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Organizujemy szkolenia i kursy dla kierowców - szkolenia okresowe, kwalifi kacja 

wstępna, uzupełniająca, przyspieszona, ADR, „za punkty karne”, kierowanie ruchem.

W nowoczesnej Pracowni Psychologicznej wykonuje się badania dla kierowców, 

operatorów suwnic, operatorów sprzętu ciężkiego. Oferujemy wykonywanie badań 

zmierzchowych i wrażliwości na olśnienie, a także badanie widzenia stereoskopowego. 

ZAPRASZAMY!

R E K L A M A

R E K L A M A

PASJE.  Włada sześcioma języka-
mi. Już podczas studiów zdobył li-
cencję Pilota Grup Zagranicznych. 
Był rikszarzem na Manhattanie, 
a w ubiegłym roku zdał egzami-
ny na przewodnika po Barcelonie. 
Wraz z sądeczaninem Sebastianem 
Mączką o ten tytuł starało się… 600 
kandydatów. 

Oprowadzanie turystów po Barce-
lonie Sebastian traktuje jako hob-
by. Uzupełnienie tego, czym od lat 
zawodowo się zajmuje – organi-
zuje wycieczki dla klientów stat-
ków pasażerskich nie tylko w Bar-
celonie, ale i Valencji, Tarragonie 
czy na Costa Brava. Pracuje dla 
największych światowych gra-
czy na rynku turystyki morskiej: 
Royal Carribean, Costa, MSC, Hol-
land America. Od tego ostatniego 
w 1968 r. został odkupiony flago-
wy statek Polskich Linii Oceanicz-
nych TSS Stefan Batory. Wcześniej 
nazywał się MAASDAM. 

***
Sebastian Mączka, studiując 

marketing i zarządzanie na Aka-
demii Ekonomicznej w Krako-
wie, zdobył licencję Pilota Grup 
Zagranicznych. Wówczas za-
czął podróżować w różne zakąt-
ki świata, na dłużej zakotwicza-
jąc w wybranych miejscach. I tak 
w Nowym Jorku rozpoczął kolej-
ne studia. Pracował jako nauczy-
ciel pomocniczy, ale i przewodnik 
i rykszarz po Central Park i całym 
Manhattanie. Na dłużej udało mu 
się zagrzać miejsce w Barcelonie. 
Mieszka tam już sześć lat. Pra-
cując więc w branży turystycz-
nej postanowił zdobyć licencję 
przewodnika po mieście. Okazja 
nadarza się co kilka lat. W 2009 r. 
zorganizowano „wezwanie do eg-
zaminu”, ale Sebastian nie mógł 
do niego przystąpić, bo nie zdą-
żył zrobić homologacji tytułu uni-
wersyteckiego na czas. Kolejny 
nabór kandydatów na przewod-
ników ogłoszono dopiero w ubie-
głym roku. 

– Tym razem zgłosiło się nad-
spodziewanie dużo kandydatów, 
około 600, z których po egzami-
nie pisemnym do ustnego dosta-
ło się około 200. Połowa odpadła. 
W zasadzie trzeba mieć wiedzę 
na temat całego kraju, nie tyl-
ko z historii, sztuki i kultury, ale 
także znać sytuację ekonomicz-
ną i polityczną Hiszpanii – opo-
wiada przewodnik.

Żeby w ogóle zostać dopusz-
czonym do egzaminu należy mieć 
wykształcenie wyższe i znać dwa 

oficjalne języki: kataloński i hisz-
pański. Sebastian Mączka włada 
jeszcze angielskim, francuskim, 
a pracując z włoskimi firma-
mi poznał ich język w stopniu 
podstawowym. 

– By się porozumieć z Włocha-
mi wystarczy głośno mówić i wy-
machiwać rękami – śmieje się. 

***
Teraz Sebastian Mączka łączy 

swoją zawodową pracę z hobby.
– Rynek turystyczny zmie-

nia się dynamicznie. Wydaje mi 
się, że jestem w dobrym momen-
cie na to, by poświęcić więcej 
czasu na bycie przewodnikiem 
i na podróże. Nowe projekty, jak 
BarcelonaPoPolsku.pl dodatko-
wo mnie motywują – mówi Se-
bastian Mączka. 

BarcelonaPoPolsku.pl po-
czątkowo była stroną infor-
macyjną o Sebastianie i o wy-
cieczkach. Przechodzi właśnie 
metamorfozę. 

– Docelowo ma to być stro-
na informacyjna o Barcelonie 
i sklep internetowy, w którym 
będzie można zakupić np. lot he-
likopterem nad Barceloną, wy-
cieczkę rykszą czy jazdę trójko-
łowcem po wybrzeżu – dodaje 
Mączka.

***
Nie wygląda na to, że szybko 

miałby się znudzić pracą prze-
wodnika po Barcelonie. Choć z tu-
rystami pokonuje ciągle te same 
trasy, to – jak przekonuje – za każ-
dym razem wyglądają one inaczej. 

– Ma na to wpływ wiele czyn-
ników, złożonych jak mozaika 
Gaudiego – stwierdza. – Po czę-
ści Barcelona zmienia się w mo-
ich oczach właśnie dzięki tu-
rystom o różnych potrzebach 
i charakterach. Potrafią zasko-
czyć. Na przykład córka szejka 

arabskiego, stojąc przed bazy-
liką Sagrada Familia, zapyta-
ła: Co to za hotel? Inny z klien-
tów po wycieczce zaproponował 
mi obiad w jednej z najbardziej 
ekskluzywnych restauracji. Nie 
zapomnę także grupy amery-
kańskich studentów. Kiedy je-
chaliśmy do Figueres, złapaliśmy 
gumę. Czekał nas około 15–minu-
towy postój. Okazało się, że obok 
warsztatu samochodowego roz-
ciągały się pola słoneczników. 
Po powrocie do autokaru jed-
na ze studentek powiedziała mi, 
że był to widok jej życia. Mam 
ogromną satysfakcję, kiedy jako 
przewodnik dostarczam zwie-
dzającym Katalonię pozytyw-
nych emocji. 

***
Zdaniem przewodnika, by do-

brze poznać Barcelonę, na zwie-
dzanie trzeba poświęcić co naj-
mniej tydzień. – To nie tylko 
działa Gaudiego, ale też słoń-
ce, plaża, wspaniałe parki, piłka 
nożna, wino, sztuka, nowoczesna 
architektura… – wylicza. 

Co jednak w sytuacji, gdy 
mamy tylko jeden dzień na pobyt 
w hiszpańskim mieście? 

– To problem wielu turystów. 
Barcelona ma dużo do zaofero-
wania. Na pewno na pierwszy 
raz należy zapoznać się z archi-
tekturą Gaudiego (Sagrada Fa-
milia, Casa Batllo czy Park Güell), 
przejść się Barrio Gotico (stare 
miasto) i Las Ramblas, a po dro-
dze zerknąć na rynek La Bo-
queria. Dobrze jest też zobaczyć 
miasto z zamku na Montjuic, no 
i oczywiście spróbować coś z ka-
talońskiej kuchni – proponuje Se-
bastian Mączka i zaprasza na wa-
kacje do Barcelony. Kto wie, może 
będziecie mieli okazję poznać mia-
sto z sądeczaninem. 

KATARZYNA GAJDOSZ

Barcelona po polsku 
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się, chcą ci pomóc. Zachwycony 
moimi pracami Niemiec, pozyskał 
mi nowego mecenasa. Teraz po-
wstaje mój album, który sponso-
ruje… Orlen. 
– Sprzedaje Pan prace galeriom?

– To trochę inaczej funkcjonu-
je. Wysyłam im moje prace – oczy-
wiście za to sam muszę zapłacić 
– a następnie umawiam się z ga-
leriami, ile chcę otrzymać za ob-
raz, jeśli znajdzie się kupiec. Ga-
lerie wieszając go, podaje swoją 
cenę dla klienta. Czasem jest na-
wet 100 procent wyższa od mojej. 
Tak współpracuję z polskimi: Open 
Gallery w Szczecinie czy Klucznik 
Gallery w Gdańsku oraz włoskimi 

i zaczynam z Gagliardi Gallery 
w Londynie.
– Jak dobrze sprzedają się Pana 
obrazy?

– Nie narzekam. Przez rok sprze-
dałem ich około stu. 
– To jak szybko powstają Pana praca?

– Po 30 latach malowania, tech-
nicznie malowanie nie sprawia mi 
żadnych trudności. Czasem dłużej 
czekam na wenę, pomysł, niż go re-
alizuję. Willem de Kooning mawiał: 
„Możesz malować obraz trzy mie-
siące, ale powinien wyglądać tak, 
jakby powstał w ciągu 15 minut”. 
Obraz musi mieć zachowaną świe-
żość, nie można obrazu zamęczyć. 

Rozmawiała KATARZYNA GAJDOSZ

  zamęczyć


