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KAŻDY MUSI SIĘ SAM O TYM PRZEKONAĆ

Wywiad przeprowadził Dawid Thom

Szef kuchni z ponaddwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym. Absolwent warszawskich
szkół, Gastronomicznej przy ul. Poznańskiej, Hotelarskiej przy ul. Krasnołęckiej oraz WSHiG w
Poznaniu. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1992 we Włoszech w restauracji**Michelin
Miramonti L'altro, następnie w nowo otwartym Hotelu Bristol w Warszawie pod okiem Kurta
Schellera, w jednej z najlepszych w owym czasie restauracji Malinowa.

W swej karierze dzięki pracy w renomowanych hotelach miał przyjemność gotować dla wielu
znamienitych gości m.in. Cesarza Japonii, królowych i księżnych podczas spotkania na
zaproszenie Pani Prezydentowej Jolanty Kwaśniewskiej, księcia Monaco Alberta podczas
konferencji gastronomów i hotelarzy w Monaco 2013, a także dla Jego Świątobliwości Dalajlamy.

Laureat ogólnopolskich konkursów kulinarnych m.in. L'art de la Cuisine Martell, Pucharu Polski, a
w listopadzie 2002 zdobywca brązowego medalu w Kulinarnym Pucharze Świata w Luxemburgu
wraz z pierwszą ekipą narodową Polski biorącą udział w tym zaszczytnym wydarzeniu.
Współautor wydanej w 2008 roku książki Kuchnia szefów, oraz wielu artykułów prasowych.

MICHAŁ TKACZYK 
Executive Chef

 
HOTEL BRISTOL,

 a Luxury Collection Hotel,
Warsaw



Od prawie 30 lat związany jest Pan z
gotowaniem – jakie są Pana pierwsze
wspomnienia z kuchni? 

Miałem tę szansę i przyjemność, że
pracę zawodową rozpoczynałem w
innych standardach niż te powszechnie
obowiązujące w gastronomii lokalnej
ówczesnych lat. Swoje pierwsze
doświadczenie zawodowe zdobywałem
we Włoszech w restauracji, która miała
gwiazdkę Michelin, a później trafiłem
do nowo otwartego po remoncie
warszawskiego hotelu Bristol. Dzięki
temu miałem możliwość uczyć się od
specjalistów światowej klasy, pracować
na niedostępnych wówczas w naszym
kraju produktach i uczyć się zupełnie
nowych standardów pracy.  

 
Jak wygląda codzienność pracy Szefa
Kuchni w Hotelu Bristol?  

Codzienność pracy w warszawskim
Bristolu wygląda podobie jak wielu
innych hotelach. Szefowie hotelowej
kuchni każdego dnia tworzą
zamówienia produktowe i kontrolują
proces produkcji czy zarządzania
personelem. Istotnym filarem jest
również przygotowywanie
zmieniających się sezonowo ofert
kulinarnych, natomiast to co nas
wyróżnia to możliwość spotkania lub
rozmowy z naprawdę wyjątkowymi
gośćmi - przedstawicielami światowych
monarchii, znanymi politykami,
aktorami, muzykami. Przez lata pracy w
Bristolu miałem okazję gotować między
innymi dla Jego Świętobliwości
Dalajlamy, Cesarza Japonii Akihito czy 
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Alberta Księcia Monako. Dla mnie
jednak równie cenne są spotkania z
naszymi stałymi gości, przyjaciółmi
hotelu, którzy od lat do nas powracają.
Znam ich ulubione dania, wiem co
sprawi im kulinarną radość. Cieszy
mnie, gdy czują się u nas jak w domu. 

 
Czego nauczył się Pan podczas wielu
lat w zawodzie? Czy nadal czerpie Pan
radość z gotowania? 
 
Miałem szczęście, że zaczynałem
naukę zawodu od podstaw - swoje
pierwsze kroki stawiałem „na obieraku"
i tak po kolei poznawałem kolejne
działy kuchni. Na pewno wiele dała mi
również wiedza i możliwość spojrzenia
z drugiej strony, bo przez pewien okres
byłem dyrektorem gastronomii hotelu
Holiday Inn i zarządzałem ponad 100-
osobowym pionem gastronomii, więc
mój bagaż doświadczeń i umiejętności
rósł razem z pełnionymi funkcjami.  

 
Jak opisałby Pan swoją kuchnię?  
 
Staram się czerpać przede wszystkim z
naszych polskich tradycji kulinarnych,
chcę, aby tworzone przeze mnie dania
opierały się na polskich produktach o
najwyższej jakości. Jednak
jednocześnie nie wolno nam
zapomnieć, że hotel to miejsce, w
którym zatrzymują się goście z całego
świata, więc w karcie muszą znaleźć się
również dobrze wszystkim znane
światowe klasyki. Ponadto w hotelu
znajduje się kilka rożnych punktów
gastronomicznych i naturalnym jest, 
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że są one zróżnicowane ofertowo - w
każdym miejscu serwujemy inne
smaki. Jestem bardzo elastyczny, bo
wiem, że wykładnikiem naszej oferty
jest przede wszystkim zadowolenie
naszych gości. 

Spędza Pan wiele godzin w kuchni.
Jak często gotuje Pan w domu dla
swojej rodziny? Czy gotowanie w
domu nadal sprawia Panu
przyjemność czy stara się Pan tego
unikać?  

Jeśli tylko mam okazję to tak, lubimy
wspólne spędzanie czasu przy
gotowaniu i jedzeniu, choć niestety są
to rzadkie okazje, lecz kiedy tylko
możemy - wykorzystujemy tę szansę.
Cenię sobie, wolny czas spędzony z
przyjaciółmi i rodziną, bo wiem, że
lubią oni popróbować tego, co
przygotowałem. A że po tych
imprezach najczęściej nic nie zostaje,
to dla mnie czysta radość - bo to
oznacza, że im smakowało 😊 

 
Co lubi Pan w polskich produktach?  

Po pierwsze poszukuję w nich
wspomnień, smaków dzieciństwa -
sięgam pamięcią do tego, co jadło się w
moim rodzinnym domu - tu zawsze
ważne miejsce zajmowała dziczyzna.
Przynosił ją dziadek, który był
myśliwym, a babcia nie miała sobie
równych w jej przygotowaniu. Cieszę
się, bo na szczęście przeżywamy
renesans polskich produktów, które
obecnie są dostępne dla każdego z nas. 

Polska kuchnia i polskie produkty
nareszcie mają tyle uwagi, na ile w
pełni zasługują. 

Czy uważa Pan, że innowacje
dotyczące prezentowania produktów,
dań, a także tekstur są dobrze
odbierane przez gości czy też
tradycyjny posiłek nadal odgrywa
ważną rolę?  
 
Wszystko zależy od gustów, a jak
wiemy, o tych się nie dyskutuje.
Często rozmawiam z gośćmi, którzy
cenią sobie awangardową prezentację
dania, są bardzo otwarci na kulinarne
eksperymenty, a inni zdają się nie
zwracać na to uwagi, skupiając się na
meritum - czyli na smaku i z tego
czerpią największą przyjemność.  

Co Pańskim zdaniem jest ważniejsze
– smak czy prezentacja? 

Obydwa aspekty są niezwykle ważne,
Wszyscy wiemy, że prezentacja jest
bardzo ważna, ponieważ - jak to się
mówi - najpierw je się oczami, ale
nawet najlepsze prezentacje bez
smaku przegra walkę o podniebienie
gościa i jego powrót do restauracji. 

Gotował Pan dla wielu znanych
osobowości. Kogo chciałby Pan
ugościć w swojej restauracji i
dlaczego? 

Cieszy mnie gotowanie i
przygotowywanie posiłku dla każdego
gościa, który przekracza próg naszego
ponad 120-letniego hotelu. Na co 
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dzień gotujemy, nie znając preferencji
osób odwiedzających nasze restauracje i
bary. W przypadku znanych osobistości
często otrzymujemy informacje o
dodatkowych życzeniach i wymaganiach
czy restrykcjach żywieniowych.
Oczywiście wymaga to innego
przygotowania operacyjnego, ale nasze
zaanagażowanie w przypadku każdego
gościa jest takie samo. 

Jaka była Pańska pierwsza reakcja, kiedy
po raz pierwszy zaproponowano Panu
współpracę z hotelem Bristol? 

To była moja pierwsza rekrutacja jeszcze
w szkole hotelarskiej, więc wszystko było
dla mnie niezwykle ciekawe i ekscytujące.
W końcu otwierał się najbardziej
nowoczesny i obiekt hotelarski w
ówczesnej Warszawie. To był początek lat
90, pierwsze interview w życiu, spotkanie
z charyzmatycznym "Wąchalem” :-)
Kurtem Schellerem. Na początku z
powodu wielu chętnych dostałem się na
listę rezerwową. Wyjechałem zatem do
Włoch do pracy, ale po 3 miesiącach
otrzymałem list z Bristolu z
zaproszeniem do współpracy. No cóż -
czułem wielką radość! Mogłem
uczestniczyć w budowaniu zespołu od
początku, otrzymałem gruntowny
trening. Wiem, że to procentuje do dziś w
mojej pracy jako szefa kuchni.

Co sprawia, że Hotel Bristol jest
miejscem, w którym chce Pan
pracować?  

Magia tego miejsca - to hotel z duszą i
historią. Nie ma takiego drugiego miejsca
w Warszawie. Jestem dumny z tego, że 

mogę je współtworzyć - najlepszym
tego dowodem jest to, iż powróciłem
tu po raz trzeci.  

Onboarding pracownika z Pana
perspektywy, jak powinien wyglądać? 

Zaczynamy od wstępnej selekcji
kandydatów przeprowadzonej przez
dział personalny. Dziś wiele CV jest
przesyłanych przez obcokrajowców,
więc ważne jest sprawdzenie czy
osoby te mają pozwolenie na pracę.
Następny krok to rozmowa
kwalifikacyjna z wyselekcjonowanymi
kandydatami, których doświadczenie
zawodowe mnie zainteresuje. Po tych
dwóch etapach wybieramy
najlepszych kandydatów. Dochodzi do
zatrudnienia i rozpoczynają się
szkolenia wstępne. Kolejne szkolenia i
treningi to z mojej perspektywy
najważniejszy etap. Wymagam od
nowych pracowników, aby zmierzyli
się z pracą na kolejnych stanowiskach
jako tzw. "cień"- nowo zatrudniona
osoba pracuje kilka dni na danym
stanowisku z wyszkolonym
pracownikiem, aby móc go lub ją
wkrótce zastąpić. W dłuższym okresie
crosstrening na wszystkich
stanowiskach pozwala na ocenę
szerokiego spektrum umiejętności
pracownika. A to z kolei dają cenną
wiedzę szefowi kuchni i pozwala
później na dużą elastyczność w
zarządzaniu zespołem. 

Jakie ma Pan oczekiwania wobec
swoich pracowników?  
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Przede wszystkim pasja i zaangażowanie. Szukamy
lojalności, otwartych umysłów i wysokiej kultury
osobistej, całej reszty można się nauczyć. 

Co sądzi Pan o pracy u podstaw i intensywniejszej
współpracy z szkołami gastronomicznymi. Czy może to
być dla branży kluczowe? 

Obawiam się, że nie. Niewielki odsetek absolwentów
szkół gastronomicznych i hotelarskich pracuje w
zawodzie. Dodatkowo pandemia spowodowała odejście z
branży wielu doświadczonych pracowników, a młode
pokolenie niechętnie podchodzi do pracy w systemie
7/24/365. Wszelkie zawody związane z gastronomią i
hotelarstwem odczuwają teraz niestety kryzys.
Zdecydowanie bardziej w tym trudnym czasie upatruję
rozwiązania w rozwoju firm pośrednictwa pracy oraz w
zmianie przepisów umożliwiających łatwiejszy dostęp do
naszego rynku pracy. 

Rozwinął Pan wiele młodych talentów. Jakich
kompetencji mogli się przy Panu nauczyć najbardziej?  

Każdy kto ze mną pracuje dostaje taką samą szansę - to
od niego, od niej zależy, czy ją wykorzysta. Wielu z
moich pracowników miało możliwość rozwinąć skrzydła
w tym wyjątkowym miejscu i to zrobili. To dla mnie
zawsze duża radość i satysfakcja. 

Wiele osób w branży hotelarskiej zostało zwolnionych z
powodu pandemii, jednak sytuacja wydaje się
poprawiać wraz z upływem czasu. Czy mógłby Pan się
podzielić przeciwnościami, z którymi musiał się Pan
zmierzyć w 2020 -2021 roku? 

Jeszcze przed pandemią znalezienie właściwych
kandydatów nie było prostym zadaniem. Pandemia
spowodowała dość znaczący odpływ pracowników z
branży, którzy zaczęli próbować swoich sił w innych
zawodach. Nie zawsze wiązało się to z atrakcyjniejszym
wynagrodzeniem, bardzo często o zmianie decydował 8-
godzinny tryb pracy, od poniedziałku do piątku z 

wolnymi weekendami i świętami - co dla wielu okazało
się ważną wartością dodaną. Obecnie nadal borykamy się
z uzupełnianiem personelu pomimo sporej liczby
zgłaszających się kandydatów. Wiele osób zdaje się
zapominać, że zatrudnienie w hotelu daje stabilizację i
bezpieczeństwo finansowe. Często się o tym zapomina,
aż do pierwszego „zwichnięcia ręki”, kiedy to przydaje się
opłacony ZUS. 

 
Jaką radę dałby Pan osobom, które obecnie zaczynają
swoją karierę w branży hotelarskiej? 

Życzyłbym, aby czerpali wiedzę garściami od każdego
pracownika hotelu, nie zamykali się w wąskim gronie
swojego departamentu, ale uczyli się hotelu „w całości”.
Kto wie, może za kilka lat dostaną szansę zarządzania
jakimś obiektem i wtedy okaże się, że wiedza  zdobyta
gdzieś na początku będzie bezcenna. Życie pisze
zaskakujące scenariusze i nie każde rozwiązania znajdą w
podręcznikach. A hotelarstwo słynie z takich historii,
kiedy to osoby zaczynały „na zmywaku", a dziś są
dyrektorami generalnymi wspaniałych hoteli w
najpiękniejszych zakątkach świata. Trzymam kciuki za
młode pokolenie i życzę im zapału, pozytywnego
myślenia i wytrwałości w dążeniu do celu. 
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