtejszych szkółek, 

szczególnie dużo – i pięknych – w Katalogu opisowo informacyjnym drzew i krzewów owocowych oraz róż.

zdjęcia z „Fredowa” zamieścił też Makowiecki w swych książkach, o drzewach i krzewach oraz o kwiatach.  

w Kwiatach ogrodowych fotografie kosaćców (s. 380) i lilii (s. 405), obie autorstwa wróblewskiego, wydają się prawie 

na pewno pochodzić z Fredrowa. w Drzewach i krzewach ozdobnych, gdzie w ogóle jest więcej zdjęć – jest i więcej 

takich, które najprawdopodobniej zrobili we Fredrowie Makowiecki i wróblewski, by przytoczyć tu brzoskwinkę Pierwszy cennik szkółek fredrowskich 
(zbiory jakuba dolatowskiego)
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przy typowej dla Fredrowa obwódce z irysów, katalpę, jesion, gruszę polną w fotografii 

wróblewskiego z Fredrowa, z grudnia 1925 r, znaną z opisu parku z Rocznika PTD,  

a tu reprodukowaną na s. 217; rdest auberta, przy charakterystycznym dla Fredrowa 

ogrodzeniu ogrodu użytkowego i, prawie na pewno, białodrzew.
jakub dolatowski
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ogród skalny

obraz „Fredrowa” z lat dwudziestych XX w., z budynków folwarcznych  
zaznaczono tylko dwa – suszarnię i stajnię, obecnie w ruinie. 
opracował j. dolatowski (na podstawie planu autorstwa a. wróblewskiego z 1926 r.  
i obserwacji na miejscu w maju 2014 r.).



alBuM Fredrowskie

FotograFie



2

Pałac w Bieńkowej wiszni, zdjęcie z okładki albumu Makowieckiego.



3

widok od strony gazonu.  
w latach trzydziestych XX w. ściany 
parteru pokryły ukośne kratki dla pnączy. 
w maju 2014 r. obserwowałem kilka 
pustułek wlatujących i wylatujących  
ze strychu przez widoczne tu dwa  
okrągłe okna w trójkątnych szczytach... 

Pałac od ogrodu  
drzewo po lewej to dzika grusza. zdjęcie publikował aftanazy.



4

zdjęcie zrobiono od strony stawiska,  
sam staw przepadł w czasie i wojny 
(pozostał wówczas tylko drewniany młyn, 
tu niewidoczny, po lewej stronie kadru). 
teraz staw, zarośnięty ze wszystkich stron 
drzewami, znów wypełnia woda,  
ale nie ma już młyna.

Fredrówka i pałac
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Fredrówka i oficyna  
w głębi, na wysokim cyplu, w zakolu rzeczki wiszni,  
kępa starych sosen.

detale:
wzór dachówek na Fredrówce  

i oficynie widoczny do dziś.
dziecko z zabawką-taczkami?
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oficynę remontowano, pod ścianą taczki, 
piach, kaszta murarska. 

Pałac od podjazdu 
zdjęcie od zachodu, od strony cypla. 

detal:
w kępie krzewów 

wielkie koło studziennej pompy.
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Pałac od ogrodu  
zdjęcie publikował aftanazy.

detal:
słoneczny taras od wschodniej strony 

pałacu, ulubione miejsce spotkań  
i chwil odpoczynku, zarówno 
praktykantów jak nauczycieli.

od południowej strony pałac osłaniają 
teraz wysokie drzewa.  
z fontanny widocznej z lewej strony 
zniknęła kamienna statua.
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Wejście do parku 
zdjęcie publikował aftanazy.

detal:
irysy, ogrodowa obwódka  

charakterystyczna dla Fredrowa.



9

Rzeczka przy parku  
w tle – Fredrówka

detal:
taras Fredrówki z widocznymi czterema  

kolumnami. Po ii wojnie  
zabudowano je ścianą.  
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Wieża oficyny

detal:
ogrodowa, zwalona kolumna.
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Narożnik Fredrówki

ten budynek, Fredrówka, zwłaszcza  
od zachodniej strony, wiecznie podlegał 
różnym przeróbkom. stawiano  
i rozbierano dobudówki, murki oporowe 
od strony stromizny nad stawem itp.
narożnej, krytej gontem wieżyczki  
już nie ma. w tle, po lewej, widać oficynę  
ze stromym dachem jej wieży.

detal:
Łamany dach wieżyczki kryty gontem.
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Widok z parku na młyn i wieś

Po prawej stronie, nad stromizną,  
widać mniejszy budynek Fredrówki  
z wieżyczką.                                                           

detal:
drewniany, nieistniejący już młyn. 
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Aleja lipowa
zdjęcie zrobione przez antoniego wróblewskiego  

w czerwcu 1922 r. wróblewski opublikował je w 1926 r.,  
a później wykorzystał także aftanazy.
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Aleja wjazdowa

wyjazd z parku, ku gościńcowi 
prowadzącemu do rudek i do szosy  
ze lwowa do sambora. 
zdjęcie publikował aftanazy.

detal:
„Portjerówka” , przy wjeździe do parku. 
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W parku

Między drzewami niewyraźnie widoczne 
wschodnie skrzydło pałacu.
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sumak porastał topolę przy alei wjazdowej.  
w tle, za drzewami, południowo-wschodni narożnik pałacu.

Jabłoń kwitnieSumak pnący (Rhus radicans) 
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Panny przy pracy 

detal:
ta panna szczególnie często  

zerkała w obiektyw.
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Dzika grusza

na drugim planie widać w trawie 
fragment ogrodowej kolumny.



19

detal:
w plecaku i w dłoniach  

– rośliny, plon botanizowania.

Wymarsz. Wycieczka praktykantek w Karpaty, wrzesień 1921. Brali udział: Insp. A. Wróblewski, Dr T. Wilczyński,  
Zosia K., Niusia S., Hela S., Lila D., Jerzy Samolewicz.



20

ciąg dalszy wycieczki w czarnohorę.

Kolejka leśna 
zdjęcie publikował dolatowski w 1999 r.

detal:
Młody lwowski botanik, tadeusz 

wilczyński, znawca karpackiej flory, 
zaprzyjaźniony z antonim wróblewskim, 

miał wtedy 33 lata.
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Na „szpyciach”   

ostatnie, trzecie zdjęcie z wycieczki  
w karpaty.

detal:
na wycieczkę w wysokie góry zwykłe kije, 

okute laski i czekany.
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Oczkowanie

              

wszystkie zdjęcia  prac polowych 
zrobiono na wschód i południe od parku 
– w szkółkach, sadzie, warzywniku, 
ogrodzie ozdobnym, w inspektach.  

detal:
Przed pobraniem oczka.

Pęk rafii przy pasku.
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antoni wróblewski przy jednym  
z wielkich, fredrowskich słoneczników.

Inspektor



24

w głębi wysokie ogrodzenie z siatki  
i drutu kolczastego, rozpiętych  
na drewnianych kołach, na granicy  
parku i pól. ogrodzenie pól było jednym 
z pierwszych przedsięwzięć poczynionych 
przy urządzaniu zakładów. 

Przy cebuli
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Niusia i Ola
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Budynki w tej części gospodarstwa,  
na wschód i południe od parku,  
nie istnieją. zachowały się jedynie ruiny 
stajni (ogierni?) i suszarni.  
na zdjęciu fragment szkółek róż.

detal:
rozplątywanie rafii.
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Oczkowanie
w głębi, za szkółkami, ściana parku.



28

Przy okulizacji. Praktykantki  
we „fredrowskich” sukienkach,  
a chłopki w swoich wiejskich strojach. 
w tle arboretum.
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detal:
Prace przy okulantach.

zdjęcie opublikowane niedawno w Roczniku PTD 61.
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szkółka drzew owocowych
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Marchew kwitnie
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Pomidory

detal:
Budynki gospodarcze.
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za strzyżonym żywopłotem  
i ogrodzeniem z drutu kolczastego – park.

Cebula siana Planetem
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Ogród warzywny
Po obu stronach ścieżki obwódka z irysów, takie obwódki zaprowadzi potem wróblewski w kórniku.  

detal:
Pompa doprowadzająca wodę do 

podlewania kwiatów i warzyw.
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Astry



36

Dziczki pikowane

detal:
ogrodzenie i słoneczniki.
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Dziczki pikowane

detal:
widok od strony parku na dużą stajnię, 

obecnie w ruinie.
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Truskawczarnia
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detal:
stefan Makowiecki

Nauki Dziadzia – Kazia R.

zdjęcie opublikował dolatowski (1999).



40

W majowem słonku! Myszka W.



41

Nauki Dziadzia. Marysia D.
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widok z pól, zapewne ku zachodowi,  
ku urwistemu brzegowi wiszni? 



43

sprzężaj



44

widok ze szkółek na park



45

Praktykantka

detal:
Praktykantki miały charakterystyczne 

czepki ze skrzydełkami.
na rzemyku nóż-krzesak.
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detal:
na rzemyku nóż-krzesak. 
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Przy sztamowej róży



48

szkółki drzew owocowych



49

ogród warzywny, w głębi, przy zabudowaniach, inspekty 



50

detal:
stefan Makowiecki wśród kwiatów.

Fredrowskie ogrodnictwo



51

jedna z praktykantek w ogrodzie 



52

Ludka A. i Myszka W.

detal:
Poręczna konewka!
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Witam!
stefan Makowiecki w inspektach
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„Dziadzio” przy pracy
stefan Makowiecki okopuje rabatę kwiatową. 
to zdjęcie publikował już dolatowski (1999).

detal:
to o tej fotografii, o bosych stopach 

Makowieckiego pisał edmund jankowski  
we wstępie do Drzew i krzewów ozdobnych.
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Wskazówki

stefan Makowiecki z praktykantką,  
ze skrzynką do pikowania siewek? 
zdjęcie opublikował dolatowski (1999). 
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Na obiad
Fotografia zrobiona od strony parku,  

z widokiem na ogrodową furtę.



57

Wandzia W.
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Postać kobieca na pałacowym tarasie
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Fragmenty jednego z kilku grupowych 
zdjęć przy nieczynnej fontannie.



60

grupowe zdjęcie ze stefanem Makowieckim



61

jedno ze zbiorowych zdjęć przy zwalonym pniu, m.in. z Makowieckim i wróblewskim



62

kolejne zbiorowe zdjęcie przy pniu w parku

detal:
antoni wróblewski
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Praktykantka wśród margerytek



64

ze stefanem Makowieckim w parku
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Przerwa na posiłek

detal:
ciemny chleb i jednakowe kubki.
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Prace w szkółkach, przy przyciętych okulantach



67

z gitarą i mandoliną



68

wśród pól, na horyzoncie zabudowania wsi



69

Przejażdżka konna



70

na folwarku (?), ze zwierzętami...



71

...przydreptał jeszcze drób.



72

Praktykanci w polu



73

antoni wróblewski z praktykantami.  
znana fotografia, publikował ją aftanazy, a później dolatowski (1999).
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Przy nieczynnej fontannie



75

Przy wielkim pniu



76

na stawisku



77

trzech młodych



78

Przebudowa budynków



79

zarządca budowy?



80

rozmowa o roślinach



81

kapiel na tarasie



82

Panny przy pracy i przy rozmowie



83

wśród słoneczników przy ogrodzeniu



84

w parku



85

kosiarz w ogrodach



86

jadalnia w pałacowym internacie. nakryto dla osiemnastu osób, dla kadry i praktykantów.

detale:
dzwonek wzywający na posiłki.

kartka z jadłospisem?
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Pałac od strony parku



88

Motyw z parku



89

Park



90

w nieczynnej fontannie przed pałacem

detale:
Żona antoniego wróblewskiego, jadwiga.

stefan Makowiecki.
Panie ze słonecznikami w dłoniach.
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najszerszy widok na ogród, z ławeczką pod czereśnią lub czerechą?

detal:
Budynki przy ogrodzie.
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nad wisznią



93

stromy brzeg wiszni



94

Fredrowskie astry



95

Motyczenie



96

90 lat Ptd

znak Ptd projektował jakub dolatowski,  
na motywie okładki pierwszego zeszytu 
Rocznika, opracowanej dla towarzystwa  
w 1926 r. przez jana alojzego neumana.




