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We Wspólnocie Kultury Polskiej
24-26 czerwca w

Kownie (Kaunas) na Litwie
odbyła konferencja europej-
ska „Aspekty medyczne
płodność i naturalne plano-
wanie rodziny”.

Ten temat jest bard-
zo aktualny, zwłaszcza dla
Rosji. Według danych statys-
tycznych, w Rosji usuwa się
ciążę w 60 przypadkach na
1000, a w krajach skandy-
nawskich – w 10 do 15.
Aborcje medyczne do 1946 r.
były zakazane, ale w związku
z tym był zauważony wzrost
śmiertelności matek, i w 1957
r. aborcje ponownie dozwo-

lono. Każde usunięcie ciąży
na każdym etapie prowadzi do
powikłań, również jest aspek-
tem niemoralności. Żeby uni-
knąć tego, trzeba wychowy-
wać dziewczynki i chłopców.
Nastolatki powinny dobrze
znać anatomiczne i fizjolo-
giczne szczegóły swojego
organizmu, władać natural-
nymi metodami planowania
rodziny. W tym celu prowadzi
się działalność w „Caritas –
Zachód” w „Centrum plano-
wania rodziny”.

Na konferencji w
Kownie byli obecni medycy i
organizacje społeczne. Praca

Konferencja medyczna w Kownie

Od 20 do 29 lipca
nasze dzieci z Kaliningradu,
Ozierska, Gusiewa i Pri-
breżnego spędziły 10 cudo-
wnych dni w Polsce na zapro-
szenie Internatu ZSP z Przas-
nysza. Dzieciakom stworzono
świetne warunki bytowe. Były
zorganizowane imprezy i
wycieczki krajoznawcze
związane z poznawaniem
historii Polski, jej tradycji i
języka. Grupa zwiedziła
Ciechanów – mazowiecki
zamek XIV wieku. Opinogórę

– miejsce zamieszkania i
twórczości romantycznego
poety Zygmunta Krasickiego,
święte miejsce Św. Stanisława
Kostki. Dowiedzieli się o bit-
wie pod Grunwaldem, życiu
Mikołaja Kopernika, trafili do
Olsztyna na przedstawienie
kostiumowe i ogromną przy-
jemność sprawiło przy-
mierzenie kostiumów. Prze-
piękny jest zamek Królewski
w Warszawie! Na długo w
pamięci zostaną spacery po
parku letniej królewskiej

Pobyt edukacyjny w Polsce

była aktywna i urozmaicona.
Uczestnicy otrzymali ogrom-
ny lekcyjny i praktyczny
materiał na temat „Płodność i
seksualność”, „Karmienie
piersią”, wymienili się do-
świadczeniem dotyczącym
profilaktyki AIDS dla mło-
dzieży i przygotowaniu do
życia rodzinnego. Na wielką
uwagę zasługiwał  temat
„Ciąża kryzysowa – zapo-
bieganie aborcjom we
wczesnym i późnym termi-
nie”. Zainteresowanie wzbud-
ziły programy komputerowe.
Swoje referaty odczytali
wykładowcy uniwersytetów

Litwy, profesorowie z Belgii
i Niemiec, departamentów
ginekologii i endokrynologii
i reprodukcji medycyny.

Jesteśmy wdzięczni
organizatorom tej konferencji
- C.Normaw, A.Maslanni-
kowej, K.Solfong, V.Valan-
fiejute – za otrzymaną wiedzę.
Chce się, żeby nasze dziew-
czynki i kobiety, a także nasze
rodziny były pełnowartoś-
ciowe i zdrowe. Tych, którzy
są  zainteresowani danym
tematem, zapraszamy do
naszego „Centrum rodziny”.

N. Rebczyńska

rezydencji, gdzie swobodnie
przechadzały się pawie, a
wiewiórki można było karmić
z ręki! I wreszcie, zwiedzanie
wspaniałego zoo w Płocku,
gdzie wszystko było zrobione
ze zrozumieniem i troską o
zwierzęta, a taki stosunek wy-
chowuje w dzieciach miłość
do naszych „mniejszych bra-
ci.”

Wszystkie dzieci są
bardzo zadowolone z wyjaz-
du: wzbogaciły się o nową
wiedzę i znajomości i jeszcze

długo będą wspominać z
wdzięcznością organizatorów
imprezy, nauczycieli gimna-
zjum w Przasnyszu, którzy
pomimo wycieczek krajozna-
wczych organizowali jeszcze
czas wolny – dyskoteki,
zwiedzanie sąsiedniej szkoły,
ognisko. Nasze dzieci świet-
nie wystąpiły przed gośćmi
szkoły.

Wszystkim serdecz-
nie dziękujemy!

N. Rebczyńska

Początek jesieni, 1
września, zawsze był świę-
tem dla najbardziej uprzy-
wilejowanej części ludności –
dla naszych najmniejszych
obywateli. Dzieci idą  do
szkoły! Dla siedmiolatków
prawie wszystkich krajów
świata jest to nowy, jeszcze
nieznany świat, świat wiedzy.
Tego dnia święto przychodzi
do większości rodzin.

Ale w pamięci ludo-
wej dzień ten niesie ze sobą
również czarny okres. Równo
65 lat temu, w 1939 r., tego
dnia Niemcy hitlerowskie

PAMIĘĆ
nagle, podle zaatakowały
Polskę. Tak rozpoczęła się II
wojna światowa. Jedną z naj-
bardziej okrutnych akcji hitle-
rowców były obozy koncen-
tracyjne dla jeńców wojen-
nych i innych obywateli, m.in.
Niemiec, niepożądanych dla
reżymu faszystowskiego.

Na terenie naszego
obwodu też znajdowało się
kilka obozów koncentra-
cyjnych.

1 września Konsulat
Generalny RP w Kalinin-
gradzie zorganizował złoże-
nie wieńców ku pamięci

zabitych jeńców wojennych z
Polski, Związku Radziec-
kiego i krajów europejskich
koalicji antyhitlerowskiej na
miejscu byłego obozu Stab-
lag. Wicekonsul Marek Juzep-
czuk i członkowie WKP zwie-
dzili pomnik około Dołgo-
rukowa, jak również groby
polskich patriotów Włodar-
czyka i Pieniężnego, rozstrze-
lanych przez faszystów, - w
rejonie poleskim, na miejscu
byłego obozu koncentra-
cyjnego. Polonusi złożyli
wieńce i kwiaty na pomniku i
grobie polskich patriotów, w

milczeniu uczcili ich pamięć.
Po tym sprzątnęli zeszło-
roczne liście i zwiędłe kwiaty,
zrobili porządek na przyle-
gającym terenie.

Borys Marszew
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