Spojrzenie wstecz daje nadzieję na krok wprzód
Trudna problematyka uchodźstwa była tematem spotkania polsko - niemieckiej młodzieży zorganizowanego w
ramach projektu realizowanego przez Powiat Hajnowski ”Bieżeństwo- historia zwykłych ludzi”. Projekt
dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Programu "Europa dla obywateli”. W projekcie wzięły udział
szkoły będące jednostkami organizacyjnymi Powiatu Hajnowskiego - Zespół Szkół z DNJB i naszego partnera
niemieckiego - Urzędu Nordsee - Treene - Herrendeichschule.
W trakcie spotkania młodzież polska i niemiecka przedstawiła prezentacje dotyczące uchodźstwa na przestrzeni
XX i XXI wieku. Młodzież z naszego regionu sięgnęła do historii naszych przodków, którzy w 1915 r. musieli
opuścić swoje domy i udać się w daleką i niebezpieczną drogę w głąb Rosji. Bieżeństwo, bo tak określa się
masowe uchodźstwo lokalnej ludności wschodniego pogranicza (z terenów ówczesnej guberni grodzieńskiej,
lubelskiej i chełmskiej) zajmowanych przez nieprzyjacielską armię podczas I wojny światowej, zostało
przemilczane na kartach historii, by teraz powrócić w świadomości młodego pokolenia. Współcześni
prawnukowie bohaterów tamtych dni chcą zrozumieć przyczyny i poznać skutki Bieżeństwa. Temat ten został
przybliżony uczestnikom polsko - niemieckiego spotkania przez p. Anetę Prymaka - Oniszk - autorkę książki
"Bieżeństwo 1915. Zapomniani uchodźcy." Z kolei strona niemiecka przedstawiła problem uchodźstwa z własnej
perspektywy ujmując to w zbiorczym tytule "Niemieccy uchodźcy - uchodźcy w Niemczech". W prezentacjach
przygotowanych przez młodzież z Herrendeichschule poruszone zostało uchodźstwo Niemców z początku XIX
wieku, ucieczka z kraju ze strachu przed Hitlerem, wypędzenie z terenów odzyskanych przez Polskę, ucieczka z
byłego NRD, by dotrzeć do obecnej sytuacji uchodźców przybywających do Niemiec z Syrii i innych krajów
ogarniętych wojną.
Podczas dyskusji podsumowującej spotkanie pojawiła się wspólna refleksja wśród młodzieży, że niezależnie od
czasu i miejsca przyczyny uchodźstwa i tragiczny los uchodźców jest porównywalny. Ludzie uciekają ze strachu
przed wojną, głodem, utratą życia i nieludzkim traktowaniem. A to, jak zostaną przyjęci tam, w miejscu, do
którego dotrą, zależy od życzliwego nastawienia i wsparcia lokalnych mieszkańców. Istotne jest to, by budować
wzajemne zrozumienie i poszanowanie względem innego człowieka.
Poza głównym tematem wymiany polsko - niemieckiej młodzież miała możliwość poznania piękna regionu
Puszczy Białowieskiej i stolicy Podlasia. Uczniowie odwiedzili obiekty Białowieskiego Parku Narodowego, Pałac
Branickich, wystawę "Biedermeier" w Białymstoku, Papugarnię. Wspólne spotkanie zaowocowało

wieloma

wrażeniami, zmotywowało do kształcenia umiejętności językowych, a co najważniejsze - zbudowało więź między
jego uczestnikami. Tylko wzajemne kontakty i bezpośrednie rozmowy mogą wpłynąć na lepsze zrozumienie
historii i problemów innego narodu oraz spowodować otwartość we wzajemnych relacjach.
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