IMIĘ i NAZWISKO: Lidia Tarczyńska
ZAWÓD: dziennikarka
MIEJSCE PRACY: TVP Katowice
1. Jakie kwalifikacje są konieczne, aby podjąć pracę w zawodzie, który Pan/Pani
wykonuje?
- „kwalifikacje” psychologiczne i osobowościowe= kompetencja językowa, inteligencja
emocjonalna, otwartość, umiejętność nawiązywania kontaktów, dociekliwość,
syntetyczne myślenie, krytycyzm, pokora też.
2. A jakie kwalifikacje- czy też umiejętności dodatkowe- okazują się pomocne
w profesjonalnym wykonywaniu pracy w Pani/Pana zawodzie?
- kompetencja (nie mylić z omnipotencją), pewność siebie (nie mylić z tupetem),
przebojowość (nie mylić z bezczelnością)
3. Jaka był Pani/Pana droga zawodowa? Gdzie zaczynał Pan/Pani swoją karierę?
W studenckim radiu. Radio było „moim” medium. Trójka mnie magnetyzowała!
Kołchoźnik w akademiku. Czar głosu, magia słowa.
4. Jakim osobom nie polecał by Pan/Pani wykonywania Pani/Pana zawodu?
(co utrudnia wykonywanie tego zawodu?)
Zakompleksionym, którzy marzą o poprawieniu sobie imagu. Pozorantom, którzy chcą
robić wrażenie. Narcyzom, którzy identyfikują się z rolą zawodową. Niedojrzałym, których
łatwo „zdołować” krytyką. A przede wszystkim tym, którzy stawiają na sławę i uznanie,
jako wyznacznik sukcesu..
5. Jakie cechy charakteru są przydatne Pana/Pani zdaniem w wykonywaniu tego
zawodu?
-cechy napisałam w kwalifikacjach. Bo to cechy predestynują do wykonywania tego
fachu. I to one są budulcem kompetencji …a w konsekwencji sukcesu zawodowego.
Inteligentnym się jest (lub nie), a nie bywa. „Wyuczalnym” się jest lub nie Można nie
wiedzieć, że się mówi prozą, a mówić pięknie. Można znać z książek z warsztat
zawodowy na pamięć, a grzeszyć miernotą i nijakością.
6. Co Pan/Pani najbardziej lubi w swojej pracy?
- nie grozi jej nuda, powtarzalność, rutyna. Obcuje się z mądrzejszymi od siebie. Poznaje
się fascynujących ludzi…. Można komuś pomóc, Można podziałać
„dobrem”….
7. Jakie ma Pan/Pani plany zawodowe, cele zawodowe, marzenia zawodowe? Jak
widzi Pan/Pani rozwój swojej kariery?
- nie mam ani celów zawodowych, ani marzeń zawodowych, ani planów zawodowych.
Mam człowiecze plany i marzenia. Mądrzeć, być lepszą, uważniejszą, cierpliwszą
….amen

