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Z Gryfem w tle.  

Poznaj najnowszą historię Pomorza Zachodniego (1945–1990) 

Załącznik nr 1 – Zagadnienia ogólne 

 

1. Mniejszości narodowe na Pomorzu Zachodnim 1945-1989 

- jakie mniejszości zamieszkiwały po 1945 r. Pomorze Zachodnie? 

- w jaki sposób znalazły się na tych terenach? 

- liczebność, 

- rozmieszczenie. 

2. Akcja „Wisła” – przyczyny, liczba i rozmieszczenie ludności ukraińskiej na Pomorzu 

Zachodnim, warunki życia w pierwszych latach po osiedleniu 

3. Ukraińcy na Pomorzu Zachodnim 1956-1989 – główne skupiska, szkolnictwo, Ukraiń-

skie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, kultywowanie tradycji i obrządku greckoka-

tolickiego. 

4. Żydowski Szczecin do 1950 r. – tzw. repatriacja ludności żydowskiej z ZSRR, okres 

tzw. żydowskiej autonomii, działalność organizacji i partii, spółdzielnie produkcyjne 

(kibuce), szkoła im. Pereca, żydowski klub sportowy, fragment żydowskiego świata 

na Niebuszewie.  

5. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Szczecinie 1950-1989 – pola działalno-

ści, zasięg, znane osobistości (Eljasz Rajzman, Hadasa Rubin, zespół „Następcy Tro-

nów”), rok 1968 r. w Szczecinie i wpływ ówczesnych wydarzeń na społeczność ży-

dowską.  

6. Uchodźcy greccy i macedońscy na Pomorzu Zachodnim – z jakiego powodu i w jaki 

sposób znaleźli się w Polsce? Kim byli? Jaki mieli status w Polsce (apatrydzi). Skupi-

ska na Pomorzu Zachodnim: szpital polowy nr 250 w Dziwnowie, JW. Nr 1904 w 

Dziwnowie, POW w Szczecinie i Policach.  
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