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Z RESZTĄ SOBIE NA PEWNO PORADZIMY

Wywiad przeprowadził Dawid Thom

Doświadczony Szef Kuchni, który już od ponad dwóch dekad rozwija 
 umiejętności w hotelach 5 gwiazdkowych na stanowiskach kierowniczych.
Osoba inspirująca wiele młodych talentów, od lat związany z hotelem
Sheraton Grand Warsaw.  Absolwent  wydziału Zarządzania na Uniwersytecie
Warszawskim.
Przez wiele lat, wspólnie z Krajową Izbą Gospodarczą, promował Polską
żywność na świecie. Gotował dla wielu znanych ludzi ze świata polityki i
showbiznesu. 

Prywatnie - mąż Marty oraz tata syna Aleksandra i córki Hanny. 

Marcin Sasin

Executive Chef
 Sheraton Grand  Warsaw



Co sprawiło, że zdecydował się Pan na
pracę w hotelu, jakie były Pana
początki? Czy był Pan
podekscytowany, kiedy rozpoczynał
Pan karierę?

Bardzo dobrze pamiętam moje
początki, choć minęło już dobre dwie
od kiedy uczyłem się w szkole
gastronomicznej. Był rok 1995. Wydaje
mi się, że były to początki świetnego
hotelarstwa w Polsce, a ja sam odbyłem
praktykę w hotelu Marriott w
Warszawie - w centrum naszego
miasta. Muszę przyznać, że się
zakochałem. Byłem naprawdę
zafascynowany hotelarstwem, całą
kuchnią hotelową i już wtedy
patrzyłem na produkty z wielkim
podziwem. To zabawne. Już wtedy, w
wieku 15 lat, powiedziałem sobie, że
zostanę szefem kuchni w
pięciogwiazdkowym hotelu. I małymi
kroczkami dążyłem do tego. Miałem
sporo szczęścia, bo od 5 lat jestem
głównym szefem kuchni we
wspaniałym hotelu, jakim jest
Sheraton Grand Warsaw, z czego
jestem bardzo dumny. 

Naszymi czytelnikami są młodzi ludzi
stojący u progu kariery Szefa Kuchni
czy managera. Jakie wskazówki i rady
może Pan przekazać tym młodym
pasjonatom?

Młodzi powinni zrozumieć, że ich
zaangażowanie będzie najważniejsze.
Istotną kwestią będzie obranie sobie
odpowiedniego celu. Muszą wiedzieć,
gdzie chcą iść i co chcą z tym zrobić. I 
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Przeświadczenie jest takie, ponieważ 

tu za wiele nie muszę dodawać - tak jak
w każdej branży liczy się wytrwałość.
Jeśli poszukujemy wyższych
standardów to dbałość o szczegóły jest
wartością nadrzędną. Oprócz tego
wszystkiego, co zostało już
powiedziane, młodzież musi się cały
czas doszkalać, zdobywać wiedzę. Ja
np. jestem absolwentem zarządzania
na wydziale Uniwersytetu
Warszawskiego. Pomimo tego, że
pracuję już ponad 20 lat i mam duże
doświadczenie, to nadal, każdego roku
planowałem dla siebie szkolenie za
granicą lub wyjazd, który był stricte
poznawczy. Z tego powodu
zwiedziłem całą Azję. Szkoliłem się w
wielu hotelach pięciogwiazdkowych -
np. w Singapurze, Tajlandii czy
Chinach. Były oczywiście kursy, które
odbywały się w Polsce, które też były
wyjątkowym doświadczeniem. Zatem
pamiętajmy – jakość, wytrwałość i
dążenie do celu. Dołożyłbym jeszcze
czas i pokorę. Raczej nie uda nam się
zostać szefem kuchni w dużym hotelu,
czy w bardzo dobrej restauracji, jeżeli
mamy 2-3 lata doświadczenia. Zatem
moja rada dla młodych – pracujcie
ciężko i czekajcie na swoją szansę, bo
wraz z ciężką pracą szansa przyjdzie na
pewno. Tego Wam życzę.

Istnieje przeświadczenie, że każdy
szanowany Szef Kuchni krzyczy na
swoich pracowników. Czy tak
faktycznie jest? Czy jest wielu Szefów,
których Pan zna, którzy radzą sobie
tak z motywowaniem do pracy?
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oglądamy programy telewizyjne, gdzie
nierzadko udostępniana jest taka forma
reakcji na stres czy motywację –
poprzez krzyki w kuchni. W
prawdziwym życiu w dużym
przedsiębiorstwie, w którym pracuję ja,
gdzie mamy 40 kucharzy, gdzie
prowadzimy trzy restauracje i
wydajemy posiłki na nasze sale
bankietowe oraz przygotowujemy
dania, które wyjeżdżają w postaci
cateringu – myślę, że nie ma czasu, ani
sensu na krzyki w kuchni. Jestem
pewien, że wielu profesjonalistów
zgodzi się, że w dużej operacji nie ma
czasu na takie rzeczy. Skłaniam się
raczej do tego, żebyśmy wzajemnie
bardzo dobrze się organizowali, dzielili
zadania, a celem nadrzędnym jest
posiadanie wiedzy i odpowiedzialność
za dane przygotowania i za proces,
który wynika z celu. Następnie
zadaniem naszym jest złożenie tego w
jedność, w taki sposób, aby z naszego
miejsca wyszło coś wyjątkowego z
uśmiechem, i podkreślam, bez krzyku.

Jakie były Pana pierwsze wrażenia z
pracy z pięciogwiazdkowego hotelu?

Gdy trafiłem do hotelu, miałem bardzo
małe doświadczenie i tak naprawdę
przez pierwsze trzy miesiące człowiek
musiał się uczyć od nowa tego, czego się
nauczył w małej restauracji. W moim
pierwszym pięciogwiazdkowym hotelu
wszystko było 10 razy większe, szybsze i
lepsze. Z perspektywy czasu muszę
powiedzieć, że było mi naprawdę 

ciężko. Pamiętam, że przez pierwsze
kilka miesięcy były momenty
zwątpienia. Ale miałem cel, o którym
już wspominałem, miałem pewne
założenia i po prostu musiałem to
przetrwać. Kolejne lata dawały mi
doświadczenie i czułem się silniejszy,
co wpłynęło zdecydowanie na moją
ocenę i dalszy samorozwój. Uważam,
że to tyczy się wielu z nas i dla wielu z
nas początki są trudne, ale jeśli ktoś
chce się uczyć czy ciężko pracować, to
można w każdym zawodzie osiągnąć
wszystko.

Zarządza Pan wyjątkową
gastronomiczną marką. Jakie są Pana
cele i najważniejsze priorytety w
życiu zawodowym?

Tu zdecydowanie mogę odpowiedzieć
bez większego zastanowienia. Jeżeli
miałbym się skupić na celach
zawodowych, to założyłem sobie, że
goście, którzy przyjeżdżają do nas do
hotelu, będą czuli się przede
wszystkim wyjątkowo. Życzyłbym
sobie, żeby nasze miejsca pracy były
najlepsze w Polsce, może nawet
najlepsze w Europie, i żeby hotel
Sheraton Grand Warsaw był na
bardzo wysokim poziomie. Skutecznie
do tego dążę. Korzystając z okazji,
może odrobinę się pochwalę, że na
rok 2021 zostałem mianowany do
kulinarnej  rady doradczej hoteli
Marriott w Europie. Bardzo się cieszę,
że zostałem zauważony i doceniono
moje pomysły na restaurację, czy 
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indywidualne podejście do gastronomii,
a więc mogłem jako reprezentant
wybrany spośród kilkuset kandydatów
dołączyć do grona trzydziestu szefów
kuchni, którzy mają wpływ na
gastronomię w  hotelach  sieci Marriott
International w Europie.

Czy jest jakaś rzecz, którą hotele
mogłyby zrobić, aby poprawić swoją
sytuację w obecnej Covid-owej
pozycji?

Zawsze jest coś do poprawienia w
każdej dziedzinie w życiu, chociaż
myślę, że jesteśmy w 100 procentach
przygotowani na Covid-19, jeżeli chodzi
o bezpieczeństwo nas samych i naszych
odwiedzających. Jako cała sieć czy
zespół staramy się przede wszystkim
zapobiegać. Jesteśmy odpowiedzialni i
ostrożni. Musimy tacy być, nie ma tu
innej opcji. Nie wyobrażam sobie,
żebyśmy nie byli przygotowani do
pełnego działania bez zapobiegania.
Znamy wytyczne i to jest kluczowe.
Chronimy nasze bezpieczeństwo, jak i
bezpieczeństwo naszych gości
hotelowych. Jesteśmy bezpiecznym
podmiotem, nasi goście czują się
bezpiecznie właśnie u nas. Jestem
przekonany, że tak pozostanie, bo to
nasz obowiązek, z którego musimy się
wywiązać.

Jakie wyzwania stoją przed hotelami
po pandemii?
Dla mnie, jak i dziesiątek tysięcy hoteli
niestety odpowiedź jest bardzo prosta.
Największym wyzwaniem dla nas jest
przede wszystkim brak gości
hotelowych. I odpowiedzią na to 

wyzwanie jest sprawienie, aby goście
do nas wrócili. To jest największy
„challenge” przed którym stoimy, my
jako marka i cały świat wraz z nami.
Chcielibyśmy, aby wirus się skończył i
żebyśmy wszyscy byli zdrowi, żyli bez
obaw i strachu. Mamy nadzieję na
powrót do tego, aby być w pełni
otwarci, wrócić do normalnego życia
sprzed roku 2020. Z resztą... z resztą
sobie na pewno poradzimy.

W jakie nowe narzędzia czy
umiejętności powinni wyposażyć się
Szefowie Kuchni restauracji
hotelowych?

Jestem przekonany, i zapewne wielu
się ze mną zgodzi, że restauracje
hotelowe nie były aż tak nastawione
na sprzedaż dań na wynos, jak dzieje
się to w obecnych czasach. Muszę
przyznać, że tutaj też bardzo dużo się
nauczyliśmy. Pomimo tego, że
byliśmy zamknięci jako hotel, to
zwiększyła się liczba dań
wyjeżdzających poza restaurację
hotelową. Oczywiście z cateringiem
wcześniej już działaliśmy i to nie była
żadna tajemnica, ale to zupełnie inne
przedsięwzięcie. Staraliśmy się
utrzymać doświadczenie wyjątkowego
„Fine Diningu”, ładnie go opakować i
dowieźć do klienta. Myślę, że Covid
nauczył nas szybszej reakcji no to, co
proponuje otoczenie. Dał nam lekcje,
aby reagować na zmiany. Wcześniej
wiele rzeczy było zaplanowanych z
wyprzedzeniem miesięcznym.
Obecnie działamy intensywnie z
tygodnia na tydzień, a czasami z dnia 
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na dzień. Nawet dzisiaj nie wiemy, co
się wydarzy w przyszłym tygodniu.
Pozostajemy czujni i na bieżąco
reagujemy poprzez dostosowywanie się
do danej sytuacji. Dawniej byliśmy
zdecydowanie poukładani. Wszystko
było zawsze dopięte na ostatni guzik, a
wirus - tak jak zostało to powiedziane -
odmienił tą stabilność, ten
zrównoważony rozwój i działamy
równie intensywnie, lecz chyba z
większą efektywnością. Patrząc jedynie
na naszą restaurację to dopasowaliśmy
kartę menu do danej chwili, bo
wiadomo, że nie sprzedajemy
przegrzebków na wynos czy homarów,
tylko dostosowaliśmy dania, o których
już mówiłem wcześniej do danej
sytuacji.

Jest Pan aktywny w social media. Pana
profil jest popularny wśród hotelarzy i
nie tylko. Czy w obecnych czasach
social media to hobby, przywilej czy
niezbędne narzędzie do komunikacji?
Co Pan o tym sądzi?

Uważam, że jest to niezbędne narzędzie.
Jeżeli chodzi o social media - traktuję je
poważnie. Dawniej kupowałem książki,
czytaliśmy wspólnie artykuły,
zamawialiśmy jakieś miesięczniki z
zagranicy – zobaczmy, jak sprawy nam
się ułatwiły. Obecnie dzięki social
mediom pozwolono nam zobaczyć, w
którym miejscy jesteśmy, i co robią
inni. To jest bardzo ważne. Myślę, że to
jest wspaniałe narzędzie, aby pokazać, w
jakim stylu pracujemy jako marka, jaki
kierunek obieramy, aby pokazać to, co
serwujemy, a nawet co sobą
prezentujemy. Uważam, że dzięki 

temu wiele razy zdobyliśmy klientów.
Niejednokrotnie zdarzyło się, że
pokazałem zdjęcie i uznano to za
ciekawy produkt/danie w mediach
społecznościowych, a za chwilę
mieliśmy telefon, że goście chcieliby
zarezerwować stół czy mieć podobną
kolację w domu, korzystając z
możliwości świętowania urodzin czy
rocznicy. Uważam, że social media są
wszechstronnym narzędziem, które
bardzo ułatwia pracę. Osobiście nie
mam problemu z tym, żeby
pokazywać siebie czy pracę, którą
wykonuję.Zachęcam nie tylko
młodych do podobnego podejścia.
Cieszę się również, że korzystam z
social mediów, bo dzięki nim
utrzymuję kontakt z przyjaciółmi z
zagranicy. Podczas podróży poznałem
naprawdę spore grono osób i dzięki
temu właśnie narzędziu utrzymuje
kontakt bez względu na dystans
społeczny. Podkreślę, że bardzo ważne
jest, aby prowadząc profil, być
prawdziwym. Nie powinniśmy
niczego kolorować. 

InAzia – zdaniem wielu najlepsza
azjatycka restauracja w Warszawie.
Co stoi za sukcesem?

Najważniejsze jest podejście do gościa.
Wierzę, że niezmienny zespół,
zaczynając od obsługi w restauracji, a
kończąc na kucharzach, pracujących w
kuchni także przynosi efekty. Dbamy
intensywnie o jakość produktów czy
prezentację dań. Gwarantujemy
dbałość o szczegóły. Zawsze
powtarzam, że nie jest ważne, jak
pięknie ułożymy danie na 
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niesamowitym talerzu, jeśli obsługa nie dorówna wartości
produktu na talerzu. Co, jeśli byłoby doświadczenie, lecz
bez pasji i uśmiechu. Staram się dbać o to, żeby kelnerzy i
kucharze działali z dużym zaangażowaniem. Chcę
widzieć pasję - to klucz do sukcesu. Bardzo mocno
wierzę, że stała jakość dostarczanych produktów,
doświadczenia, ale również i rozwój dzięki wprowadzaniu
nowych ulepszanych dań, procentuje tym, że nasza
inAzia jest jedną z najlepszych azjatyckich restauracji. 

Czy jest jakieś danie, bez którego nie wyobraża sobie
Pan swoich restauracji?

Ciężkie pytanie, ale myślę, że skłaniam się ku rybom.
Zarówno w jednej (włoskiej Cucina Mia), jak i drugiej
(azjatyckiej inAzia) restauracji w naszym hotelu muszą
być dobre ryby, które ciężko dostać w Polsce, a więc ryby
i dobre warzywa. A jeśli miałbym powiedzieć o daniu, to
myślę, że w restauracji Cucina Mia nie wyobrażam sobie,
żeby nie było naszej słynnej Parmigiany, czyli pieczonego
bakłażana przekładanego parmezanem i pomidorami. W
inAzi nie wyobrażam sobie żeby nie było tatara z
tuńczyka, z kolendrą i trawą cytrynową. Chciałbym, aby
te danie dalej pozostały w naszym menu. 

Jaki kraj według Pana ma najlepszą kuchnię na świecie i
dlaczego? 

Jeżeli mówimy o najlepszej kuchni, to ważne, aby
powiedzieć, że skupiam się na moim osobistym odczuciu
i skłaniam się ku Tajlandii. Jest to kuchnia, którą
uwielbiam za te dania, które są przygotowane od ręki. Te
cudne smaki, które kucharze osiągają dzięki gotowaniu na
woku. Te połączenia kwaśnego wraz z ostrym i słodkim.
Jestem wielkim fanem jedzenia tajskiego, dlatego też od
dawna interesuję się tą kuchnią. Bardzo skupiłem się na
naszej restauracji hotelowej, bo to jest dla mnie coś
wyjątkowego, coś bardzo ciekawego i ta przygoda
niejednokrotnie skierowała mnie do Tajlandii – byłem
tam dobre kilka razy. Jestem przekonany, że mógłbym
tam wracać co roku. Jestem cały czas pod wrażaniem.
Mam też zabawną historię. Pewnego dnia, będąc w
Tajlandii, przygotowywałem dla polonii w hotelu 

pięciogwiazdkowym przyjęcie dla 300 osób. Po
wykonanym serwisie, gdy jeden z gości podszedł do
mnie, wymieniliśmy się wizytówkami. Zobaczyłem, że
na wizytówce miał moje nazwisko jako logo uczelni
mieszczącej się w Bangkoku. Nie miałem o tym pojęcia.
Cóż za fenomenalny zbieg okoliczności. 

Jakie są trzy składniki, bez których nie wyobraża sobie
Pan dobrej kuchni?

Z mojej perspektywy muszę mieć w kuchni zioła, a w
szczególności kolendrę, którą uwielbiam. Jestem
uzależniony również od dobrej oliwy z oliwek i
różnorodnych warzyw, które pochodzą z ekologicznych
farm i są uprawiane naturalnie.  

Jakie potrawy są według Pana w Polsce najbardziej
niedoceniane?

Jeśli miałbym odpowiedzieć w sposób
nieskomplikowany to będą to potrawy jednogarnkowe.
Uważam, że są naprawdę niedoceniane. Idąc dalej,
myślę, że w Polsce nie skupiamy się bardzo na
podstawowych owocach morza. Znamy tylko
podstawowe krewetki i ostrygi. Ciężko jest spotkać
skorupiaki. Oczywiście ma tutaj znaczenie położenie
Polski, ale uważam, że po prostu boimy się próbować
nowych rzeczy. Polacy nie doceniają też potraw z
dziczyzny, która nadal rzadko spotkamy na naszych
stołach. Idąc innym tropem, uważam, że niedoceniane
jest to, co jest nieznane. Jest to najprostsza odpowiedź na
pytanie. Niedoceniane jest też to, co zostało źle
przygotowane. Boimy się tego, co jest obce, bo albo
mieliśmy złe doświadczenie albo po prostu tego nie
znamy. Uważam, że każdym daniem możemy
przekonać do siebie gości, jeżeli naprawdę potrafimy je
dobrze przyrządzić. Zachęcam Państwa do tego, żeby
próbować nowych rzeczy, smakować i korzystać z tego,
co daje nam świat, bo jest naprawdę bogaty i oferuje
niesamowicie smaczne dobra.
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