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Szanowni Państwo!

Kończy się okres realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Podsumowanie jego
efektów wyraźnie pokazuje, jak wiele zyskali mieszkańcy Małopolski w zakresie poprawy sytuacji na rynku
pracy.
Dotychczas realizowane projekty proponują różnorodne działania dla rozwiązywania problemów zatrudnieniowych Małopolan. W katalogu szczególnie
wartościowych inicjatyw znajduje się realizowany
w latach 2011 – 2014 projekt „Konserwator – program
aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia” oraz jego tegoroczna kontynuacja – „Konserwator Bis”. Pozytywne opinie na temat programów
prezentowali zarówno ich uczestnicy, jak i organizatorzy form wsparcia, a szczególną formę uznania stanowi
przyznanie projektowi „Konserwator” I nagrody w ogólnopolskim konkursie realizowanym przez Ministerstwo
Infrastruktury i Rozwoju „Dobre praktyki EFS 2013”,
a także wyróżnienie w konkursie „Kopalnia PO(KL)mysłów 2013”.
O sukcesie takich inicjatyw decyduje trafna diagnoza
potrzeb społeczeństwa oraz działania służące ich realizacji. Powyższe projekty spełniły te warunki - pomoc
zaadresowano do osób najbardziej jej potrzebujących:

wup_krakow_konserwator_bis_2015_srodki_OK.indd 5

długotrwale bezrobotnych, bez doświadczenia zawodowego oraz powyżej określonej granicy wieku komplikującej sytuację zawodową. Ponadto autorzy projektu
dostrzegli, że aktywizacja ta może przebiegać w obszarze życia gospodarczego istotnego dla strategii rozwoju regionu – w sektorze kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego. Samorząd regionalny poparł powyższe
projekty stawiające sobie za cel wsparcie kadrowe instytucji kultury. W ten sposób do prozatrudnieniowych
celów projektu udało się dołożyć istotną instytucjom
kultury wartość dodaną, której najlepszym przykładem
jest kadrowa pomoc dla Małopolskiego Szlaku Architektury Drewnianej.
Szanowni Państwo, nowy okres ﬁnansowania i kolejne
środki Europejskiego Funduszu Społecznego będą przez
najbliższe lata sprzyjać kolejnym inicjatywom wspierającym Małopolan na rynku pracy, a projekty „Konserwator” i „Konserwator Bis” mogą stanowić przykład
dobrych praktyk i służyć wzorem dla beneﬁcjentów.

Leszek Zegzda

Członek Zarządu
Województwa Małopolskiego

2015-10-08 12:08:18
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Prezentowana publikacja podsumowuje realizowany
w 2015 roku przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
projekt „Konserwator Bis – program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia”. Poprzez
dodanie w tytule dookreślenia „Bis” autorzy tej inicjatywy chcieli podkreślić, że nawiązuje ona do celów i założeń projektu „Konserwator”, realizowanego z dobrymi
efektami w latach 2011 – 2014. Doceniając te efekty Zarząd Województwa Małopolskiego uznał, iż na ostatni
rok realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
warto wygospodarować z oszczędności środki, które
umożliwią kontynuację tamtego przedsięwzięcia.

roku ze wsparcia kadrowego skorzystały 42 instytucje kultury. Muzea, galerie, biblioteki, domy kultury,
Małopolska Organizacja Turystyczna, administrująca
Małopolskim Szlakiem Architektury Drewnianej, nieodmiennie podkreślają celowość tego typu inicjatyw.

Otrzymane środki pozwoliły na opracowanie projektu,
dzięki któremu 80 osób uzyskało w 2015 r. czasowe
wsparcie w postaci staży zawodowych. Były to osoby
zarówno młode, dla których uczestnictwo w projekcie było pierwszym doświadczeniem zawodowym, jak
również osoby starsze, powyżej 50 roku życia, mające
za sobą różne doświadczenia zawodowe i najczęściej
długi okres pozostawania bez pracy. Odbycie przez te
osoby stażu zawodowego, jak i możliwość skorzystania
z poradnictwa zawodowego, są dla nich ważnymi krokami w ponownym wejściu na rynek pracy. Pamiętać
bowiem należy, że aktywizowane były trudne kategorie
osób, których sytuacja na rynku pracy jest szczególnie
skomplikowana.

Zachęcam również do zapoznania się z innymi publikacjami z serii „Projekty Wojewódzkiego Urzędu Pracy”,
przedstawiającymi nasze inicjatywy dotyczące obszaru
rynku pracy i edukacji.

W publikacji znajdziecie Państwo galerię zdjęć, które
pokazują, w jak różnych miejscach odbywali staż zawodowy uczestnicy projektu, gdzie nabierali doświadczenia zawodowego i gdzie mogli potwierdzić swoją
przydatność dla lepszego funkcjonowania zatrudniających ich instytucji.

Jacek Pająk

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Krakowie

Tak jak w projekcie „Konserwator”, ważnym beneﬁcjentem tegorocznej inicjatywy są instytucje kultury, organizujące staże zawodowe dla jej uczestników. W tym
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Projekt „KONSERWATOR – BIS”

Opracowując projekt „Konserwator Bis – program aktywizacji zawodowej osób
pozostających bez zatrudnienia” oraz przygotowując się do jego realizacji byliśmy bogatsi o doświadczenia z lat 2011-2014. „Konserwator Bis” podtrzymywał
główne założenia i cele realizowanego w tamtym okresie projektu. Dysponowaliśmy skromniejszym budżetem, który pozwolił na ograniczony zakres działań
adresowanych do grupy 80 osób. Decyzja Zarządu Województwa Małopolskiego
przyznająca środki z kończącego się w 2015 roku Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki była uzasadniona bardzo dużym zainteresowaniem tą inicjatywą.
W 2015 roku organizowaliśmy staże zawodowe dla osób będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, głównie osób młodych do 25 roku życia oraz
osób powyżej 50 roku życia. Nie zawiedli organizatorzy stażów – instytucje
kultury, takie jak muzea, galerie, biblioteki, domy kultury czy też organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką ochrony dziedzictwa
narodowego. Projekt doﬁnansował organizację staży zawodowych 42 instytucjom. Popyt był o wiele większy, ale wybór instytucji przebiegał w warunkach
konkursu, który premiował jakość zgłaszanych ofert. Wiedzieliśmy bowiem,
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Projekt „KONSERWATOR – BIS”

że od jakości ofert oraz sposobu nadzorowania stażu zawodowego przez ich organizatorów zależą korzyści, jakie uczestnicy wynoszą z udziału w projekcie.
Staraliśmy się zatem podtrzymać ustawiony wysoko standard jakości wypracowany w latach 2011-2014.
Zaangażowanie uczestników projektu w wykonywane zadania, ich zdyscyplinowanie i pozytywna ocena zdobywanych doświadczeń i umiejętności stanowią
najlepszy dowód świadczący o celowości projektu i potrzebie uruchamiania podobnych inicjatyw w przyszłości.
Opinie nt. przebiegu stażu i oceny jego przydatności dla przyszłości na rynku
pracy uczestnicy projektu wyrażali podczas świadczonych im form doradztwa
zawodowego. Jeden z doradców w następujący sposób przedstawia swoje reﬂeksje z kontaktów z uczestnikami projektu.
„Każdy z uczestników pokładał duże nadzieje w staż, licząc, że stanie się on
„przepustką” do zdobycia pracy, odkrycia swojego miejsca na rynku, wzmocnienia swojej samooceny i lepszego poznania samego siebie. W rozmowach doradczych podsumowujących udział w projekcie to właśnie te wskazania wymieniano
najczęściej jako główne korzyści beneﬁcjentów projektu. Na stażu osoby te miały
okazję sprawdzić się w wielu różnorodnych zadaniach, zdobyć nowe umiejętności,
a także kontakty, które w przyszłości będą mogli wykorzystać. Wielu z nich było
przekonanych, że gdyby nie udział w projekcie, ich szanse na znalezienie pracy
byłyby znikome. W rozmowach podkreślali duże wsparcie ze strony współpracowników i przełożonych w realizacji codziennych obowiązków zawodowych oraz
przyjazną atmosferę. Wielu z nich na „nowo” odkryło swoje możliwości, zwiększyło pewność siebie, znalazło swoje miejsce na rynku pracy. Ostatnim elementem
wsparcia oferowanym w ramach projektu były warsztaty z zakresu aktywnego
poszukiwania pracy. Tematyka zajęć koncentrowała się wokół: oceny potencjału,
etapów i metod poszukiwania zatrudnienia, sytuacji na rynku pracy i oczekiwań
stawianych przez pracodawców, błędów najczęściej popełnianych przy opraco-
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wywaniu życiorysu zawodowego oraz przygotowania do kontaktu z pracodawcą.
Uczestnicy chętnie angażowali się w zaproponowane ćwiczenia i dyskusję. Dzielili
swoimi uwagami i doświadczeniami związanymi z poszukiwaniem zatrudnienia.
Dla wielu z nich były to pierwsze zajęcia przybliżające tematykę rynku pracy, dlatego też wiele kwestii w tym zakresie zostało wyjaśnionych i uporządkowanych.
Uczestników szczególnie interesowały możliwe formy wsparcia oferowane przez
publiczne służby zatrudnienia, skuteczne metody poszukiwania zatrudnienia
oraz udział w procesie rekrutacji. Podsumowując udział w warsztatach podkreślali możliwość zdobycia nowych informacji, a także umiejętności, które będą im
pomocne na rynku pracy”.
Dużą grupę uczestników projektu stanowiły osoby powyżej 50 roku życia. Założeniem projektu było dać szansę osobom, którym szczególnie trudno znaleźć
pracę. Ich atrakcyjność na rynku pracy bywa poddawana w wątpliwość, rzadko
kiedy pracodawcy chcą docenić doświadczenie i życiowe postawy takich osób.
W niniejszej publikacji przedstawiamy opinie dwojga uczestników. Obydwoje
po 50 roku życia, obydwoje z bagażem trudnych doświadczeń związanych z poszukiwaniem pracy, zmuszeni do pozostawania bezrobotnymi. Projekt „Konserwator Bis” okazał się czasem odmiany tej sytuacji, co osoby te podkreślają
w emocjonalnych wypowiedziach.
Włodzimierz Kurdziel
Kierownik projektu

9
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Projekt „KONSERWATOR – BIS”

Cele szczegółowe projektu:
1. nabycie nowych bądź utrwalenie uzyskanych w projekcie kwaliﬁkacji
i kompetencji zawodowych;
2. uzyskanie doświadczenia zawodowego;
3. pozyskanie wiedzy i umiejętności przydatnych do samodzielnego poruszania się na rynku pracy.

„KONSERWATOR Bis – program aktywizacji
zawodowej osób pozostających
bez zatrudnienia” – opis projektu
W 2015 r. w Województwie Małopolskim realizowany był projekt „Konserwator
Bis – program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia”.
Jego zakres merytoryczny przedstawiamy przy pomocy danych statystycznych. Liczba instytucji składających wnioski aplikacyjne w konkursie na wyłonienie organizatorów zatrudnienia subsydiowanego i staży zawodowych
pokazuje, jak wielu jest chętnych, aby tworzyć miejsca pracy w sektorze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Cel projektu:
Pomoc osobom, którym przez dłuższy czas nie udało się znaleźć zatrudnienia
oraz osobom nie posiadającym wystarczająco atrakcyjnych kwaliﬁkacji zawodowych bądź też doświadczenia zawodowego dla znalezienia zatrudnienia.

10
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Formy wsparcia:
Osoby zostały objęte wsparciem, na które złożyły się: doradztwo zawodowe
służące rozpoznaniu potrzeb i określeniu indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego w ramach projektu, a także przygotowujące do samodzielnego poruszania się po rynku pracy oraz staże zawodowe.
Szansę podniesienia swojej atrakcyjności i mobilności zawodowej osoby te
uzyskały w podmiotach z sektora kultury, realizujących zadania w jednym
z najważniejszych obszarów rozwoju strategicznego Małopolski: zachowanie
i rewitalizacja substancji zabytkowej oraz ochrona krajobrazu kulturowego
w Małopolsce. Wśród nich znalazły się samorządowe instytucje kultury, gminy, organizacje pozarządowe zajmujące się statutowo problematyką ochrony kultury i dziedzictwa narodowego, kościelne osoby prawne zarządzające
obiektami sakralnymi.
Uczestnikami projektu było 80 osób pozostających bez zatrudnienia, w tym
osoby bezrobotne zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy z terenu

www.wup-krakow.pl
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Projekt „KONSERWATOR – BIS”

Małopolski, które doświadczają największych trudności z wejściem bądź powrotem na rynek pracy.

Źródło ﬁnansowania:

1.01.2015 – 31.10.2015

Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.,
Poddziałanie 6.1.1: Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Projekt „KONSERWATOR Bis” w liczbach

Rekrutacja uczestników projektu

Konkurs dla organizatorów staży zawodowych dla uczestników projektu
„Konserwator Bis – program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez
zatrudnienia” został ogłoszony na początku stycznia 2015 r. Na konkurs wpłynęło 68 wniosków, które zawierały łącznie 138 ofert. W ofertach tych zgłoszono zapotrzebowanie na utworzenie miejsc staży zawodowych dla 245 osób.

Rekrutacja do projektu „Konserwator Bis” została ogłoszona 3 lutego 2015 r.
Nabór formularzy zgłoszeniowych był prowadzony przez Wojewódzki Urząd
Pracy w Krakowie, Zespoły Zamiejscowe WUP oraz powiatowe urzędy pracy
na terenie Małopolski. Nabór został zakończony 13 lutego 2015 r.

Okres realizacji projektu:

Wśród instytucji uczestniczących w konkursie ofert największe zapotrzebowanie na doﬁnansowanie staży zawodowych zgłosiły gminy w zakresie zadań
związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego – 43 miejsca stażowe, wojewódzkie instytucje kultury – 39 miejsc stażowych oraz samorządowe instytucje kultury – 37 miejsc stażowych, a ponadto NGO-sy na 26 miejsc stażowych
oraz kościelne osoby prawne – 4 miejsca.

W ramach naboru wpłynęło 1309 formularzy od 696 osób. Z powodu braków formalnych odrzucone zostały 64 formularze. Błędy formalne pojawiające się podczas oceny to brak oświadczeń, podpisów na dokumentach,
brak potwierdzenia miejsca zamieszkania na terenie Małopolski. W kilku
przypadkach formularze zostały odrzucone ze względu na fakt, iż osoby były
uczestnikami poprzednich edycji projektu, bądź wpłynęły po wyznaczonym
terminie. Pozytywną ocenę formalną uzyskało 1245 formularzy, które zostały przekazane do oceny merytorycznej.

Zainteresowanie instytucji projektem i konkursem oraz stworzeniem miejsc
odbywania staży zawodowych było bardzo duże i kilkakrotnie przewyższyło
możliwości ﬁnansowe realizowanego projektu, a tym samym zapotrzebowanie kadrowe zostało zaspokojone w niespełna 33%.

Po ocenie merytorycznej powstała lista rankingowa osób, które zostały zaproszone na rozmowy kwaliﬁkacyjne do organizatorów stażu zawodowego.
W wyniku przeprowadzonych rozmów kwaliﬁkacyjnych wybrano 80 uczestników projektu „Konserwator Bis”.

www.wup-krakow.pl
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Projekt „KONSERWATOR – BIS”

Struktura uczestników projektu „Konserwator Bis”
Projekt „Konserwator Bis” był adresowany do niepracujących mieszkańców
Małopolski, będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Kryteria
rekrutacji preferowały osoby w wieku powyżej 50 lat lub poniżej 25 roku życia, długotrwale bezrobotne oraz osoby nieposiadające żadnego doświadczenia zawodowego.

Wśród 80 uczestników staży zawodowych w ramach projektu 69% (56 osób)
stanowiły kobiety, 67 osób to osoby bezrobotne zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy, z czego ponad 50% (35 osób) to osoby długotrwale bezrobotne; 14 uczestników to osoby nieaktywne zawodowo, a 11 osób posiadało
stopień niepełnosprawności. Blisko 72% stażystów (58 osób) pochodziło z obszarów wiejskich, 22 osoby osiągnęły wiek powyżej 50 lat, a 27 uczestników
to osoby młode w wieku poniżej 25 roku życia.

Zaspokojenie potrzeb kadrowych instytucji zgųaszajČcych
oferty w projekcie "Konserwator Bis "
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Udziaų kobiet i mħǏczyzn w poszczególnych grupach uczestników
projektu "Konserwator Bis"
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Strukruta uczestników projektu "Konserwator Bis" wg wyksztaųcenia
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Organizatorzy staży w projekcie „Konserwator Bis”
Uczestnicy projektu „Konserwator Bis – program aktywizacji zawodowej osób
pozostających bez zatrudnienia” odbywali staże w instytucjach kultury oraz
związanych z ochroną substancji zabytkowej i dziedzictwa narodowego na terenie Województwa Małopolskiego. Instytucje te zostały wyłonione w drodze
konkursu, którego celem było stworzenie bazy najlepszych miejsc stażowych.
Kryteria oceny pozwoliły wyłonić takie oferty, które zapewniły możliwość
uzyskania nowych kwaliﬁkacji i umiejętności, a także zapewniły wsparcie w
sytuacji życiowej uczestników projektu. Jednocześnie projekt zagwarantował
wsparcie kadrowe instytucjom kultury, dzięki któremu mogły one zapewnić
ciągłość lub rozszerzyć swoją ofertę programową i funkcjonowanie.

www.wup-krakow.pl
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Wśród organizatorów staży zawodowych w projekcie „Konserwator Bis” znalazły się:
1. Wojewódzkie instytucje kultury
2. Samorządowe instytucje kultury
3. Gminy i miasta
4. Organizacje pozarządowe
5. Kościelne osoby prawne.
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Wojewódzkie instytucje kultury
Muzeum – Nadwiślański Park Etnograﬁczny w Wygiełzowie
i

Zamek

Lipowiec

Seweryna

Udzieli

•
•

Muzeum
Muzeum

Etnograﬁczne
Lotnictwa

im.

Polskiego

w Krakowie • Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ •
Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach
•

Muzeum

Okręgowe

w

Nowym

Sączu

•

Centrum

Sztuki Mościce • Muzeum Okręgowe w Tarnowie •
Muzeum

Orawski

Park

Etnograﬁczny

w

Zubrzycy

Górnej • Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
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Samorządowe instytucje kultury
Gminny Ośrodek Kultury w Sękowej —
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Muszynie —
Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej —
Dom Kultury w Tuchowie —
Gminny Ośrodek Kultury w Oleśnie zs. w Zalipiu —
Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie —
Muzeum Ziemi Miechowskiej —

www.wup-krakow.pl
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— Biblioteka Publiczna w Zielonkach
— Gminny Ośrodek Kultury w Jerzmanowicach
— Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Olkuszu
— Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu
— Muzeum Miejskie w Suchej Beskidzkiej
— Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa
— Centrum Kultury w Korzennej

17
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Gminy i miasta

Gmina Iwanowice

Gmina Stryszów

Gmina Nowy Wiśnicz

Gmina Lipnica Murowana

Gmina Gorlice

Gmina Rytro

18
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Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna

Gmina Dębno

Gmina Gnojnik

Gmina Pleśna

Gmina Skrzyszów

Gmina Zakliczyn

www.wup-krakow.pl

2015-10-08 12:08:33

Projekt „KONSERWATOR – BIS”

Organizacje pozarządowe

Małopolska
Organizacja Turystyczna

www.wup-krakow.pl
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Polskie Towarzystwo
Turystyczno-Krajobrazowe
Oddział Dobczyce

Zjednoczenie Łemków
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Kościelne osoby prawne
Klasztor
Sióstr Klarysek
w Starym Sączu

Paraﬁa Prawosławna
pw. Narodzenia NMP
w Rozdzielu

Paraﬁa Rzymskokatolicka
pw. Matki Boskiej Bolesnej
w Limanowej

20

wup_krakow_konserwator_bis_2015_srodki_OK.indd 20

www.wup-krakow.pl

2015-10-08 12:08:34

Projekt „KONSERWATOR – BIS”

Opinie uczestników projektu
Maria Chorąży
O projekcie „Konserwator bis”
dowiedziałam się od koleżanki,
która uczestniczyła w takim programie. Przed podjęciem stażu
długo byłam osobą bezrobotną.
Po wielu zawirowaniach zdrowotnych i życiowych odnalazłam
się w roli opiekuna ekspozycji w Muzeum Etnograﬁcznym
im. Seweryna Udzieli w Krakowie.
Praca ta sprawia mi wiele satysfakcji i zadowolenia. Uczestniczyłam w wielu wystawach, wydarzeniach, a także
w wernisażu przy otwarciu nowej wystawy pt. „Nieobjęta ziemia”.
Pracując w Muzeum Etnograﬁcznym doszłam do wniosku, że spotkało mnie wiele
dobrego poprzez uczestnictwo w tym stażu. Zdobyłam i wciąż zdobywam nową
wiedzę i nowe doświadczenia. Otworzyło się dla mnie „okno na świat” i nabrałam
„wiatru w żagle”. Poczułam się dowartościowana i doceniona, ale najbardziej moją
samoocenę podniósł fakt, iż zostałam zatrudniona w Muzeum po zakończeniu stażu
w ramach projektu. Atmosfera w pracy jest bardzo przyjazna i ciepła. Otrzymałam
dużo wsparcia od koleżanek i kolegów.
Chciałabym bardzo podziękować Pani Dyrektor Bożenie Bieńkowskiej i całej dyrekcji Muzeum za zaufanie i daną mi szansę.
Dzięki zaangażowaniu i pomocy Pani Magdaleny Staniewskiej z projektu
„Konserwator Bis” z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, która przełamała
we mnie bariery „złego świata i złych ludzi”, stałam się osobą otwartą i mocno stąpającą po ziemi.

www.wup-krakow.pl
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Wszystkim bezrobotnym i tym, którzy nie widzą dla siebie przyszłości polecam
udział w takich projektach.
Serdecznie Wszystkim Dziękuję !

Jerzy Jakubowski
Tarnów, moje miasto, tu się: urodziłem, wychowałem, uczyłem,
studiowałem, mieszkam, żyję
…i poszukuję pracy, ponadto:
• miasto –
w Polsce,

perła

renesansu

• miasto – którym zachwycił się
cesarz Franciszek I – oraz docenił piękno najwyższych nagrobków w Europie,
• miasto – posiadające najstarszy cmentarz w Polsce (1788 r.) – starszy od cmentarza Powązkowskiego o 2 lata,
• miasto – hetmana Jana Tarnowskiego,
• miasto – generała Józefa Bema – bohatera Polski, Węgier, Turcji,
• miasto – Polskiego Edisona – Jana Szczepanika wynalazcy: kolorowej fotograﬁi,
telewizji, ﬁlmu barwnego, kamizelki kuloodpornej, maszyn tkackich, telektroskopu i wielu innych,
• miasto – pierwsze niepodległe w Polsce 1918 r.,
• miasto – pierwszego transportu więźniów do Oświęcimia,
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• najcieplejsze miasto w Polsce,
• miasto – posiadające największy odsetek osób w Polsce, które z przyczyn ekonomicznych go opuściły,
oraz miasta w którym …...
Moja przygoda z programem „Konserwator” rozpoczęła się od nieudanego ubiegania się o staż w ramach projektu realizowanego przez Urząd Pracy
w Tarnowie. To mnie jednak nie zraziło i szukałem dalej. Uzyskałem informację
od doradcy zawodowego w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
w Tarnowie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie o możliwości wzięcia udziału
w programie „Konserwator Bis”. Oczywiście, jak w tego rodzaju przypadkach bywa,
ze względu na dużą ilość osób aplikujących na stanowisko przewodnik muzealny
w Muzeum Okręgowym w Tarnowie odbyły się rozmowy kwaliﬁkacyjne, podczas
których mogłem wykazać się wiedzą na temat zbiorów znajdujących się w Muzeum
Okręgowym, jak również historią miasta Tarnowa.
Praca – staż na stanowisku przewodnik muzealny dała mi dużo satysfakcji oraz
możliwość zaprezentowania moich umiejętności techniczno-manualnych m.in.
podczas Ogólnopolskiej Nocy Muzeów. W trakcie Nocy, w stylowym stroju z epoki – skryby, przeprowadziłem kurs kaligraﬁi dla zainteresowanych, kończący się
wydaniem własnoręcznie zaprojektowanym okolicznościowym dyplomem oraz
z okazjonalną pieczęcią lakową oraz sygnaturą. Miałem jednocześnie możliwość
pozostawienia: „swojego” małego śladu w postaci m.in.: koszyka oraz tarczy herbowej wykonanej w technice papieroplastyki na potrzeby przeprowadzanych lekcji
muzealnych.

Nigdy nie jest za późno, aby zacząć od nowa, z innego punktu. Mając nawet lat 50+
zawsze można nauczyć się czegoś nowego, innego oraz przekazać swoje dotychczasowe doświadczenie dalej. Cokolwiek widzisz spójrz na to inaczej. Oprowadzając
zainteresowanych po ekspozycji po Ratuszu i niejednokrotnie będąc na wieży (prawie 30 m od płyty Rynku) miałem możliwość spojrzenia z góry, z innej perspektywy,
nie tylko na miasto, ale na moje dotychczasowe i dalsze życie. Człowiek ma w naturze potrzebę ciągłego uczenia się, zdobywania nowej wiedzy, kwaliﬁkacji i umiejętności. Pomimo studiów, które ukończyłem, zdobytych kwaliﬁkacji i umiejętności
zawodowych nadal jestem pozytywnie zaskakiwany przez życie – nie można spocząć na przysłowiowych laurach, cały czas należy się szkolić, podnosić kwaliﬁkacje.
Jak głosi stara maksyma: powtarzaj stare, ucz się nowego.
Praca w ramach programu „Konserwator Bis” dała mi możliwość uzupełnienia swojej wiedzy o materiały źródłowe z pierwszej ręki, dzięki profesjonalistom, których
spotkałem w Muzeum. Dała mi również możliwość wykorzystania moich kwaliﬁkacji w pracy z młodzieżą oraz poszerzenia zakresu doświadczeń o pracę z najmłodszymi uczestnikami w ramach prowadzonych lekcji muzealnych.
Będąc osobą 50+ uważam, że w życiu nigdy nie jest za późno, by na swoje dotychczasowe życie spojrzeć z dystansu, z pewnej odległości. Ja miałem możliwość zobaczenia z wieży Ratusza, z góry, tak jak na planie kartograﬁcznym.
Podsumowując słowami szwedzkiego ﬁlozofa: każdy z nas dostał do spełnienia misję, najlepiej określa to następujący wers „Bóg zostawił rozkazy dla każdego z nas.
My mamy za zadanie je odnaleźć i wypełnić” – Søren Kierkegaard.

Praca w Muzeum pod okiem profesjonalistów, w rodzinnej atmosferze dała
mi dużo zadowolenia, satysfakcji. Tutaj również miałem możliwość pogłębienia wiedzy historycznej o swoim rodzinnym mieście oraz poznania szczegółów nt. rodów i osób powiązanych z Tarnowem i ich historię. Udział w projekcie
„Konserwator Bis” dał mi dużo zadowolenia z wykonywanej pracy, jak również
spojrzenia na siebie, swoje dotychczasowe doświadczenie życiowe i zawodowe
z innej strony.
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Galeria zdjęć
– uczestnicy projektu podczas wykonywania
swoich zadań w miejscach pracy.

Centrum Sztuki Mościce
Obsługa sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego sceny

www.wup-krakow.pl
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Galeria Sztuki Współczesnej BWA Olkusz
Przygotowywanie baneru informacyjnego na XI Międzynarodowy
Plener Malarski Srebrne Miasto Olkusz 2015

Centrum Kultury w Korzennej
Animacja czasu wolnego – pomoc w organizacji warsztatów wakacyjnych z rękodzieła
artystycznego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Korzenna

23
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Centrum Kultury w Korzennej
Porządkowanie wytworów warsztatów ceramicznych w Pracowni Dworskiej

Centrum Kultury w Korzennej
Planowanie spotkań integracyjnych, współorganizacja wycieczek wakacyjnych
dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy

Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa
Warsztaty koronkarstwa klockowego

Dom Kultury w Tuchowie
Przygotowanie wystawy „Ad maiorem Dei gloriam” w Muzeum Miejskim w Tuchowie
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Gmina Gorlice
Prace porządkowe na cmentarzu z I Wojny Światowej

Gmina Iwanowice
Prace przy eksponatach muzealnych – konserwacja zasobów Muzeum Regionalnego

Gmina Skrzyszów
Prowadzenie kroniki Gminy

Gmina Zakliczyn
Prace porządkowe przy obiektach zabytkowych wokół ruin zamku w Melsztynie
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Gminny Ośrodek Kultury w Jerzmanowicach
Prace biurowe

Gminny Ośrodek Kultury w Sękowej
Warsztaty kulinarne

Gminny Ośrodek Kultury w Sękowej
Warsztaty dla dzieci i młodzieży

Muzeum Okręgowe w Tarnowie
Oprowadzanie zwiedzających

26
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Muzeum Okręgowe w Tarnowie
Dzień Dziecka na Zamku w Dębnie

Muzeum Okręgowe w Tarnowie
Noc Muzeów

Muzeum Okręgowe w Tarnowie
Przygotowywanie wystawy

Miejski Ośrodek Kultury w Muszynie
Obsługa wydarzeń

www.wup-krakow.pl
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Miejski Ośrodek Kultury w Muszynie
Udział uczestnika projektu w przedstawieniu

Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu
Oprowadzanie zwiedzających

Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach
Prace w Skansenie w Szymbarku

Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach
Prace w Skansenie w Szymbarku
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Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach
Oprowadzanie zwiedzających

Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach
Prace w Skansenie w Szymbarku

Muzeum Etnograﬁczne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
Udostępnianie ekspozycji

Muzeum Etnograﬁczne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
Udostępnianie ekspozycji
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Muzeum Etnograﬁczne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
Porządkowanie ekspozycji

Muzeum Ziemi Miechowskiej
Zajęcia dla dzieci

Paraﬁa Rzymskokatolicka pw. MBB w Limanowej
Uzupełnianie opisów eksponatów muzealnych

PTTK Oddział w Dobczycach
Prace porządkowe w skansenie
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Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie
Obsługa sceny

Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie
Naprawa rekwizytów

Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie
Ustawianie scenograﬁi

Gmina Pleśna
Prace konserwatorskie
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Miasto i Gmina Nowy Wiśnicz
Oprowadzanie zwiedzających

Miasto i Gmina Nowy Wiśnicz
Oprowadzanie zwiedzających

Wojewódzka Bibliotek Publiczna w Krakowie
Przygotowanie zbiorów do wprowadzenia na inwentarze biblioteczne

Gmina Rytro
Prace konserwatorskie przy ruinach zamku w Rytrze
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Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
Prezentacja pracowni snycerskiej w Miasteczku Galicyjskim

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
Udostępnianie ekspozycji w Muzeum Pienińskim w Szlachtowej

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
Udostępnianie ekspozycji w Miasteczku Galicyjskim

Muzeum Miejskie w Suchej Beskidzkiej
Udostępnianie ekspozycji
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Muzeum Miejskie w Suchej Beskidzkiej
Udostępnianie ekspozycji

Muzeum Miejskie w Suchej Beskidzkiej
Selekcja i wybór materiałów do digitalizacji obejmujących materiały archiwalne

GOK w Oleśnie zs. w Zalipiu
Odnawianie malatury na studni

GOK w Oleśnie zs. w Zalipiu
Wykonywanie wycinanki
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