SZANOWNA PANI
Po powrocie z miłej nam delegacji, wyłoniło się szereg spraw, którymi
zmuszeni jesteśmy kłopotać Panią.
1) Dla celów ewidencyjnych Zarządu chcielibyśmy uzyskać od Pani
życiorysy: Pani, Męża Pani i żony gr. kat. księdza (nie znamy niestety jej
nazwiska). Życiorys ma obejmować: datę urodzenia, wykształcenie (gdzie
i jakie), dane o pracy zawodowej (od kiedy, jaka i gdzie, dla Męża Pani – i dane
o służbie wojskowej), dane pracy społecznej. Informacje mszą być ścisłe
i wyczerpujące. Sprawę tę prosimy potraktować jako pilną.
2) Prosimy o nadesłanie szczegółowego odręczenia szkicu gruntu
będącego własnością szkoły. Szkic musi uwzględniać poziomice terenu
(wzniesienia terenu – ich wysokość) i zadrzewienie, które wyzyskane będzie
jako naturalne zadrzewienie ogrodu, oraz obszar zajęty pod budynek szkoły.
Może Pani zaznaczy, jakie jest nasłonecznienie stoków (w jakim kierunku
zwrócone).
Mamy możność uzyskania planu racjonalnego ogródka od instruktora
ogródków szkolnych, gdyż chcemy widzieć ogród szkolny w Wołkowyji
postawiony i zorganizowany na możliwe najwyższym poziomie, takim, by nie
tylko uczące się dzieci nabywały tu umiłowania roślin, poznawały nowe gatunki
drzew, kwiatów i warzyw – lecz by i ludność tamtejsza zdobywała nowe
wiadomości z tej dziedziny i korzyści dla swojego życia.
Ogród w Wołkowyji ze względu na swe położenie górzyste nadaje się
świetnie do dobrego rozplanowania przy uwzględnieniu piękna i potrzeb.
Plan ten chcemy mieć przed przystąpieniem do niwelowania terenu, a za
tym dane potrzebne byłyby nam w czasie możliwie najszybszym.
W związku tym faktem - prosimy Panią o podanie nam gatunków drzew
rosnących w Wołkowyji (wiemy że są: buki, modrzewie, brzozy - jakie jeszcze),
gatunków drzew owocowych - i jakie najlepiej się udają, rodzaj warzyw
znanych i sadzonych.
Nasz plan uwzględniałby: ogródek ozdobny, sad, warzywnik, grządki
indywidualne (zagonki uczniowskie), poletka pokazowe, inspekty, rozsadnik,
kompostownie, szkółkę drzew i krzewów ozdobnych, oraz bylin i plac zabaw.
Oczywiście wszystkiego odrazu nie wprowadzimy, ale plan musi to wszystko
uwzględniać. Zechce też Pani zaznaczyć czy przewiduje Pani grunty dla swego
użytku, które się Pani należy. I jakie specjalne byłby życzenia, które chciałaby
Pani uwzględnić w ogrodzie.
Obawiamy się, czy dokładny plan będzie Pani mogła sama wykonać. Czy
nie możnaby o to zwrócić się do Starostwa? Może tę pomoc uzyskać Pani od p.
kpt. Domino, lub za jego pośrednictwem od Staroctwa.
3) Potrzebny nam jest dobry plan szkoły z dokładnymi wymiarami
według projektu - jak ustaliliśmy, a także jak największą ilość szczegółów
dotyczących postępowania budowy szkoły i t.p.

4) Może nas pani powiadomi czy opanowana jest epidemia tyfusu. Ze
względu jednak na to, że było kilka wypadków tej choroby – drużyny
harcerskiej przysyłać nie będziemy mogli.
Poza tym prosimy o nadesłanie wykazu wszystkich rzeczy
przywiezionych i przysłanych, oraz spisu książek.

