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Łukasz Nowakowski
Director F&B at Sheraton
Maldives Full Moon Resort & Spa

Łukasz Nowakowski - osoba z ogromnym doświadczeniem,
popartym zarządzaniem działami gastronomii zarówno w
hotelu butikowym w restauracjach z gwiazdką Michelin w
Wielkiej Brytanii, obiektach w Australii, czy luksusowych
Hotelach Sheraton Resort na Fidżi. Obecnie piastujący
stanowisko Dyrektora Gastronomii w luksusowym obiekcie na
Malediwach. Kolekcjoner wiedzy i doświadczenia w pracy w
trudnych kulturowo i zawodowo środowiskach, kreator
nowych wizji i miłośnik podróżowania.
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Jest Pan związany z hotelarstwem od
kilkunastu lat - jakie były początki?
Jak wspomina Pan pierwsze dni w
pracy?
Moja przygoda z hotelarstwem zaczęła
się na chwilę przed studiami. Jestem
absolwentem prywatnej uczelni w
Poznaniu. Ukończyłem hotelarstwo i
gastronomię na WSGiH. Pamiętam, że
spędziłem 1,5 miesiąca w Szczecinie w
hotelu
Radisson
na
praktykach
krajowych jeszcze przed rozpoczęciem
studiów i to był dla mnie wyjątkowy
czas. Myślę, że było to takie pierwsze
zachłyśnięcie
się
5-gwiazdowym
hotelem - obsługą, serwisem, które
wpłynęły na mnie bardzo pozytywnie.
To był dobry start. Jeśli miałbym
powiedzieć coś o pierwszych dniach w
pracy, to na pewno przychodzi mi na
myśl ból nóg. To mnie wówczas bardzo
uderzyło. Zdałem sobie sprawę, że
pracujemy dużo na nogach i to było
tym negatywnym wspomnieniem z
tamtych czasów, a cała reszta to były
świetnie
wspomnienia,
wspaniali
ludzie, koleżeńskie znajomości, które
co ważne, trwają do dzisiaj.
Przebywa
Pan
obecnie
na
Malediwach, wcześniejsze destynacje
to wyspa Fidżi na Pacyfiku, czy Samoa
– co skłoniło Pana do relokacji?
Kiedy wybierałem studia po liceum
miałem już ułożony w głowie plan na

życie. Mając 15 lat spędziłem prawie
trzy miesiące na statku handlowym w
Afryce. Był to czas spędzony z moim
wujkiem, który był marynarzem.
Wtedy postanowiłem, że chciałbym
podróżować w życiu. Stąd pomysł na
to, żeby kształcić się w branży
hotelarskiej, bo zakładałem, że mogę
pracować tak naprawdę w każdym
miejscu na świecie. Nie było planu na
konkretne miejsca, wszystko napisało
życie. Złożenie się różnych sytuacji
oraz poznawanie ludzi kształtowało tę
mapę. Podczas studiów spędziłem
trochę czasu na Cyprze. Następnie
otworzyły się możliwości i wyjazd do
Wielkiej Brytanii. Był też moment,
powrotu
na
chwilę
do
Polski.
Następnie zdecydowałem się na
późniejszy wyjazd do Australii, gdzie
spędziłem 1,5 roku. To zupełny
przypadek, że trafiłem na ogłoszenie
pracy u Petera Kuruvity, który był
właścicielem restauracji w Sheratonie.
I tak to się zaczęło. Polak siedzący w
Australii, widząc ogłoszenie o pracę na
Fidżi. Nie było dla mnie innej opcji.
Ta destynacja kupiła mnie od razu.
Wyobraziłem sobie te palmy, błękitną
wodę, postanowiłem spróbować – i
udało się! I tak te wyspy są ze mną od
kilku lat. Po prostu się zakochałem.
Destynacje, w których Pan przebywał
znajdują się z dala od Polski. Czy
miał
Pan
jakieś
wątpliwości
podejmując decyzję o pierwszym
wyjeździe?

"Ta destynacja
kupiła mnie
od razu.
Wyobraziłem
sobie te palmy,
błękitną wodę,
postanowiłem
spróbować udało się!
I tak te wyspy
są ze mną od
kilku lat. Po
prostu się
zakochałem."
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Nie miałem. Myślę, że tak jak wspominałem
wcześniej, przygotowałem tę wersję w głowie po tym
jak postanowiłem, że chciałbym podróżować. Plan był
już gotowy. Pierwsze praktyki i słynny hotel Radisson,
gdzie organizowane przez uczelnię praktyki były
wymagane przed ubieganiem się o praktyki
zagraniczne. Od samego początku chciałem wyjechać
za granicę, próbować czegoś innego. Po kilku
miesiącach nauki odbył się pierwszy wyjazd na Cypr
do 5-gwiazdowego hotelu – Sunrise Beach Hotel. Nie
miałem wątpliwości co do wyjazdu. Myślę, że nie było
strachu. To była duża grupa młodych osób. Pojechało

aby jak najwięcej zwiedzać, poznawać kulturę i kraj. Myślę,
że będąc zorganizowanym można połączyć – pracę
zawodową jak i życie prywatne.
Pracował Pan na różnych kontynentach, gdzie
zauważalne są różnice kulturowe. Co przykuło Pana
uwagę, gdy rozpoczynał Pan pracę w nowym miejscu?
Każdy kraj ma w sobie coś innego i różni się od siebie na
różnych płaszczyznach. Przybywając do kraju jasnym jest,
że obserwujemy rodowitych mieszkańców. Musimy się
dostosować do tego jak oni żyją, jak prowadzą swój

These

gorgeous

nas ok. 40 studentów, także był to bardziej taki
studencki wyjazd. Świetne wspomnienia, cudowna

normalny dzień pracy. Przyjeżdżając np. na Pacyfik od
razu rzuca się w oczy spowolnienie. Każdy może to

grupa ludzi, która w większości jest do dzisiaj w
hotelarstwie, pracuje w branży, co jest naprawdę

zauważyć. Oni pracują zupełnie „na innym biegu”. Kultura
pracy jest tam wolniejsza. Przyjeżdżając na Fidżi, z

bardzo ważne.

australijskiego miasta Melbourne, zmiana stylu pracy z
miejskiego na wyspiarski była bardzo ciężka. Były
momenty, gdzie lokalni pracownicy zaskakiwali mnie na
różne sposoby. Zauważyłem, że wiele rzeczy zajmuje
więcej czasu niż do tej pory widziałem w naszej branży.

Wydaje się, że Malediwy są „rajem na ziemi”. Czy z
perspektywy zawodowej również można tak
powiedzieć?

summer

vacation

houses are

great not only
for the hot

Myślę, że każde miejsce może mieć coś pięknego w
sobie. Zawodowo wszystko zależy od tego jak sobie
poukładamy zobowiązania zawodowe. Na Malediwach

Czy doświadczenie, które zdobył Pan podczas pracy za
granicą zmieniło Pana, jako hotelarza?

pracujemy 6 dni w tygodniu. Jeśli na to spojrzymy z
boku, zauważymy, że jest trochę mniej czasu wolnego,

Nie wiem, czy zmieniło – bardziej ukształtowało mnie.
Praca z ludźmi z różnych kultur, z całego świata nauczyła

żeby tak naprawdę przeżyć Malediwy i skupić się
bardziej na ich odkrywaniu. Bądź, co bądź można

mnie z pewnością większej akceptacji różnic. Nauczyła
mnie też cierpliwości, bo trzeba być często bardzo

poukładać dodatkowe wolne dni i korzystać z uroków
kraju. Uważam, że specyfika jest nieco inna przez

cierpliwym w stosunku do ludzi oraz pracy z gośćmi. Są to
ludzie z zupełnie różnym podejściem do życia. Te

wymiar czasowy pracy i z pewnością inny jest
charakter pracy, bo jednak mieszkamy w pracy.
Żyjemy na wyspie, na której jest hotel, więc jest mniej
czasu poza pracą dla siebie. Trzeba te dni wolne
wykorzystać do maksimum. Osobiście staram się
uciekać z wyspy w trakcie dnia wolnego. Dążę do tego,

doświadczenia zmieniły mnie jako człowieka – jestem
spokojniejszy i podchodzę z dystansem do wielu rzeczy.
Ocierałem się o bardzo różne sytuacje i ludzi reagujących
inaczej, by nie powiedzieć specyficznie, na różne rzeczy.

months, but

also all year
round.

Jak już wcześniej wspominaliśmy pracował Pan między
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innymi w Australii, na Fidżi, Samoa
oraz Malediwach – która destynacja
jest według Pana najlepsza, jeśli
chodzi o pracę zawodową?
Najprościej jest na pewno wystartować
w krajach takich jak Australia i Wielka
Brytania,
w
których
praca
jest
powszechnie dostępna. Jeżeli chodzi o
Fidżi, Pacyfik, Samoa dostanie pracy
na
tych
wyspach
wymaga
już
doświadczenia. Kraje te starają się
bronić
zatrudnienia
dla
swoich
mieszkańców. I jest to naturalne. Nie
ma raczej możliwości wyjazdu na Fidżi
na stanowisko niższego szczebla, np.
kelner. Są to raczej stanowiska
menadżerskie
oraz
zarządzające.
Wymagane jest wtedy potwierdzenie
swojego doświadczenia referencjami, a
także
wymagany
jest
najczęściej
dyplom wyższej uczelni. Było tak w
przypadku Fidżi i Samoa. Malediwy są
troszeczkę prostsze, bo nie ma
wystarczająco
wielu
lokalnych
mieszkańców,
żeby
zaspokoić

"Fidżyjczycy są
non stop
uśmiechnięci i
oni są w tym
prawdziwi. To
nie jest wyuczony
uśmiech – jest to
naturalnie
pozytywywne
podejście do
życia. Moim
zdaniem wpływ

zapotrzebowanie na pracowników w
hotelach. Osobiście myślę, że każdy z

na to ma długość

tych krajów przyniósł coś innego i nie
zamieniłbym w żaden sposób szyku w

geograficzna i

jakim byłem w tych krajach, bo z
każdego staram się wynieść jak

stale widoczne

najwięcej i nauczyć się czegoś innego.
Czego możemy nauczyć się od innych
krajów, jeśli chodzi o hotelarstwo? Czy
jako
Polacy,
mamy
podobne
predyspozycje do pracy w zawodzie?

promienie
słoneczne."

Gdziekolwiek pracowałem, Polacy są
rozpoznawani jako bardzo ciężko
pracujący naród. Wielu ludzi, których
poznałem,
którzy
mieli
okazję
pracować z Polakami, mówią, że
jesteśmy
narodem
który
chętnie
zatrudnia. Jeśli chodzi o nauczenie się
czegoś, interesującym przykładem dla
mnie, jest to w czym zakochałem będąc
na wyspach. Optymizm i pozytywne
nastawienie do życia. Wchodząc do
hotelu na Fidżi jesteśmy witani „Bula!”
(pozdrowienie lokalne), dzieje się to z
wielkim uśmiechem. Fidżyjczycy są
non stop uśmiechnięci i oni są w tym
prawdziwi. To nie jest wyuczony
uśmiech – jest to naturalnie pozytywne
podejście do życia. Moim zdaniem
wpływ na to ma długość geograficzna i
stale widoczne promienie słoneczne.
Jest to oczywiście zupełnie inny
krajobrazy, więc to pomaga w byciu
pozytywnie nastawionym do życia, ale
to jest taka rzecz, którą niewiele krajów
na świecie ma. Pozytywne nastawienie
do gościa, do ludzi, z którymi się
spotykają.
Prawdziwa
chęć
nawiązywania relacji.
Jeśli wróciłby Pan do Polski, to jakie
wartościowe doświadczenia zabierze
ze sobą do Polski?
Tych doświadczeń jest bardzo wiele.
Myślę, że nie wystarczyłoby nam czasu,
aby opisać wszystkie. To co w każdym
z tych krajów i w każdej mojej pracy
było najważniejsze to przeżycia gościa.
To jakie te osoby będą mieć emocje,
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"Polecam
podróżowanie,
z pewnością.
Myślę, że

jakie będą miały wspomnienia z tego
pobytu czy posiłku, który miał w
restauracji. Myślę, że to jest taka rzecz,
która jest najważniejsza dla mnie.

sytuacjach, z którymi w kraju się nie
spotyka.
Występują
problemy,
których nie ma się w domu. I jest to
bardzo rozwijające, ale na pewno nie

wyjazd do

Gdziekolwiek
jadę,
gdziekolwiek
pracuję. Bezdyskusyjnym jest, że
oprócz tego doświadczenia, pracujemy
na sukces finansowy hotelu. Im wyżej
się jest w strukturach, tym bardziej

dla każdego. Myślę, że to jest
indywidualna decyzja danej osoby i
kwestia
charakteru.
Patrząc
i
obserwując rynek Polski od kilku lat,
zauważamy, że w bardzo szybkim

granicą wiąże

człowiek musi zwracać uwagę na
finanse firmy, ale podkreślam, że
najbardziej
satysfakcjonującym
czynnikiem jest to, aby gość wychodził
zadowolony i opowiadał o tym innym.
Ważne jest, żeby „poczta pantoflowa”
działała sprawnie. To jest taka rzecz,
którą ze sobą mam na zawsze,
gdziekolwiek bym był.

tempie rozwija się hotelarstwo wraz z
gastronomią. Jest dużo znakomitych
rzeczy, które się dzieją w Polsce i
można znaleźć coś wyjątkowego dla
siebie. Moja decyzja o podróżach była
związana z tym, że chciałem zwiedzać
świat. I tę opcję - bardzo polecam.

Czy poleca Pan wyjazd młodym? Czy

Jak w miejscach, w których Pan
pracował, postrzegana jest praca w

według Pana każdy jest gotowy do
wyjazdu?

zawodzie hotelarza
pokolenie?

Polecam podróżowanie, z pewnością.

W każdym kraju troszeczkę inaczej.

Myślę, że wyjazd do pracy za granicą
wiąże się z wieloma wyrzeczeniami i
musi być to decyzja danej osoby. Nie
każdy może podróżować, nie każdy
może mieszkać za granicą. Spotkałem
na swojej drodze wielu ludzi, którzy
przyjeżdżali, szczególnie w UK, i po
kilku miesiącach wracali do domu, bo
nie było to coś, z czym czuli się

Jest różnica między podejściem do
pracy w tej branży w Australii, a na
Fidżi. Na pewno przez kilka ostatnich
lat zauważyłem tendencje, że coraz
mniej młodych ludzi widzi w tej
branży przyszłość. Jest to nadal
branża, którą się „uprawia” w trakcie
studiów. Jest to dodatkowy sposób na
finansowanie się w trakcie, kiedy

komfortowo. Praca za granicą i
podróże z pewnością kształcą. Człowiek

człowiek przygotowuje się do zupełnie
innej kariery. Na wyspach Pacyfiku

uczy się radzić sobie w różnych

jest wielu młodych ludzi, którzy chcą

przez

młode

pracy za
się z wieloma
wyrzeczeniam
i i musi być to
decyzja danej
osoby. Nie
każdy może
podróżować,
nie każdy
może mieszkać
za granicą."
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być w branży i rozwijać się profesjonalnie. Oni robią
kursy i szkolą się w tym kierunku, bo zakładają, że ich
przyszłością będzie związana z tą gałęzią, z turystyką.
Jest to związane z destynacją i faktem, że większość
zatrudnienia jest w turystyce. Myślę, że to może być ta
różnica. W większych miastach jest z goła inaczej,
młodzież nie widzi tego jako branża przyciągająca, bo
ma przed sobą dużo szerszy obrazek I wiele
możliwości.
Jak, według Pana, powinno wyglądać motywowanie
młodego pracownika?
Każdy człowiek jest inny, dlatego motywowanie może
być różne. Myślę, że każdy lider musi dostosować się
do ludzi, z którymi pracuje. Powinien poznać ich cele
życiowe, wiedzieć na czym im zależy i budować
kanwę motywowania w ten sposób. Kreować w
zależności od tego co ludzie, którzy z nim pracują
chcą dostać od życia, jak widzą swoją przyszłość i
karierę. Myślę, że zmienia się podejście do życia i
świata, także będąc liderem również musimy się uczyć
od młodzieży. Pytanie, co jest dla nich ważne w życiu,
co ich motywuje. Na pewno ludzie młodzi, którzy
zaczynają pracę w branży w tej chwili mają zupełnie
inne podejście, niż ja miałem na początku kariery.
Muszę przyznać, sam uczę się tego co ich motywuje i
w jaki sposób z nimi pracować.
Od dłuższego czasu jest Pan związany z hotelami
luksusowymi, są to również hotele sieciowe. Czym
mogą wyróżnić się hotele sieciowe? Z perspektywy
młodej osoby, czy są to dobre miejsca na rozpoczęcie
swojej kariery w hotelarstwie?

tą ścieżkę. W hotelach globalnych sieci, marek światowych
zauważamy rozbudowany dział HR. To ważne, bo pomaga
się pracownikom. Kształtuje się ich w danym kierunku.
Moje doświadczenie to praca w sieciowych jak i
niezależnych hotelach. Każdy z nich przyniósł inne
perspektywy. W tej chwili mogę powiedzieć, że praca w
hotelach sieciowych jest minimalnie lepsza ze względu na
to, że wszystko jest poukładane. Są pewne systemy, które
ułatwiają działanie. Zazwyczaj, wszystko jest na miejscu i z
perspektywy pracownika jest to fajniejsze miejsce do pracy,
bo wszystko pozostaje czarno-białe i nie ma sytuacji, w
której nie wiemy co się może wydarzyć, co się może stać z
karierą, stanowiskiem i to ułatwia pracę. Korporacyjne
hotele mają wiele programów dla młodych adeptów
hotelarstwa, którzy mogą już na początku kariery dać znać
swoim przełożonym: „takie są moje cele”. Istnieją specjalne
akademie, są systemy kształcenia talentów, także jestem
przekonany, że jest to dobra ścieżka.
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Czy ma Pan receptę na sukces w hotelarstwie?
Recepta na sukces? Ciężka praca.

great not only

Myślę, że moim mottem, które usłyszałem na początku
kariery było, żeby traktować wszystkich gości jak gości u
siebie w domu. I to działa, bo myślę, że to ukierunkowało
mnie w karierze. Zapamiętałem tę radę bardzo dobrze.
Druga, dla mnie ważna: „nie jest sukcesem dać świetny
serwis gościom, którzy są zadowoleni. Trzeba wybierać
gości trudnych, niezadowolonych i sprawiać, aby zmienili
nastawienie
i
wyszli
uśmiechnięci
z
restauracji,
podziękowali nam za świetnych serwis” Tego sobie
najczęściej życzę, i muszę przyznać, że takie myśli kierują
mną od lat. Mam je często w głowie i chyba one w dużej
mierze przyczyniają się do rozwoju mojej kariery.

for the hot

months, but

also all year
round.

Hotele sieciowe mają w sobie to, że jest dosyć jasno
wyznaczona ścieżka kariery. Jeżeli ktoś naprawdę chce
związać się z siecią jest w stanie ułożyć sobie w głowie
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