
Poznaj 
twórców: 

Zestaw narzędzi do 
doradztwa 

i poradnictwa 
zawodowego 

w ramach sektora 
kreatywnego.



Projekt ten został sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. 
Niniejsza publikacja [komunikat] odzwierciedla wyłącznie poglądy autora, a 
Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie 
informacji w niej zawartych.



WPROWADZENIE:
• Obecnie w szkołach i na uczelniach umiejętności rzemieślnicze 

i twórcze nie są uznawane są zbyt opłacalną ścieżkę kariery, co 
jest jednym z powodów, dla których niedawne badania sektora 
rzemieślniczego przeprowadzone na zlecenie Parlamentu 
Europejskiego wykazały ogromny spadek liczby młodych ludzi 
podejmujących kariery w tych zawodach. Stowarzyszenie 
Dziedzictwa Rzemiosła sporządziło „czerwoną listę” zagrożonych 
umiejętności rzemieślniczych (która obejmuje kilka już 
wymarłych umiejętności).

• Wiele umiejętności jest krytycznie zagrożonych (takich jak tkanie 
krzeseł, malowanie na szkle, produkcja fortepianów), nawet 
niektóre formy tradycyjnego dziewiarstwa znajdują się na liście 
zagrożonych. Dlatego nasza wymiana umiejętności jest nie tylko 
niezbędna do budowania świadomości i zainteresowania, ale 
także jest sposobem wsparcia karier, doradztwa i poradnictwa 
zawodowego, aby informować o możliwościach tych karier.



Twórcy z Polski



Fryzjer:

“Zawód, który wymaga nie tylko umiejętności, ale także pewnego rodzaju rozwoju 
duchowego…”

Alternatywyny 
link wideo

https://youtu.be/7PrWskTi6Vo
https://cascadeproject.eu/careers#hairpl


To był raczej przypadek. A nie wybór jakby zawodu. Ze 
względu na to, że ukończyłem zupełnie inną szkołę, jednak 
stwierdziłem, że nie będę w tym kierunku szedł, że muszę 
coś robić bardziej dla siebie i pod siebie. W pewien 
sposób, coś drgnęło, światełko się zapaliło.

Zawód wymaga przede wszystkim ciągłej kreatywności. 
Ponieważ zawód wymaga nie tylko umiejętności, ale także 
pewnego rozwoju duchowego i odpowiedniego 
spojrzenia.

Predyspozycje manualne bardzo pomagają w tworzeniu i 
oczywiście wyobraźnia.

Cieszy mnie, gdy zarówno ja, jak i oczywiście klient 
jesteśmy zadowoleni po skończonej pracy.

Każdy, kto rozważa tę pracę, musi czuć, że chciałby to 
robić jako pracę, ponieważ nie jest to praca dla wszystkich. 
Muszą to robić ludzie, którzy czują potrzebę zmiany 
świata. Zmieniania kogoś na lepsze.

Oczywiście ja lubię swoją pracę. Robię to od ponad 30 lat.



Krawiec:

“Chęć robienia dla siebie ubrań, które nie były ogólnie dostępne…”

Alternatywyny 
link wideo

https://youtu.be/3FzgJgYojkw
https://cascadeproject.eu/careers#tailorpl


Moja ścieżka kariery nie była może przypadkowa, ale to dzięki chęci robienia 
dla siebie ubrań, które nie były ogólnodostępne, a w sklepach nie było nic 
ciekawego, a potem, jak znajomi zobaczyli, że je robię, zaczęli wywierać na 
mnie większą presję, abym mógł się tym zająć bardziej zawodowo.

Zajmuję się głównie szyciem, uzgadnianiem z klientką kształtu jaki chciałaby 
mieć, w czym czułaby się najlepiej, doborem odpowiednich kolorów, 
wykonaniem wzoru dla klienta, a następnie klient z satysfakcją odbiera ubiór. 
Na dzień dzisiejszy moja pracownia działa od 2010 roku, ale swoją działalność 
rozpoczęłam wcześniej, szyjąc w domu od 2006 roku, a produkty sprzedawałam 
na Allegro.

Moja motywacja wynika z chęci robienia rzeczy wyjątkowych, które są trudno 
dostępne w sklepach. Myślę, że aby wejść do zawodu, najpierw trzeba się do 
niego dostać. Jak dobrze pójdzie, to można… nie wiem, trudno mi to 
wytłumaczyć… Osoba, która lubi szyć, lubi tworzyć, myślę, że dobrze sobie 
poradzi w pracy. Potrzeba kreatywności, wyobraźni i dopasowania tej 
kreatywnej formy do klienta.

Dokładnie to, co robię, uważam, że warto za tym podążać, z uwagi na to, że 
takich osób jest mało, zwłaszcza że specjalizuję się w odzieży skórzanej.



Stolarz:

“A wszystko to z drewna za pomocą narzędzi ręcznych…”

Alternatywyny 
link wideo

https://youtu.be/wIQ_L2asNhI
https://cascadeproject.eu/careers#carpenterpl


Stolarz pracuje z drewnem, produkuje meble, wytwarza przedmioty 
użytkowe, a wszystko to robi z drewna za pomocą narzędzi ręcznych lub 
mechanicznych.

Przede wszystkim trzeba mieć w sobie odrobinę duszy artysty. Bo, jak 
powiedziałem wcześniej, stolarz robi coś z materiału, który nazywamy 
drewnem, więc musi mieć dotyk, intuicję artystyczną, ale musi też 
dobrze liczyć. Tak, bo trzeba zmierzyć dany produkt, trzeba go 
wyregulować, więc musi mieć te matematyczne umiejętności, choć w 
ograniczonym zakresie powiedziałbym. Czym jeszcze powinien się 
charakteryzować? Precyzja. Tak. Może to nie dokładność tokarza, nie 
musi być co do mikrona. Tutaj wymagana jest dokładność do jednego 
milimetra. Niemniej jednak ta dokładność, staranność, poczucie 
plastyczności powinny być takimi rzeczami, takimi cechami powinien 
charakteryzować się kandydat na stolarza.

Niektórzy twierdzą, że ten zawód należy do zawodów ginących. Bo dziś 
nowoczesne meble powstają na automatach w dużych zakładach 
produkcyjnych. Jeśli jednak ktoś chce mieć w domu oryginalny mebel, 
wykonany przez rzemieślnika, ludzką ręką, a nie maszyną, to właśnie 
takiego stolarza szuka. Jeśli więc ktoś naprawdę ma reputację i słynie w 
branży z robienia bardzo ładnych, solidnych, trwałych mebli, to na 
pewno będzie miał pracę stolarza na długie lata.



Artysta w szkle:

“Najbardziej satysfakcjonująca jest sama sztuka tworzenia…”

Alternatywyny 
link wideo

https://youtu.be/uIlv_g50p4s
https://cascadeproject.eu/careers#glasspl


Witam, nazywam się Ewa Kostrzewska i jestem artystką. Moja praca polega na 
projektowaniu i wykonywaniu szkła artystycznego „techniką fusingu”, które 
można wykorzystać jako małą architekturę lub zastawę stołową.

Potrzeba dobrego zarządzania czasem, kreatywności, elastyczności i wsłuchania 
się w potrzeby ludzi, którzy przychodzą do studia. Umiejętność mówienia i 
komunikowania się. A wizja artystyczna jest zawsze ważna.

Dobrym sposobem na dostanie się do zawodu byłoby rozpoczęcie nauki w 
szkole artystycznej, co pozwoli wydobyć cechy takie jak kreatywność i 
perspektywę artystyczną, a następnie tworzyć prace, które będą dobrej jakości 
pod względem formy artystycznej także nie tylko użytkowe.

Moja przygoda ze sztuką zaczęła się w szkole artystycznej. Później 
postanowiłam kontynuować tę drogę już na uczelni artystycznej. W tym 
przypadku we Wrocławiu w zakresie szkła artystycznego i ceramiki.

Największą satysfakcję sprawia mi sama sztuka tworzenia, a następnie 
reagowanie na to, jak odbierane są moje prace i jak mogą one później 
funkcjonować w przestrzeni publicznej czy w domach moich klientów.

To z pewnością ścieżka pełna satysfakcji i przygód. Każda praca jest inna. A to 
wymaga determinacji i kreatywności, ale też daje dużo satysfakcji. I cieszy mnie, 
a później odbiorców.



Artysta ceramiki:

“W pewnym momencie mojego życia doszedłem do wniosku, że chcę 
wrócić do tworzenia…”

Alternatywyny 
link wideo

https://youtu.be/3uSVK5Zv5r4
https://cascadeproject.eu/careers#ceramicpl


Nazywam się Katarzyna Kostrzewska, prowadzę jednoosobową działalność 
gospodarczą pod nazwą Manufaktura Ceramiki. Zajmuję się 
projektowaniem i produkcją wyrobów ceramicznych, zajmując się 
ceramiką użytkową i dekoracyjną.

Do wykonywania tej pracy potrzebne są przede wszystkim: kreatywność, 
pomysłowość, dużo zapału, chęci i cierpliwości, bardzo ważne są również 
predyspozycje manualne. A także entuzjazm.

Na początku to w zasadzie wystarczy. Odwieź jakąś pracownię ceramiczną, 
sprawdź, czy masz do niej upodobanie i możesz ćwiczyć od podstaw. 
Wiele warsztatów ceramicznych organizuje różnego rodzaju kursy 
warsztatowe, na których można spróbować pracy z gliną.

Moja ścieżka zawodowa zaczęła się w liceum plastycznym poprzez historię 
sztuki, a zakończyła pracą w korporacji. W pewnym momencie mojego 
życia doszedłem do wniosku, że chcę wrócić do tworzenia, zajmować się 
sztuką i dlatego wróciłem do ceramiki.

Cieszę się z gotowych produktów, które klienci doceniają i widzą 
satysfakcję, gdy kupują i są zadowoleni i lubią. To bardzo przyjemna praca. 
Daje dużo satysfakcji i radości, dlatego wydaje mi się, że wiele osób może 
znaleźć spełnienie w tym zawodzie.



Bieliźniarz:

“Możesz odnieść sukces w każdym zawodzie…”

Alternatywyny 
link wideo

https://youtu.be/IAf90KNhZgk
https://cascadeproject.eu/careers#lingeriepl


Dziś potrzebujemy ludzi, którzy potrafią szyć. Przede wszystkim muszą uzbroić 
się w cierpliwość, ponieważ tam są drobne elementy i potrzebna jest duża 
dokładność. To jedna z najważniejszych cech, których szukamy.

Firma istnieje od 25 lat. Obserwowaliśmy rynek bielizny. Okazało się, że jest 
dużo tanich produktów i dużo drogiej bielizny eksportowej. Brak było bielizny ze 
średniej półki cenowej dobrej jakości. Postanowiliśmy wypełnić tę lukę. Dlatego 
pojechaliśmy na targi do Paryża, zaczęliśmy obserwować jak produkują 
najwięksi. Udało nam się sprowadzić specjalistów z francuskich firm, którzy 
pokazali nam, jak przygotować technologię. Jak produkt powinien być 
wykonany. Jak to powinno być zaprojektowane. Jak powinno być uszyte. Otóż 
dzięki naszej ciężkiej pracy i licznym targom branżowym na całym świecie udało 
nam się powoli zdobyć klientów. W chwili obecnej nasze produkty sprzedawane 
są w Australii, całej Europie, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

Mamy tu kilka zawodów. Zaczyna się od zamówienia surowca, poprzez wycięcie 
surowca, uszycie go, a na końcu pakowanie i wysłka. A w międzyczasie trzeba go 
zaprojektować i stworzyć.

Myślę, że jeśli włożysz w to dużo energii i serca i sprawi ci to przyjemność, 
możesz odnieść sukces w każdym zawodzie. Ale oto jest nasz. Świetnie się przy 
tym bawimy. Zwłaszcza, że odnosimy sukcesy.



Twórcy z Wielkiej Brytanii 



Naprawiacz instrumentów (i praktykant):

“Kiedy zaczynałam, nie miałem żadnego doświadczenia, żadnych 
kwalifikacji w tej dziedzinie, ale chciałem się uczyć i dostosowywać…”

Alternatywyny 
link wideo

https://youtu.be/rMWFssY_tK8
https://cascadeproject.eu/careers#instrumentuk


Doświadczony naprawiacz instrumentów:

Wszedłem w tą ścieżkę pracy, przechodząc przez szkołę, gdzie 
kiedy mi mówiono, że jedynym sposobem, w jaki mogę znaleźć 
pracę, jest przejście przez standardowe ścieżki, wiesz? 
Przechodząc całą edukację. Ale ponieważ jestem dyslektykiem, 
zmagałem się w szkole z trudnościami i stwierdziłem, że 
naprawdę dobrze mi się pracuje rękami. Zobaczyłem w gazecie 
ogłoszenie o sklepie, który jest już zamknięty od 40 lat. Oferował 
stanowisko praktykanta w naprawie instrumentów dętych 
drewnianych, więc dołączyłem do zespołu tam. W sumie było 
dwanaście napraw, ale w czasie, gdy tam faktycznie pracowałem, 
ludzie zostali zwolnieni, więc skończyło się na tym, że robiłem 
wszystkie naprawy instrumentów dętych drewnianych, 
mosiężnych, naprawy strun i dostarczałem pianina, wszystko w 
tym samym czasie! Moja praca okazała się, no wiesz, 
zróżnicowana, więc tak naprawdę nie wiedziałam, gdzie i w jakim 
dziale będę pracować.

Najbardziej podoba mi się różnorodność mojej pracy, spotykanie 
ludzi, oglądanie ich na scenie po tym, jak pracowałem na ich 
instrumentach. A jedną z moich największych radości jest 
projektowanie instrumentów, które zaprowadziły mnie w podróż 
po świecie. Pracowałem w Europie przez siedem lat, a przez dwa 
lata pracowałem w Pekinie jako główny projektant dla Geneva
Instruments, co oznacza, że mam przyjaciół na całym świecie. 
Lubię śledzić ludzi na Facebooku, do czego doszli, po tym jak 
ustawiłem ich instrumenty, a potem widzę, jak grają z innymi 
członkami swoich zespołów, znanych muzycy, i tym podobne 
rzeczy, więc naprawdę lubię to, co robię.

[Ciąg dalszy na następnej stronie].



[Ciąg dalszy]

Trzy lata temu zostałem profesorem w LCM, Leeds College of Music, które 
jest obecnie Konserwatorium, co pozwala mi teraz prowadzić wykłady na 
temat naprawy i projektowania instrumentów. Właśnie planujemy w tym 
momencie trasę, podczas której będziemy podróżować po Norwegii, Europie, 
Wielkiej Brytanii, a potem w Ameryce, gdzie dwoje z nas pokaże, jak możemy 
zaangażować ludzi w tą pracę, którą ja wykonuję od 40 lat. Każdy dzień jest 
radością i powiedziałbym, że nigdy w życiu nie przepracowałem jednego dnia, 
ale oczywiście przepracowałem. Ale to sama radość. Po każdym instrumencie 
jaki otworzymy, po prostu nie wiemy, jaka będzie następna praca.

Myślę, że gdyby to miało zainspirować kogokolwiek do podjęcia podobnej 
kariery, byłoby to spełnienie swojego marzenia. Jesteś w stanie osiągnąć 
wszystko, co chcesz, nawet jeśli nigdy tego nie próbowałeś, po prostu spróbuj 
znaleźć lokalny sklep, znajdź lokalny warsztat, po prostu powiedz, bardzo mi 
zależy, chciałem dostać się do tej pracy. Bądź wytrwały. Być może będziesz 
musiał odbyć kilka darmowych podróży do nich, ale kiedy pokazujesz swoją 
pasję, myślę, że to wszystko, co ludzie chcą zobaczyć, jaką masz pasję, którą 
masz w pracy, a następnie możesz to zrealizować i zrobić karierę z tego, a 
kiedy już zrobisz z tego karierę i zaczniesz brać pieniądze za swoją pracę, 
wiesz, że jesteś dobry. Jesteś tak dobry, jak czas i wysiłek, który w to włożyłeś 
oraz umiejętność, którą musisz mieć w tym celu. Może się okazać, że 
zechcesz więcej uczyć, gdzie tak naprawdę możesz również naprawiać, lub 
możesz chcieć pracować na statku wycieczkowym, gdzie musisz się nauczyć, 
co zrobić jak korek wypadnie z saksofonu lub coś w tym rodzaju. Jeśli masz 
podstawowe umiejętności naprawcze, wtedy możesz naprawiać swoje 
własne instrumenty i tak dalej działać. Więc ja myślę, że gdybyś miał znaleźć 
podobną karierę to nie musi to być pełny etat, może być w niepełnym 
wymiarze godzin, tak długo, jak lubisz to, co robisz, po prostu musisz żyć 
swoim marzeniem. Spróbuj!



Praktykant w naprawie instrumentów:
Trafiłem do tej pracy trochę przez przypadek, wpadłem na nią zaraz po 
skończeniu studiów muzycznych. Patrzyłem na portal internetowy na 
uniwersytecie i pojawiło się ogłoszenie o pracy, że ktoś potrzebuje technika-
stażysty, więc zadzwoniłem pod numer, pojechałem i jestem tu do dziś! Jest to w 
zasadzie tak, że trzeba przyjść, rozebrać kilka instrumentów, i zobaczyć, czy ci się 
podoba, jak to działa, a mnie się po prostu bardzo podobał aspekt fizyczny, praca 
rękami i możliwość zobaczenia wewnętrznego działania czegoś, czym z czym 
byłem taki połączony, ale w taki inny sposób. Uwielbiam to, że spędzam czas na 
majsterkowaniu i eksperymentowaniu z różnymi rzeczami, ale w bezpiecznym 
środowisku, obserwując wewnętrzne działanie, zaglądając za zasłonę.
Jedną z najlepszych rzeczy w tej pracy jest to, jak masz małe dziecko, które 
właśnie dostało swój instrument i jest tak podekscytowane, że może zacząć grać, 
a potem otwiera skrzynkę i wszystko jest błyszczące, naprawione i nie może się 
odczekać, aż wróci do domu i poćwiczy. To naprawdę satysfakcjonująca część 
pracy, jest to rodzaj obserwowania, jak następne pokolenie muzyków kontynuuje 
swoje rzemiosło i świadomości, że miałem w tym instrumentalną część, nie 
zamierzoną i to jest naprawdę miło zobaczyć.

To, co powiedziałbym innym ludziom, choć może to zabrzmieć banalnie, to po 
prostu spróbuj. Kiedy zaczynałem, nie miałem absolutnie żadnego 
doświadczenia, żadnych kwalifikacji w tej dziedzinie pracy, ale chciałem się uczyć 
i dostosowywać, i nadal to robię, każdy dzień to proces uczenia się, ale po prostu 
utknąłem. Jeśli myślisz, że to coś, co może ci się spodobać, po prostu idź i zobacz, 
co się stanie, ponieważ w końcu wszystko może się udać.



Fotograf portretowy studyjny:

“To nie edukacja jest tym, czego naprawdę potrzebujesz, aby tworzyć sztukę …”

Alternatywyny 
link wideo

https://youtu.be/dQLCrlEy8CQ
https://cascadeproject.eu/careers#photouk


Do fotografii doszedłem w życiu dużo później z powodu złego 
stanu zdrowia. Musiałem rzucić sztukę dość wcześnie w szkole, 
ponieważ miałem stypendium muzyczne, a nie można było robić 
muzyki i sztuki, więc rzuciłem sztukę, a to oznaczało, że rzuciłem 
rysunek, malarstwo i każdą formę twórczej ekspresji. Musiałem 
iść dalej i po prostu podążać za biegiem życia, wychowywać 
dzieci i iść do pracy. I myślę, że mój syndrom oszusta oznaczał, że 
czułem, że nie umiem robić sztuki i nie mogłem być artystą.
Kiedy kupiłem swój pierwszy aparat cyfrowy po trzydziestce, 
podkradałem się i robiłem zdjęcia potajemnie, ponieważ 
wstydziłem się pokazywać ludziom, pomyślałem, że wiesz, 
ponieważ nie byłem w tym wykształcony, to ludzie uznają, że po 
prostu bawię się lub udaję, więc dopiero teraz porzuciłem pracę 
fizyczną i zająłem się pracą twórczą. Zdałem sobie sprawę, że 
powinienem to zrobić prawdopodobnie 20 lat temu.
Jestem z powrotem na uniwersytecie i robię dyplom z fotografii, 
który myślę, że mi pomoże. Ale jedyną rzeczą, która naprawdę 
mi pomogła, jest to, że jestem o wiele lepszy niż wielu ludzi na 
moim kursie, i to nie edukacja jest tym, że czego naprawdę 
potrzebujesz, żeby robić sztukę, po prostu potrzebujesz podążać 
za swoim sercem i duszą i swoją pasję i wyrażać się otwarcie i 
szczerze, a ludzie będą mniej osądzający, niż myślisz, że będą.



Artystyczny dostawca cateringu:

“To po prostu sprawia, że jestem naprawdę szczęśliwy…”

Alternatywyny 
link wideo

https://youtu.be/gupG440SjIo
https://cascadeproject.eu/careers#catereruk


Zacząłem zajmować się cateringiem, 
gdy miałem 16, a może 15 lat, pracując 
w sklepach z kanapkami i catering 
zawsze przynosił mi pieniądze.

Moją ulubioną rzeczą w cateringu jest 
to, że kocham gotować. Uwielbiam 
kręcić się po kuchni, tak się czuję.

Kiedy karmisz ludzi dobrym jedzeniem, 
które im się absolutnie podoba i są 
wdzięczni, to właśnie sprawia, że jestem 
szczęśliwy.

Zazwyczaj też śmieszne jest gotowanie, 
praca w kuchni, praca z innymi ludźmi, 
to jest bardzo kreatywne i 
powiedziałbym, że to bardzo dobrze, jak 
lubisz produkować jedzenie, ja to 
uwielbiam. 



Artysta manipulacji cyfrowej:

“To nie jest ścieżka, którą się spodziewałem obrać…”

Alternatywyny 
link wideo

https://youtu.be/wd9_E3DPH0s
https://cascadeproject.eu/careers#digiartuk


Początkowo studiowałem historię i planowałem zostać 
nauczycielem, ale to nie wyszło, ale teraz robię dużo zdjęć 
historycznych budynków i architektury, i przyjrzałem się moim 
różnym kompozycjom tego, co czyni budynek wyjątkowym, 
taki jakim jest teraz, w porównaniu do tego, czym był. To nie 
jest ścieżka, której oczekiwałem, ale jest to zdecydowanie 
bardziej ekscytująca ścieżka, niż myślałem, gdy od czasu jak 
miałem 15 lat przestałem za moim planem.
Moją ulubioną rzeczą w tym jest to, że wciąż się uczę. Nadal 
zajmuję się rzeczami, które uważam za interesujące, a teraz 
odkryłem, że inni ludzie uważają je za interesujące. To 
znacznie bardziej kolorowy sposób, niż tylko czytanie komuś 
podręcznika i oczekiwanie, że zapamięta on wszystkie fakty, 
ożywi go i sprawi, że będzie bardziej interaktywny i wizualny.
Możesz nie zawsze planować że takie rzeczy się zdarzą, ale nie 
uważaj tego za porażkę. Może to wymagać różnych dróg i 
nadal mieć to samo znaczenie. Może to sprawić, że trafisz na 
nowych, barwnych ludzi i inne cenne umiejętności, których 
nigdy nie spodziewałeś się, że będą tego częścią.



Ilustrator:

“Jeśli Ci się spodoba, podążaj w tym kierunku…”

Alternatywyny 
link wideo

https://youtu.be/5OlT1lPkKP8
https://cascadeproject.eu/careers#illustratoruk


Początkowo nie podjąłem pracy, którą ostatecznie wykonywałem, brałem każdą pracę, po tym jak opuściłem szkołę, ponieważ nie 
miałem żadnych kwalifikacji i tak naprawdę nie wiedziałem, co chcę robić. Pracowałem więc w sklepie i nie czułem, że to ja, ale 
nie wiedziałem, kim jestem, więc dołączyłem do lokalnego projektu artystycznego tylko po to, by zrobić coś, co było absolutnie 
fantastyczne. Ludzie byli tacy, z którymi chciałem spędzać czas i naprawdę interesowało mnie to, co robią: zajmowali się 
sitodrukiem; tworzyli fanzin; ćwiczyły tam lokalne zespoły. To było po prostu naprawdę dobre miejsce, czułem się jak w domu, tak 
bardzo, że spędzałem tam więcej czasu niż w domu i pomyślałem, że to jest to, co chcę robić, ale nie wiedziałem jaką pracę 
stworzyć.

Tak więc zrobiłem naprawdę duży krok i zrezygnowałem z pracy, co było trochę przerażające, i spędzałem każdy dzień nad swoim 
projektem artystycznym i zdobyłem mnóstwo nowych umiejętności, które akurat zdobyłem ponieważ chciałem być w tym 
miejscu, a ludzie je robili i pokazywali mi, co mam robić, a ja po prostu naprawdę się tym zainteresowałem. A kiedy tam byłem, po 
prostu czułem, że to miejsce, w którym powinienem być i gdzie powinno być moje życie. Cóż, nie zastanawiałem się zbytnio nad 
przyszłością, ponieważ chyba tak bardzo mi się to podobało i pomyślałem, że zawsze mogę pracować w sklepie, ponieważ robiłem 
to już wcześniej. Więc w taki sposób w to wszedłem. A potem pomyślałem, no właściwie, chcę robić więcej tego i chcę to robić 
cały czas.

Tak więc, jak powiedziałem, nie miałem żadnych kwalifikacji, więc pomyślałem, że właściwie to lepiej je zdobędę, ponieważ jeśli 
chcę zrobić coś takiego jak pójście na uniwersytet, czego żaden z moich znajomych nie zrobił wcześniej ani moja rodzina. 
Pomyślałem, że lepiej jednak zdobędę jakieś kwalifikacje. Wróciłem wtedy do szkoły wieczorowej i wtedy uczyłem się angielskiego 
i matematyki, i kilku innych, i miałem wtedy wystarczające kwalifikacje, by ubiegać się o przyjęcie na studia. Nie wiedziałem, jak 
to zrobić, ale ktoś pomógł mi w szkole, w której się uczyłem, złożyłem podanie o przyjęcie na studia i wziąłem całą pracę, którą
wykonałem na uczelni artystycznej i… Przepraszam, trochę pominąłem. .. Chodziłem wtedy codziennie na kurs przygotowawczy. 
Zaaplikowałem na uniwersytet i wykonałem całą pracę, którą wykonałem na kursie przygotowawczym i na projekcie 
artystycznym, w którym byłem, kiedy rzuciłem pracę, i dostałem miejsce na uniwersytecie i było to absolutnie fantastyczne. 
Znowu byłem z ludźmi, których naprawdę lubiłem, podobał mi się styl życia, podobał mi się sposób, w jaki myśleli. Myślę, że moją
ulubioną częścią było nawet wtedy, gdy byłem sam, zawsze miałem swoje grafiki, zawsze miałem coś ze sobą, to tak, jakby mieć 
swoich własnych wyjątkowych przyjaciół, nawet jeśli koledzy nie wychodzili. To było coś, co naprawdę mi się podobało.

I wiesz, powiedziałbym każdemu, jeśli znajdziesz coś, co lubisz robić i to jest naprawdę kierunek, w którym powinno się zmierzać, 
ponieważ głównym celem dla mnie w życiu jest czerpanie radości z tego, co robisz, a wtedy uzyskasz szczęście i nawiążesz kontakt
z innymi ludźmi o tym samych poglądach. I właśnie to jest miejsce, w którym musisz być, a nie w pracy czy sytuacji, w której jesteś 
z ludźmi, którzy myślą zupełnie inaczej i nie jesteś szczęśliwy. Więc radzę, jeśli ci się to podoba, podążaj w tym kierunku i rób to.



Artysta makramy:

“To dużo ciężkiej pracy, ale bardzo, bardzo warto…”

Alternatywyny 
link wideo

https://youtu.be/lolKgje9zAg
https://cascadeproject.eu/careers#macrameuk


W pewnym sensie w to wpadłam, zawsze byłam kreatywna. Pracowałam w handlu detalicznym 
przez około 10 lat. Kiedy przeprowadziłam się do mojego pierwszego domu, kiedy ja i mój partner, 
ja i mój mąż, kupiliśmy nasz pierwszy dom, zaczęłam interesować się wystrojem domu i innymi 
rzeczami, i po prostu zaczęłam. YouTube pomógł mi bardziej niż cokolwiek innego. Weszłam na 
YouTube i po prostu szukałam dekoracji boho i innych rzeczy, i po prostu zaczęłam robić te rzeczy. 
Potem, ponieważ pracowałam w Manchesterze z wieloma osobami, które interesowały się 
przedmiotami vintage i ręcznie robionymi, mówili „wejdź na Etsy i umieść swoją pracę na Etsy”, 
ponieważ widzieli rzeczy, które robiłam dla mojego do domu i tak zrobiłam i rzeczy zaczęły się 
sprzedawać. Jedna rzecz po drugiej, robiłam coraz więcej i to po prostu się sprzedawało.

Potem, kiedy zdecydowałam się potraktować to poważniej, bo byłam wtedy w ciąży, nie miałam 
zbyt dużo pieniędzy, żeby zainwestować w kursy czy cokolwiek. Więc po prostu weszłam do 
Internetu i sam szukałam informacji. Poszłam i szukałam filmów na YouTube i ludzi, którzy robili to 
już wcześniej, a jest ich całkiem sporo, a na YouTube są ludzie tacy jak ja, którzy po prostu 
pomogliby Ci i pokazali, jak to zrobić. Na Facebooku istnieje również społeczność internetowa dla 
Etsy. Zawsze mówię ludziom, że wzięłam się za naukę i zrobiłam własny kurs uniwersytecki, - po 
prostu zrobiłam to wszystko online, po prostu znalazłam filmy i znalazłam informacje, a kiedy 
robiłam coś w ciągu dnia, oglądałam jednocześnie te filmy.

Jestem dyslektykiem, więc przez całe życie naprawdę zmagałam się z pisownią, z takimi rzeczami jak 
e-maile i innymi normalnymi rzeczami, które inni mogą uznać za całkiem łatwe, gdzie w mojej pracy
mogę nie muszę robić tych rzeczy aż tak często. Więc mam samouczki na YouTube, zamiast pisać
samouczki, jeśli to ma sens, mogę wybrać własną ścieżkę, będąc dyslektykami nie pracujemy tak
samo jak ktoś, kto nie jest dyslektykiem, więc fajnie, że mogę to zrobić, ponieważ moim zdaniem
większość firm i większość miejsc pracy nie obsługuje kogoś takiego jak ja, kto ma dysleksję. Poza
tym to, że mogę robić, co chcę, kiedy chcę. Więc po zjedzeniu (mieszkam na wsi) po prostu pójdę na
spacer i uwielbiam to. Jeśli czuję, że nie chcę dużo pracować w ciągu jednego tygodnia, to zależy, czy
wrzuciłam jakiś film online, to muszę pracować, ale mogę to zrobić, kiedy chcę przez cały dzień.
Musisz być bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, pasjonatem tego, ponieważ nikt Cię nie motywuje
oprócz Ciebie, więc musisz umieć się zmotywować. Trzeba bardzo pasjonować się tym. To dużo
ciężkiej pracy, ale bardzo, bardzo warto.



Twórcy z Włoch



Złotnik:

“W tej sztuce biżuterii zmienimy diament...”

Alternatywyny
link wideo

https://youtu.be/Vau0JsQbJH0
https://cascadeproject.eu/careers#goldsmithit


Jedną z prac wykonywanych w tej pracowni są odlewy z wosku traconego: 
taki wosk jest przygotowywany, w tym przypadku ręcznie. Następnie jest 
formowany wewnątrz gumy, która jest wykonana ręcznie na metalu, który 
może być srebrny, jak w tym przypadku. Następnie jest formowany za 
pomocą tej wulkanizowanej gumy, otwiera się tutaj; tym razem mamy 
formę pierścionka, którą wypełnia się woskiem, aby nadać mu wybrany 
kształt. To jest kształt; to jest artefakt. To, co wam pokazuję, to nie ten sam 
pierścionek, który został zrobiony z tej formy, ale zastosowany przez nas 
system jest identyczny.

Oto dziura w formie, w którą wlewa się gorący wosk i tu wychodzi 
pierścień. Robisz mały szkielet, a potem przygotowujesz gips i wszystko 
inne. Potem praca jest skończona: w tym przypadku chciałam pokazać ten 
przedmiot jakim jest bransoletka wykonana w srebrze, którą wykonałam, 
aby zaprezentować skończoną pracę. To jest gotowe dzieło. Tutaj również 
dodaliśmy kamień i jest nieco ciemniejszy.

Kolejną pracą wykonaną w warsztacie złotniczym jest naprawa: na 
przykład tym razem mamy zepsuty naszyjnik, tutaj kolia z brylantami do 
naprawy, okrągły pierścionek z brylantem, w którym diamentu brakuje. W 
tej sztuce biżuterię wymienimy diament. Oto trylogia jubilerska, w której 
osadzamy kamienie klienta: usuniemy je gdzie indziej i umieścimy na 
pierścionku.



Profesjonalny Muzyk:

“Musisz dużo ćwiczyć, żeby dobrze grać…”

Alternatywyny 
link wideo

https://youtu.be/PLP8S75a_Xs
https://cascadeproject.eu/careers#musicit


Grałem Traviatę „Brindisi”. Zacząłem grać, gdy miałem 
14 lat w moim miejskim zespole muzycznym i 
studiowałem w konserwatorium. Trzeba ciężko się 
uczyć, żeby dobrze grać, trzeba ćwiczyć co najmniej 
dwie godziny dziennie.

Inaczej jest z innymi zawodami: na przykład inżynier 
pamięta formuły, nawet jeśli nie uczy się przez miesiąc, 
ale muzyk potrzebuje dużo codziennej praktyki. To 
jedyny sposób, aby uniknąć utraty kontroli nad ustami, 
palcami, mózgiem i oddechem. Aby być profesjonalnym 
muzykiem, musisz ćwiczyć co najmniej dwie godziny 
dziennie.

Grałem muzykę klasyczną i pop. Obecnie gram muzykę 
klasyczną w zespołach koncertowych, dlatego tym 
razem zdecydowałem się zagrać "Brindisi" z opery 
Traviata. Innymi słowy, naśladuję mezzosopran, 
śpiewaczkę, która śpiewa w teatrach.

Co mogę dodać: gra na instrumencie jest cudowna. 
Przede wszystkim grasz dla siebie, a potem dla innych. A 
więc powtarzam: zabawa jest cudowna!



Artysta krawiec:

“Nic nie jest robione przypadkowo, wszystko jest skrupulatnie przestudiowane…”

Alternatywyny 
link wideo

https://youtu.be/YjXzMuYT-5c
https://cascadeproject.eu/careers#tailorit


Witam, nazywam się Danielle i jestem właścicielką „Danielle Bespoke
Shirts” w San Salvo. Moja działalność rozpoczęła się w 2009 roku i 
mam za sobą 20-letnie doświadczenie w produkcji koszul na 
zamówienie.

Mój produkt jest w całości wykonany w tej pracowni. Stoi za nim 
szczegółowe badanie: oparte na fizyczności klienta; postawy, a także 
na przeznaczeniu koszuli. Tutaj nic nie robi się losowo, wszystko jest 
skrupulatnie badane, w zależności od tkaniny; rodzaj kołnierzyka; 
inicjały; mankiet. Wszystko jest zalecane zgodnie z dress codem i 
zasadami Bon Ton.

Trzeba powiedzieć, że ta działalność wymaga wiele pasji, wiele 
poświęcenia, bez których nie można iść dalej, tak jakby była sztuką. 
Jednocześnie w tej chwili praca jest trudniejsza z powodu wzrostu 
cen surowców, kosztów stałych mediów i tak dalej. W ostatnim 
czasie klient tu przyjeżdża tu i nie wydaje tyle co wcześniej. Najpierw 
musi zgodzić się na obecny budżet, a następnie wybrać, jak uszyć 
koszulę. Mimo to ceny nadal nie są zaporowe, przynajmniej na razie, 
więc postaramy kontynuować tak długo, jak to możliwe.



Rzemieślniczy producent pizzy:

“Właściwie przez cztery lata byłem pizzaiolo i od dwóch lat kelnerem... “

Alternatywyny 
link wideo

https://youtu.be/4s8tOsYCsS8
https://cascadeproject.eu/careers#pizzait


Nazywam się Alessandro Colagioia i jestem zarówno właścicielem, jak i 
producentem pizzy w mojej firmie. Mam 32 lata. Wykonuję tę pracę od 
sześciu lat: właściwie przez cztery lata byłem pizzaiolo, a od dwóch 
kelnerem.

Otworzyłem biznes z partnerem, ale nie szło dobrze. Kontynuowałem 
więc sam i zostałem pizzaiolo. W mojej pizzerii robię wszystko: robię 
własny zakwas, który trzeba codziennie odświeżać. Używam go 
codziennie, robię ciasto, a następnie robię klasyczne kulki. Wkładam je do 
lodówki na tackach. Potem wyjmuję je z lodówki. Zagniatam kulki i robię 
pizzę. Piekę je w piekarniku: robię to wszystko sam 360 stopni.

Cóż, w tej chwili praca rzemieślnicza jest bardzo trudna, ponieważ musisz 
to robić osobiście, musisz być tym, który robi wszystko. Niestety nie mam 
teraz pomocników z powodu niskich z dochodów. Ludzie nie chcą 
pracować długo. Ciężko być przed piecem, jest za gorąco, a płaca niska. 
Jest wiele problemów z okresu koronawirusa do teraz, a nasz rodzaj pracy 
niestety przybrał gorszy obrót… zamiast rosnąć, spada… liczba klientów w 
tym roku zmniejszyła się w porównaniu z innymi latami, więc  nam ich  
brakuje.



Artysta cyfrowy:

“Wybieram zdania, które starają się przybliżyć młodych ludzi do naszego terytorium…”

Alternatywyny 
link wideo

https://youtu.be/gmyBGq1v59c
https://cascadeproject.eu/careers#digitalartist


Jestem Sparagn i Cumbarisc, od 2017 roku 
tworzę koszulki z typowymi dla Abruzzo 
frazami, mimo że marka narodziła się w 2013 
roku. Wybieram zdania, które starają się 
przybliżyć młodym ludziom nasze terytorium, 
a także tworzę fajne rzeczy dla turystów, aby 
mogli odkryć coś więcej o naszej kulturze, gdy 
przyjadą do naszego regionu.

Podczas lockdownu z powodu koronawirusa 
miałem trudności z powodu braku rozmiarów, 
bluz czarnego koloru, więc nie mogłem 
przedrukować wielu wzorów, które 
stworzyłem. W rzeczywistości nawet dzisiaj 
nie udało mi się przedrukować trzech 
koszulek, ponieważ nie można znaleźć tych w 
tym specjalnym czerwonym kolorze. 
Musiałem przestać drukować kubki, bo ich 
cena się podwoiła i nie mogłem dodrukować 
breloków, długopisów i drobnych gadżetów 
popularnych wśród turystów



Garncarz:

“Nasza praca jest zawsze stymulująca…”

Alternatywyny 
link wideo

https://youtu.be/Coy1TZcQvoM
https://cascadeproject.eu/careers#potterit


Witam, nazywam się Michela, jestem ceramikiem i pracuję w tej 
pracowni od 2001 roku. Posiadamy pracownię garncarską, w której 
produkujemy różnorodne wyroby garncarskie, zarówno do domu, 
jako meble, jak i na zewnątrz.

Nasza praca jest głównie na zamówienie. Nasza pracownia 
garncarska dedykowana jest m.in. kursom garncarskim dla dzieci, 
które prowadzimy zarówno prywatnie w sklepie garncarskim, jak i w 
szkołach, gdzie również umożliwiamy dzieciom realizację projektów 
przebudowy. Kursom i tym działaniom poświęcamy dużo czasu, a to 
świetnie, ponieważ nasza praca zawsze jest stymulująca: każdego 
dnia musimy stawiać czoła czemuś innym, nowemu, dużemu lub 
małemu wyzwaniu, w zależności od tego, o co pytają klienci lub co 
mamy do wykonania w szkołach. Dlatego nasza praca jest czasami 
nieco męcząca: nigdy nie przestajemy pracować! Nawet kiedy 
wracamy do domu, myślimy o tym, co musimy zrobić, aby wykonać 
naszą pracę w najlepszy możliwy sposób.

Trzeba mieć ciągłą motywację do rozwoju, do doskonalenia; 
rozglądać się; uczyć się; zawsze znajdować nowe rozwiązania; szukać 
także tego, co dzieje się na świecie, co może pomóc i pobudzić nas 
do dostosowania się do naszej rzeczywistości, czyniąc naszą pracę 
absolutnie wyjątkową.



Twórcy z Bułgarii



Cukiernik artystyczny:

“Jesteśmy obecni w najlepszych momentach w życiu ludzi…”

Alternatywyny 
link wideo

https://youtu.be/-ciAVPjtP_8
https://cascadeproject.eu/careers#confectionbg


Z wykształcenia jestem kulturologiem, ale z zawodu cukiernikiem. Posiadam 
małą pracownię cukierniczą z rzeczami na zamówienie. Nie miałam 
wykształcenia jako cukiernik, wszystko zaczęło się na poziomie amatorskim, 
ale po przejściu kilku kursów, a następnie zdobyciu kwalifikacji i oczywiście 
dużej praktyce, stało się to moim głównym zawodem od 7 lat.

Większość rzeczy nauczyłam się pracując w restauracjach i hotelach, w 
których pracowałam i to właśnie w tych miejscach nabyłam podstawowe 
umiejętności.

Najważniejsza w tym zawodzie jest cierpliwość. Ciasto to zawód i proces, w 
którym nie da się pominąć żadnego etapu samej czynności, nie można się 
spieszyć, nie można sprawić, by wafle szybciej się upiekły ani wyrosły, bo 
ryzykujesz zły finał. Właśnie dlatego bardzo ważne jest, aby mieć dużo 
cierpliwości, aby każdy z tych procesów mógł poczekać na efekt końcowy i 
odnieść sukces. Bez względu na nasze chęci i nasze możliwości, tego procesu 
nie można pominąć. Kolejną bardzo ważną rzeczą w zawodzie jest miłość do 
niego, miłość do przygotowywanego przez nas jedzenia

Jednym z najlepszych aspektów tego zawodu, który osobiście uważam za 
bardzo satysfakcjonujący, jest to, że jesteśmy obecni w najlepszych 
momentach w życiu ludzi. To, co robimy my, cukiernicy, jest obecne we 
wszystkich najlepszych momentach ludzkiego życia.



Kosmetyczka:

“Musisz budować, aby osiągnąć wyższe cele...”

Alternatywyny 
link wideo

https://youtu.be/cNAnLvKSPBE
https://cascadeproject.eu/careers#cosmeticianbg


Z zawodu jestem kosmetyczką. Liceum 
skończyłam jako kosmetolog i fryzjerka i tam 
narodziła się iskra, dreszczyk emocji i chęć do 
tego zawodu. Po ukończeniu szkoły średniej 
zdobyłam kwalifikacje na wielu różnych i 
dodatkowych kursach i zaczęłam praktykować w 
Sofii.

Po kilku latach przerwy, niestety, wróciłam do 
tego zawodu, ale teraz w Londynie. Obecnie 
nabywam dalsze kwalifikacje jako terapeuta 
kosmetyczny z wyższym poziomem wyszkolenia, 
pracując w domu i chcąc rozwijać swoją firmę.

Każdy, kto decyduje się na podjęcie 
jakiegokolwiek zawodu, gdy czuje, że jest to coś, 
czym się pasjonuje, czerpie satysfakcję i czuje 
słodycz tego, co robi.



Fryzjer:

“Jestem pewien, że to coś, co sprawia, że ludzie są szczęśliwsi, czują się 
piękniejsi i mają więcej pewności siebie…”

Alternatywyny 
link wideo

https://youtu.be/u5p-bc4Uc8M
https://cascadeproject.eu/careers#hairbg


Z zawodu jestem fryzjerem. Wybrałem ten zawód, ponieważ 
jestem przekonany, że jest to coś, co sprawia, że ludzie są 
szczęśliwsi, czują się piękniejsi i mają więcej pewności siebie.

Przeszedłem wiele szkoleń, przez które wyrosłem nie tylko jako 
fryzjer, ale też jako osoba. Niektóre z nich pochodzą z Akademii 
L'Oréal  i innych różnych seminariów prowadzonych przez różnych 
fryzjerów w Bułgarii i na całym świecie, ale głównie moje  
kwalifikacje nabyłem w Akademii L'Oréal.

Osobiste cechy, których są potrzebne, żeby być dobrym fryzjerem, 
to nie tylko dobre wykonywanie swojej pracy, ale także dobry 
poziom komunikacji i dobre wyczucie estetyki. Szczególnie w 
naszej branży są to rzeczy, bez których nie można pracować 
płynnie i przyjemnie.

To, co sprawia, że czuję się usatysfakcjonowany, to widok ludzi 
wychodzących z mojego salonu po wizycie ewidentnie 
szczęśliwszych, uśmiechniętych i czujących się piękniejszymi, bo to 
dla mnie jak brawa po koncercie.



Jubiler:

"Każdy, kto ma ochotę wykonywać jakąkolwiek pracę rzemieślniczą, nie 
powinien przestawać, ale jeśli ma się ochotę, po prostu trzeba zacząć..." 

Alternatywyny 
link wideo

https://youtu.be/O49Hpgm3coQ
https://cascadeproject.eu/careers#jewellerbg


Mam wykształcenie średnie związane z elektroniką 
informatyczną, produkcją i naprawą, a to jest mój 
główny zawód. Ale biżuterię tworzę od wielu lat, bo 
sprawia mi to niesamowitą przyjemność. Początkowo 
nie było to spełnienie marzeń, ale gdy wszystko zaczęło 
się układać, moja pasja do tej działalności stała się 
jeszcze bardziej poważna.

Na początku pracowałam tylko dla siebie, aż w pewnym 
momencie zaczęły napływać zlecenia, bo pokazywałam 
swoje rzeczy znajomym. Zrobiłam stronę na Facebooku 
i wszystko zaczęło się powoli rozwijać.

Niestety w pewnym momencie musiałem się zatrzymać, 
ale po chwili znów zacząłem i przyniosło mi to więcej 
przyjemności. Napełnia mnie niesamowitą satysfakcją, 
naprawdę lubię to co robię. To przyjemność być 
zaangażowana w taką działalność, ponieważ odciąga Cię 
od codzienności. Przeważnie wykonuję biżuterię na 
prezent lub dla siebie, ale mam też dużo na 
zamówienie.



Instruktor neurografii:

"W bardzo piękny, twórczy sposób prowadzimy ludzi w kierunku realizacji 
ich marzeń…"

Alternatywyny 
link wideo

https://youtu.be/Rzqp5kn27qs
https://cascadeproject.eu/careers#neurobg


Jestem instruktorem neurografii i coachem estetycznym. 
Neurografia to nowe, niesamowite narzędzie coachingu 
kreatywnego, stworzone 8 lat temu, dzięki któremu bardzo 
szybko docieramy do naszej podświadomości, możemy 
zmienić sposób myślenia, a co najważniejsze dzieje się to w 
bardzo piękny sposób.

Inną częścią tego szkolenia, które przeszłam dla instruktora 
neurografii, to trener estetyki. My jako coachowie 
prowadzimy ludzi do nowych realizacji w piękny, twórczy 
sposób.

Kocham swoją pracę, łączy wszystko, nad czym studiowałem i 
nad czym pracowałem przez lata. Na neurografię trafiłam i 
zaczęłam się jej uczyć 3 lata temu. Mimo, że jest to bardzo 
trudna nauka, jest ona warta każdej złotówki i każdej minuty, a 
praca z nią naprawdę sprawia mi przyjemność.

Studiowałem to w rosyjskim instytucie psychologii kreatywnej, 
ale dobra wiadomość jest taka, że teraz w Bułgarii jest taka 
filia instytutu, która szkoli instruktorów neurografii.



Artysta z wizją:

"Uważam za satysfakcjonujące, że mogę przejść z punktu A do punktu B 
całkowicie sam, z własną wiedzą i umiejętnościami…"

Alternatywyny 
link wideo

https://youtu.be/SLJUig9qyb0
https://cascadeproject.eu/careers#visionbg


Z zawodu jestem artystą. Namówili mnie do tego moi rodzice, w szczególności 
moja mama, która zorientowała się, że mam talent i zapisała mnie na kursy 
malarskie. Spędziłem trzy lata przygotowując się do przyjęcia do Państwowej 
Szkoły Sztuk Pięknych – Ilia Pietrow. Po ukończeniu szkoły średniej nie 
kontynuowałem kursów ani studiów wyższych w tym kierunku, ale nigdy nie 
przestałem rysować. Obecnie skupiam się głównie na muralach i malarstwie, 
ale maluję też na każdej innej powierzchni, takiej jak tekstylia, drewno i 
wszystkim, co tylko można sobie wyobrazić.

Dla mnie najważniejszą rzeczą, kiedy chce się być artystą, jest dyscyplina, nie 
to, czy prędzej czy później zaczyna się życie, bo 10% to dar, a pozostałe 90% to 
praca. Należy starać się być produktywnym, elastycznym w swoim zawodzie i 
umieć odpowiadać na życzenia klientów. Artysta nie może robić tylko tego, co 
lubi, w przeciwnym razie nie będzie dobrze prosperować. Bardzo ważna jest 
wytrwałość, chęć uczenia się nowych technik i rzeczy, poznanie historii sztuki, 
perspektywy, malarstwa.

To, co sprawia, że czuję się usatysfakcjonowany w swoim zawodzie, to kiedy 
potrafię odpowiedzieć na życzenia każdego klienta. Że poprzez komunikację 
mogę zrozumieć, czego chce klient i co sobie wyobraża, ale nikt nie wie, czego 
chce, dopóki tego nie otrzyma. Myślę, że jestem osobą, która intuicyjnie 
rozumie, co osoba naprzeciwko mnie ma na myśli, jaką kolorystykę wybrała, 
jakie elementy powinny być obecne i komponuję do mojej koncepcji.



Twórcy z Irlandii



Florysta wianków: 

“Wymyśliłam siebie na nowo...”

Alternatywyny 
link wideo

https://youtu.be/wLOVDgITfHc
https://cascadeproject.eu/careers#wreathmaker


Prowadzę własną firmę i odkrywam się na 
nowo, ucząc się.

Bardzo lubię patrzeć, jak ludzie lubią moją 
pracę. Nastąpiło odrodzenie w kupowaniu i 
wykorzystywaniu kwiatów.

Przywiozłam ze sobą kilka kawałków mojej 
pracy, które sprzedaję na lokalnych 
targowiskach. Zazwyczaj staram się czerpać 
inspirację z mojej miejscowości, ogrodu, 
lasów i spacerów. Zawsze staram się 
zobaczyć, co mogę zdobyć i co mogę znaleźć.

Moje zasoby są zbierane lokalnie z mojego 
własnego środowiska lub nawet z mojego 
ogrodu. Wykonuję też wieńce na drzwi, na 
bazie wierzby, która jest w pełni 
biodegradowalna. 

Dużo radości sprawia mi to, że ludzie, którzy 
do mnie wracają, mówią, że nabrali pewności 
siebie, aby otworzyć własny biznes po 
odbyciu niektórych moich kursów.



Wyplatacz koszy:

“Zysk nie jest siłą napędową, to nagroda…”

Alternatywyny 
link wideo

https://youtu.be/THQWdVaCsAw
https://cascadeproject.eu/careers#basketie


To mój własny projekt, jestem z 
tego dość dumna, bo cieszą się 
dużą popularnością. Utkany 
koszyk mogłabym zrobić w około 
trzy godziny. Siadasz z materiałami 
obok siebie i zabierasz się do 
pracy.

Jestem zdeterminowana, aby to 
zrobić za wszelką cenę. Kiedy 
decyduję się coś zrobić, 
zobowiązuję się do tego w 100%. 
Oczywiście pojawiają się 
przeszkody, albo trzeba je 
pokonać, albo przejść przez nie.

Kiedy robię koszyk, zysk nie jest 
siłą napędową, jest nagrodą.



Artysta jubiler:

“To nie jest praca, ale hobby, które można ćwiczyć przez cały dzień”

Alternatywyny 
link wideo

https://youtu.be/jxV-JQy_BSs
https://cascadeproject.eu/careers#jewellerie


Zainspirowałem się,  żeby 
ostać rzemieślnikiem po 
dwuletnim pobycie w 
Portugalii. Kiedy wróciłem do 
Irlandii, uczęszczałem tutaj na 
wiele zajęć – było dużo prób i 
błędów. 
Moją ulubioną rzeczą w mojej 
pracy jest to, że nie czuję się 
jak w pracy. Czujesz się, jakbyś 
zajmował się hobby przez cały 
dzień.
Cierpliwość, cierpliwość i 
cierpliwość jest bardzo ważna. 
Trzymaj się tego – to zadziała! 
Podążaj zgodnie ze swoim 
przeczuciem. Jeśli lubisz coś 
robić, rób to. Wtedy nigdy nie 
poczujesz, że pracujesz. Jeśli 
coś lubisz, rób to – znajdziesz 
sposób, aby to zadziałało.



Wytwórca czekolady:

“ Boże Narodzenie byłoby moim najbardziej pracowitym sezonem. 
Prawdopodobnie zrobiłbym pięć lub sześć tysięcy tych czekoladowych bomb… ”

Alternatywyny 
link wideo

https://youtu.be/xTWDEKpz29c
https://cascadeproject.eu/careers#chocolatierie


Rozpocząłem działalność około 4 lub 5 
lat temu. Robię wiele różnych smaków. 
Moi główni klienci znajdują się na 
Facebooku lub na lokalnych stronach 
internetowych. Często organizuję targi 
sprzedawców. Boże Narodzenie byłoby 
moim najbardziej pracowitym 
sezonem – zrobiłbym około 6000 
bomb czekoladowych.

Swoje wyroby wykonuję na wiele 
okazji – Boże Narodzenie, chrzciny, 
śluby, baby shower. Lubię używać 
papierowe pudełka, które są przyjazne 
dla środowiska i kupuję od lokalnych 
dostawców – lubię lokalnie.



Muzyk:

"Ludzie mogą mieć te stereotypowe wyobrażenia o zespole rockowym i, 
wiesz, alkoholu, narkotykach i wszystkich dobrych rzeczach… ”

Alternatywyny 
link wideo

https://youtu.be/UhPcg2_kfgc
https://cascadeproject.eu/careers#musicianie


Cierpliwość to ważna umiejętność.

Umiejętności biznesowe są 
również ważne, musisz dobrze 
gospodarować czasem i 
pieniędzmi.

Musisz ćwiczyć. Ważne jest, aby 
być porządnym, miłym 
człowiekiem.

Kiedy stajesz się profesjonalnym 
muzykiem, nie tylko jesteś w 
zespole, możesz nagrywać piosenki 
i nie tylko. Wspaniale jest widzieć, 
jak ludzie dobrze się bawią i 
spędzają noc, kiedy gramy.

Ćwicz dalej, graj na swoim 
instrumencie, graj, graj, graj!



Fotograf/Profesjonalny ramiarz:

"Le persone devono piacerti perché altrimenti ti farebbero impazzire...".

Alternatywyny 
link wideo

https://youtu.be/c_DqgJLL27Y
https://cascadeproject.eu/careers#framerie


Zacząłem oprawiać obrazy w 
2007 roku i postanowiłem zrobić 
z tego karierę. Ukończyłem kilka 
kursów artystycznych, 
dołączyłem do Gildii Sztuk 
Pięknych, przeszkoliłem się 
zgodnie z ich standardami i teraz 
jestem w tym miejscu.

Zawsze lubiłem pracować rękami. 
Uwielbiam, kiedy ktoś przychodzi 
i przynosi coś cennego. To daje 
ogromną satysfakcję z pracy. 

Zawsze lubiłem wytwarzać różne 
rzeczy. Jeśli lubisz robić rzeczy i 
pracować rękami, to dobra praca. 
Myślę, że zawsze będzie 
zapotrzebowanie na 
rzemieślników.



Spis filmów:



• Fryzjer: 
https://youtu.be/7PrWskTi6Vo

• Krawiec: 
https://youtu.be/3FzgJgYojkw

• Stolarz: 
https://youtu.be/wIQ_L2asNhI

• Artysta w szkle: 
https://youtu.be/uIlv_g50p4s

• Artysta ceramiki: 
https://youtu.be/3uSVK5Zv5r4

• Bieliźniarz: 
https://youtu.be/IAf90KNhZgk

https://youtu.be/7PrWskTi6Vo
https://youtu.be/3FzgJgYojkw
https://youtu.be/wIQ_L2asNhI
https://youtu.be/uIlv_g50p4s
https://youtu.be/3uSVK5Zv5r4
https://youtu.be/IAf90KNhZgk


• Naprawiacz instrumentów: 
https://youtu.be/rMWFssY_tK8

• Fotograf portretowy studyjny: 
https://youtu.be/dQLCrlEy8CQ

• Artystyczny dostawca cateringu: 
https://youtu.be/gupG440SjIo

• Artysta manipulacji cyfrowej: 
https://youtu.be/wd9_E3DPH0s

• Ilustrator: 
https://youtu.be/5OlT1lPkKP8

• Artysta makramy: 
https://youtu.be/lolKgje9zAg

https://youtu.be/rMWFssY_tK8
https://youtu.be/dQLCrlEy8CQ
https://youtu.be/gupG440SjIo
https://youtu.be/wd9_E3DPH0s
https://youtu.be/5OlT1lPkKP8
https://youtu.be/lolKgje9zAg


• Złotnik: 
https://youtu.be/Vau0JsQbJH0

• Profesjonalny muzyk: 
https://youtu.be/PLP8S75a_Xs

• Artysta krawiec: 
https://youtu.be/YjXzMuYT-5c

• Rzemieślniczy producent pizzy: 
https://youtu.be/4s8tOsYCsS8

• Artysta cyfrowy: 
https://youtu.be/gmyBGq1v59c

• Garncarz: 
https://youtu.be/Coy1TZcQvoM

https://youtu.be/Vau0JsQbJH0
https://youtu.be/PLP8S75a_Xs
https://youtu.be/YjXzMuYT-5c
https://youtu.be/4s8tOsYCsS8
https://youtu.be/gmyBGq1v59c
https://youtu.be/Coy1TZcQvoM


• Cukiernik artystyczny: 
https://youtu.be/-ciAVPjtP_8

• Kosmetyczka: 
https://youtu.be/cNAnLvKSPBE

• Fryzjer: 
https://youtu.be/u5p-bc4Uc8M

• Jubiler: 
https://youtu.be/O49Hpgm3coQ

• Instruktor neurografii: 
https://youtu.be/Rzqp5kn27qs

• Artysta z wizją: 
https://youtu.be/SLJUig9qyb0

https://youtu.be/-ciAVPjtP_8
https://youtu.be/cNAnLvKSPBE
https://youtu.be/u5p-bc4Uc8M
https://youtu.be/O49Hpgm3coQ
https://youtu.be/Rzqp5kn27qs
https://youtu.be/SLJUig9qyb0


• Florysta wianków: 
https://youtu.be/wLOVDgITfHc

• Wyplatacz koszy: 
https://youtu.be/THQWdVaCsAw

• Artysta jubiler: 
https://youtu.be/jxV-JQy_BSs

• Wytwórca czekolady: 
https://youtu.be/xTWDEKpz29c

• Muzyk: 
https://youtu.be/UhPcg2_kfgc

• Fotograf/
Profesjonalny ramiarz: 
https://youtu.be/c_DqgJLL27Y

https://youtu.be/wLOVDgITfHc
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https://youtu.be/jxV-JQy_BSs
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