Działalność w szkołach, uniwersytetach i instytucjach kultury:

Spotkanie ze sprawiedliwą: współorganizowaliśmy na prośbę Muzeum Fabryka Schindlera
spotkanie ze sprawiedliwą wśród Narodów Świata, zapewniliśmy uczniom całodniowe
warsztaty oraz zwiedzanie.

Promocja projektu: zareklamowaliśmy projekt edukacyjny dla studentów UP i UJ w
Instytutach Historii tychże uczelni. Ponad to zorganizowaliśmy warsztaty w IH UJ dla dwóch
grup studenckich, specjalizacji pedagogicznej. Dzięki temu do grupy dołączyło 5 nowych osób.

Praktyki studenckie – W wyniku porozumieniu z Uniwersytetem Pedagogicznym, który objął
nasz projekt patronatem studentki: Ewa Dyngosz, Magdalena Kolarska i Marta Kocańda
wykonały praktykę studencką realizując w szkołach nowy blok tematyczny grupy: „Warsztaty
Antydyskryminacyjne”

Lekcje w Fabryce Schindlera i zwiedzanie Kazimierza Przeprowadziliśmy dwie serię
warsztatów w Muzeum Schindlera dla młodzieży z Kołbucka, połączone ze zwiedzaniem
Kazimierza 2x 45 osobowa grupa - 12 i 24 marca 2014 r. Ponadto 1 marca gościliśmy w
Schindlerze młodzież z Oświęcimia pod opieką Katarzyny Białas grupa 30 osobowa podobnie
jak ta z Kołbucka również zwiedzała Kazimierz. Trzy krotnie z Naszej oferty korzystał również
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Przemysłu Skórzanego.
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Alef-Bet Kultury żydowskiej- Autorski projekt realizowany pod początku tego roku przy
współpracy z Muzeum Galicja. Wstęp na 22 warsztaty, czyli dokładnie tyle ile liter znajduje
się w alfabecie hebrajskim był bezpłatny. Osoby regularnie uczęszczające na warsztaty
otrzymały certyfikat. (Prowadząca: Olga Danek)

9 otwartych warsztatów w Żydowskim Muzeum Galicja w Krakowie:

„L’chaim!” – życie żydowskie od narodzin po śmierć.
„Szma Izrael!” – od judaizmu ortodoksyjnego do judaizmu bez Boga.
Być Żydem, tzn. kim?
Żydzi i stereotypy o nich.
Żydzi aszkenazyjscy i sefardyjscy: historia i kultura.
W 354 dni dookoła judaizmu – kalendarz żydowski.
Izrael / Palestyna – ziemia święta czy przeklęta?

Nawiązaliśmy również współpracę z JCC Kraków (Centrum Społeczności Żydowskiej) i już w
dniach 19 – 20 IX 2014 r. odbędą się darmowe szkolenia dla nauczycieli z Krakowa (formularz
zgłoszeniowy będzie już wkrótce dostępny na naszej stronie internetowej).

Warsztaty dla nauczycieli – 28 marca w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w BielskuBiałej w ramach projektu Alef Bet kultury żydowskiej zostały przeprowadzone całodzienne
warsztaty dla nauczycieli przygotowujące ich do poruszania tematyki żydowskiej na zajęciach
w szkole. (Prowadząca: Olga Danek, Anna Dawidowicz, Magdalena Arabas)
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Współpraca z Klubem Kuriera i MDSM w Oświęcimiu – W dniu 15 maja w
Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu odbyła się specjalna prelekcja
dla członków Klubu Kuriera działającego w ramach Fundacji Marka Edelmana. Przed wizytą
w Muzeum Auschwitz młodzi ludzie wysłuchali prelekcji dotyczącej „Holocaustu w
popkulturze” oraz debatowali na temat wielu innych zagadnień. (Prowadzący Ewelina Olaszek)

Noc Muzeów oraz Pamiętaj z Nami – Podczas tych wydarzeń przeprowadzone zostały
warsztaty pt. „Jak spakować życie w walizce” cieszyły się one dużą frekwencją i zostały
pozytywnie ocenione przez dyrekcje muzeum. (prowadzący Katarzyna Odrzywołek)

Akcja Żonkile- 15 kwietnia 2014 r. przy współpracy z JCC oraz Muzeum Historii Żydów
Polskich w Warszawie udało nam się sprawnie przeprowadzić w Krakowie akcję
upamiętniającą 71 rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim. Szczególne podziękowania
chcieliśmy złożyć grupie młodych wolontariuszy, w przeważającej mierze uczniów trzech
krakowskich liceów: II LO, III LO i VI LO, których liczba wyniosła ponad 60. Dzięki dyrekcji
tych szkół oraz nauczycielom historii mieliśmy możliwość przeprowadzić w każdym z liceów
wykład edukacyjny na temat Powstania w Getcie Warszawskim. Następnie każda z grup
młodzieży pod opieką edukatorów grupy Mifgash udała się na Kazimierz i krakowski Rynek w
celu informowania przechodniów o tym ważnym dla historii Polski wydarzeniu. Symboliczne
żonkile wraz z ulotkami były chętnie przyjmowane przez młodych i starszych mieszkańców
Krakowa oraz obcokrajowców. Akcja zakończyła się w gmachu JCC, słowa podziękowania
usłyszeliśmy od rabina Aviego Baumola, oraz założyciela grupy Mifgash Tadeusza Królczyka.
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku wydarzenie to będzie cieszyło się jeszcze większym
zainteresowaniem. Zapraszamy do oglądnięcia Galerii Zdjęć z tego wydarzenia.

Warsztaty antydyskryminacyjne dla studentów antropologii Uniwersytetu Pedagogicznego.
Podczas półtora godzinnych warsztatów zostały poruszone najbardziej istotne kwestie z
zagadnień praw człowieka, rasizmu, antysemityzmu itp. Każdy ze studentów otrzymał
zaświadczenie o aktywnym udziale w warsztatach.
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Konferencje seminaria i konkursy:

1. Transnational Training Programme "Human rights education and historical
learning at memorials to mass atrocities- Praca nad autorskim projektem: Łączenie
Historii i Praw człowieka w miejscu Pamięci. (Oświecim, Bergen Berlsen, Perm)
(K. Odrzywołek)
2. Konkurs ośrodka Karta – Historia a Prawa człowieka http://uczyc-sie-zhistorii.pl/prawa/. Wysłanie zgłoszenia wraz z artykułem (K.Odrzywołek).
Otrzymanie nagrody w wysokości 800 zł, która całkowicie zostanie przeznaczona na
działalność statutową grupy.

3. Artykuł na temat Mifgash w publikacji Fundacji Grejpfrut „Różni w życiu równi w
prawach – rzecz o polityce równościowej” (K.Odrzywołek)
4. Konferencja Historia a prawa człowieka, edukacja i aktywizm. 24-26 stycznia
Nawiązanie współpracy z ośrodkiem „Karta” Pozyskanie materiałów edukacyjnych.
Promocja Mifgash wśród edukatorów i nauczycieli z Oświęcimia i innych ośrodków w
Polsce
5. Konferencja Naukowa – Uniwersytet Opolski 13-14 stycznia „Wykluczenie i
dyskryminacja w systemie edukacji. W poszukiwaniu rozwiązań i dobrych praktyk.
Konteksty teoretyczne i praktyczne” Prezentacja działalności grupy Mifgash

(K.

Odrzywołek)
6. Wykłady dla grupy prowadzone przez rabina Krakowa Aviego Baumola na temat roli
kobiet w judaizmie i współczesnego życia żydowskiego.
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Lekcje w Szkołach

Październik - Listopad - 47 lekcji (raport koordynatora Ewy Mazur)
Styczeń – 18 lekcji
Luty /marzec - 70 lekcji
Kwiecień - 21 lekcji
Maj – 10 lekcji

*** Podsumowując w tym roku przeprowadziliśmy ok 170 lekcji i warsztatów w
krakowskich szkołach. Nawiązaliśmy również współpracę z kilkunastoma nowymi szkołami,
skontaktowaliśmy się już ze wszystkimi szkołami ponadgimnazjalnymi działającymi na
terenie Krakowa i częścią gimnazjów (w ramach zespołów szkół).
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Udoskonalenia techniczne

Strona Internetowa: Od lutego to końca marca trwały pracę nad nową stroną internetową.
Dzięki współpracy z Tomkiem Szygulskim udało się uruchomić nową platformę
informacyjną www.mifgash.org.pl

Facebook: Prężnie działa również funpage grupy na facebooku – gdzie na bieżąco znaleźć
można informacje o prowadzonych przez nas prelekcjach i warsztatach. Na chwilę obecną
polubiło Nas ponad 300 użytkowników.

Logo: Przy współpracy z wydawnictwem Kasper powstało nowe logo grupy

Newsletter: W czerwcu został wydany pierwszy newslettter Naszej grupy istnieje również
możliwość zapisania się do niego poprzez platformę znajdującą się na Naszej stronie
internetowej.

Identyfikatory: Każdy z członków grupy posiada dwa typy identyfikatorów wraz ze
zdjęciem. Jeden z nich zawieszony jest na smyczy reklamującej jednego z Naszych partnerów
Uniwersytet Pedagogiczny

Sesja Fotograficzna: W czerwcu profesjonalne studio fotograficzne LM- Foto wykonało dla
Nas sesję fotograficzną.

Naklejki: Każdy z edukatorów udający się do szkoły bądź na warsztaty rozdaje naklejki
zachęcające do polubienia Naszej grupy na portalu Facebook bądź odwiedzenia naszej strony.
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Ankiety: Każdy z edukatorów stara się pod koniec zajęć rozdawać uczniom tzw. ankietę
ewaluacyjną- oceniającą dopiero, co przeprowadzoną lekcję.

Ulotka: Ulotka w języku polskim i angielskim prezentująca działalność Naszej grupy i
zachęcająca do współpracy, dystrybuowana w miejscach publicznych, instytucjach kultury:
muzeach szkołach, siedzibach organizacji pozarządowych.

Tłumaczenie strony internetowej na język angielski

Kalendarz google: zmodernizowaliśmy prace naszej grupy poprzez wprowadzenie
kalendarza Google, podział na odrębne projekty wyznaczające sobie cele, zaprojektowaliśmy
identyfikatory dla naszych edukatorów.

Raport sporządziła koordynator grupy Mifgash
Katarzyna Odrzywołek
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