IMIĘ i NAZWISKO: Aleksandra Marzyńska
ZAWÓD: polonistka
MIEJSCE PRACY: pracownik samorządowy – rzecznik prasowy
1. Jakie kwalifikacje są konieczne, aby podjąć prace w zawodzie, który Pan/Pani
wykonuje?
Niezbędna jest znajomość rynku mediów i zasad jego działania. Niezwykle cenna jest
komunikatywność, asertywność, umiejętność jasnego i zwięzłego formułowania
wypowiedzi, sporządzania pisemnych informacji. Przydaje się też opanowanie i
umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
2. A jakie kwalifikacje czy też umiejętności dodatkowe okazują się pomocne w
profesjonalnym wykonywaniu pracy w Pani/Pana zawodzie?
Po prostu trzeba lubić dziennikarzy i traktować ich jak partnerów.
3. Jaka był Pani/Pana droga zawodowa? Gdzie zaczynał Pan/Pani swoją karierę?
Właściwie trudno mi określić, kiedy rozpoczęła się moja ścieżka zawodowa, bo już w
czasach liceum poza nauką starałam się szukać dodatkowych zajęć. Pracowałam
więc jako współpracownik Trybuny Śląskiej, konsultantka AVON, był też epizod ze
sprzątaniem banku (wówczas z całą klasą zapragnęliśmy wyjechać do Włoch i tak
chcieliśmy zdobyć fundusze… niestety, nie udało nam się zarobić na ten wyjazd).
Potem, właściwie przez całe studia, każdą wolną chwilę (wakacje, ferie itp.)
spędzałam w Belgii, gdzie pracowałam jako opiekunka starszej pani. To była praca,
która wiele mnie nauczyła. Kobieta, u której przebywałam, była starszą panią o
arystokratycznym pochodzeniu. To dzięki niej nauczyłam się zasad obowiązujących w
protokole dyplomatycznym. Równocześnie w trakcie studiów pracowałam, jako
przewodnik, był i epizod z tłumaczeniem bajek. Po studniach nawiązałam
współpracę z lokalnym tygodnikiem. Potem trafiłam do Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego w Katowicach, gdzie zajmowałam się współpracą z mediami i
promocją bezpieczeństwa ruchu drogowego. Stamtąd trafiłam do biura prasowego
urzędu Marszałkowskiego. Tu też zostałam rzecznikiem.
4. Jakim osobom nie polecał by Pan/Pani wykonywania Pani/Pana zawodu? (co
utrudnia wykonywanie tego zawodu?)
Nie jest to z pewnością miejsce dla ludzi, którzy nie radzą sobie z pracą pod presją
czasu i dla tych, którzy chcą po 15.30 mieć „święty spokój”. Ten zawód wymaga też
opanowania…

5. Jakie cechy charakteru są przydatne Pana/Pani zdaniem w wykonywaniu tego
zawodu?
Opanowanie, otwartość, cierpliwość i umiejętność łagodzenia konfliktów – to, muszę
przyznać, bardzo mi się przydaje. I oczywiście znajomość specyfiki świata dziennikarzy.
6. Co Pan/Pani najbardziej lubi w swojej pracy?
Najprzyjemniejsze są momenty, gdy po zrealizowaniu trudnego tematu, razem z
dziennikarzem stwierdzimy, że jesteśmy zadowoleni z efektów współpracy.
7. Jakie ma Pan/Pani plany zawodowe, cele zawodowe, marzenia zawodowe? Jak
widzi Pan/Pani rozwój swojej kariery?
Dobrze czuję się na swoim stanowisku, choć jestem świadoma tego, że taki stan nie
będzie trwał wiecznie. Swoją ścieżką zawodową staram się podążać w taki sposób,
by móc godzić dwie ważne role: pracownika i mamy. Mam w planach kolejne
studia podyplomowe i szkolenia, bo w tym zawodzie wciąż trzeba się uczyć.

