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Roz mo wa
z MAr KIEM zA BIEL sKIM, 
Dy rek to rem Za kła du Bor gWar ner
Po land Sp. z o.o.

– Gra tu lu ję, fir ma Bor gWar ner Po -
land Sp. z o.o., zo sta ła uho no ro wa -
na pre sti żo wą na gro dą Od po wie -
dzial ny Pra co daw ca – Grand Prix
2013. By cie naj lep szym, po za du -
mą i ra do ścią, po cią ga za so bą spo -
ro od po wie dzial no ści…
– Dzię ku ję. Oczy wi ście nie zmier nie
mi ło jest usły szeć, że Bor gWar ner
Po land zno wu otrzy mał na gro dę. Są -
dzę, że każ de przy zna ne wy róż nie -

nie – nie waż ne w ja kiej for mie i w ja -
kiej ka te go rii – za wsze przy no si pew -
ną du mę i ra dość. Po zwa la rów nież
choć na chwi lę za po mnieć o ry zy -
kach i od po wie dzial no ści. Z dru giej
stro ny, to prze cież od po wie dzial ność
za pla no wa ne czy po dej mo wa ne de -
cy zje jest ele men tem mo ich co dzien -
nych obo wiąz ków, ale sko ro ten obo -
wią zek przy no si chwi le ra do ści to
dla cze go nie go dzić się na ta ką od -
po wie dzial ność?
– Pań stwa fir ma zlo ka li zo wa na jest
na Pod kar pa ciu, w Ja sion ce pod
Rze szo wem. Wie lo krot nie pod kre -
ślał Pan do god ność tej lo ka li za cji.
Na dal uwa ża Pan Pod kar pa cie za re -
gion atrak cyj ny dla in we sto rów?
– Oczy wi ście na dal tak uwa żam,
choć zda ję so bie spra wę, że jest to
tro chę wbrew opi niom wie lu ana li -
ty ków i wbrew wie lu obie go wym
opi niom o tym re gio nie. Ale pa trząc
z per spek tyw już kil ka lat spę dzo -
nych na pod kar pa ciu to my ślę, ze ci
ana li ty cy się my lą i za pew ne wie lu
z nich tu taj na wet nie by ło, a sa me
cy fry, licz by, tren dy – to nie wszyst -
ko. Ja sion ka jest do brze „ulo ko wa -
na” – port lot ni czy, wę zeł S -19 i au -
to stra dy A -4 oraz bli skość uczel ni

wyż szych – to wszyst ko da je wy -
mier ne ko rzy ści. 
– Jak oce nia Pan ak tu al ną kon dy -
cję spół ki?
– Je ste śmy fir mą z bran ży mo to ry za -
cyj nej, któ ra od ro ku 2008 cią gle nie
prze sta je in we sto wać, za rów no w no -
wo cze sny park ma szy no wy, jak i ka -
pi tał ludz ki. Sy tu acja spół ki jest bar -
dzo do bra – na sza sprze daż ro śnie
z ro ku na rok, zwięk sza my za trud nie -
nie, na dą ża my za ryn kiem pra cy i pła -
cy, do dat ko wo jesz cze in we stu je my.
– Czy mógł by Pan pod su mo wać
rok 2013 pod wzglę dem dzia łań in -
we sty cyj nych? Spół kę ce chu je du -
że za awan so wa nie tech no lo gicz ne,
z pew no ścią więc rok ubie gły przy -
niósł ja kieś no we roz wią za nia w tym
seg men cie.
– Rze czy wi ście, dla na szej spół ki
rok 2013 oka zał się cie ka wy i bar dzo
dy na micz ny. We wrze śniu od da li śmy
do użyt ku dwa no we obiek ty prze -
my sło we: dru gi za kład pro duk cyj ny
oraz Cen trum Tech nicz ne wy po sa żo -
ne w naj now szy sprzęt do ba dań 
i roz wo ju na szych wy ro bów. Rów -
no cze śnie in we sto wa li śmy w park
ma szy no wy w ist nie ją cym już od 2008
ro ku za kła dzie. Po zy ska li śmy no wych

klien tów i po sze rzy li śmy na sze port -
fo lio. Obec nie ofe ru je my nie tyl ko
roz bu do wa ne tech no lo gicz nie tur bo -
sprę żar ki do sil ni ków ben zy no wych
i wy so ko pręż nych, ale tak że ele men -
ty au to ma tycz nych prze kład ni oraz
za awan so wa ne ele men ty roz rzą du,
tzw. VCT. Na sze za trud nie nie osią -
gnę ło po ziom 500 osób a rok za -
mknę li śmy sprze da żą w wy so ko ści
pra wie 200 mi lio nów eu ro, oczy wi -
ście ge ne ru jąc przy tym od po wied ni
zysk.
– A jak wy glą da ją pla ny Bor gWar -
ner Po land na rok 2014?
– In we sty cje, in we sty cje… i cią gły
roz wój.
– Na ko niec py ta nie, któ re chy ba
po win no paść w tej roz mo wie – dla -
cze go war to być od po wie dzial nym
pra co daw cą?
– Dla cze go…? bo war to ro bić coś
do bre go tro chę dla sie bie, a tro chę
dla in nych. Pra ca to w koń cu spo ry
ka wa łek ży cia każ de go z nas. Je że li
moż na przy czy nić się do te go, aby
być od po wie dzial nym pra co daw cą
i jed no cze śnie być za do wo lo nym pra -
cow ni kiem od po wie dzial ne go pra co -
daw cy – to my ślę, ze war to się tro chę
po sta rać.

Naj wyż sza ja kość
za trud nie nia

za kład pro duk cyj ny Bor gWar ner Po land sp. z o.o. będący czę ścią ame ry kań skie go kon cer nu Bor gWar ner, zo stał uho no ro wa ny pre sti -
żo wą na gro dą Od po wie dzial ny Pra co daw ca – Grand Prix 2013. fir ma jest wio dą cym do staw cą kom po nen tów bran ży mo to ry za cyj nej
i do star cza pod ze spo ły naj więk szym eu ro pej skim pro du cen tom sa mo cho dów. Bor gWar ner Po land sp. z o.o. już od po cząt ku swej
dzia łal no ści two rzył pra cow ni com do god ne wa run ki pra cy po łą czo ne z pro gra mem so cjal nym, za pew nia ją cym każ dej z za trud nio nych
osób po czu cie moż li wo ści au ten tycz ne go roz wo ju i bez pie czeń stwa. 

Roz mo wa
z Krzysz TO fEM KU nIO rEM, 
HR Ma na ge rem w fir mie
Bor gWar ner Po land Sp. z o.o.

– Przy zna ny fir mie Bor gWar ner
Po land Sp. z o.o. ty tuł Od po wie -
dzial ny Pra co daw ca – Grand Prix
2013 ab so lut nie nie jest dzie łem
przy pad ku. Spół ka z ro ku na rok
sys te ma tycz nie no tu je bar dzo do -
bre opi nie ja ko pra co daw ca god ny
po le ce nia. Gdzie, we dług Pa na na -
le ży szu kać źró dła te go suk ce su?
– Są dzę, że re cep tą na suk ces dla każ -
de go pra co daw cy jest to, co od wie lu
lat się nie zmie nia i co pra cow ni cy
ce nią so bie naj bar dziej, czy li atrak -
cyj ne wy na gro dze nie wraz z do brze
do bra nym pa kie tem świad czeń pra -
cow ni czych, moż li wo ści roz wo ju oso -
bi ste go i pod no sze nia kwa li fi ka cji
oraz po czu cie bez pie czeń stwa, któ re
czę sto wy ni ka ze sta bil nej sy tu acji
fir my na ryn ku. Nie mniej waż na jest
rów nież at mos fe ra w pra cy i od po -
wied nia kul tu ra or ga ni za cyj na. Sta ra -
my się wy cho dzić do pra cow ni ków
by słu chać co waż ne go ma ją nam
do po wie dze nia i wspól nie roz wią zy -
wać pro ble my. Do te go do dał bym
jesz cze chęć współ pra cy, otwar tą ko -
mu ni ka cję oraz „de mo kra tycz ny”,

a nie „au to ry tar ny” styl za rzą dza nia.
Te ele men ty oraz sze reg jesz cze in -
nych, o któ rych nie wspo mnia łem,
czy nią z nas atrak cyj ne go i od po wie -
dzial ne go pra co daw cę.
– Ha sło: „Pra cow ni cy to naj cen -
niej szy ka pi tał fir my, w któ ry war -
to in we sto wać” brzmi za zwy czaj
pu sto i sza blo no wo, lecz w przy -
pad ku Pań stwa spół ki – jak naj -
bar dziej na tu ral nie i rze czo wo. Pro -
szę przy bli żyć kwe stię moż li wo ści
pod no sze nia kwa li fi ka cji i kom pe -
ten cji pra cow ni ków.
– Na sza „in we sty cja w ka dry” opie ra
się na ana li zie po trzeb szko le nio wych,
rocz nej oce nie pra cow ni czej i roz mo -
wach z pra cow ni ka mi o ich aspi ra -
cjach i pla nach za wo do wych. Na pod -
sta wie prze pro wa dza ne go roz po zna nia
przy go to wy wa ny jest rocz ny plan szko -
leń, któ ry obej mu je szko le nia we -
wnętrz ne i ze wnętrz ne w za leż no ści
od krót ko i dłu go fa lo wych po trzeb
pra cow ni ków i or ga ni za cji. Pra cow ni -
cy wy ka zu ją du że za an ga żo wa nie
w mo men cie roz po zna nia po trzeb szko -
le nio wych. Po dej mu ją rów nież ini cja -
ty wę w re ali za cji pla nu na da ny okres.
Chęt nie uczest ni czą w szko le niach oraz
do ko nu ją suk ce syw nej oce ny przy dat -
no ści da ne go szko le nia do wy ko ny -
wa nych obo wiąz ków oraz ich wpły -
wu na re ali za cję po sta wio nych
przed ni mi za dań. Fir ma umoż li wia
uczest nic two w licz nych szko le niach,
nie tyl ko kra jo wych ale rów nież za -
gra nicz nych. W za kre sie kor po ra cyj -
nym or ga ni zo wa ne są szko le nia wTur -
bo Aka de mii, roz wi ja ją ce tech nicz ne
kom pe ten cje pra cow ni ków. Do dat ko -
wo pra cow ni cy Dzia łu Ba dań i Roz -
wo ju wy jeż dża ją na mi ni mum mie -
sięcz ne od de le go wa nia do pra cy
do Nie miec, by po znać za sa dy obo -
wią zu ją ce w Bor gWar ner oraz wzbo -
ga cić swo je do świad cze nia w pra cy
w śro do wi sku mię dzy na ro do wym. Fir -

ma jest otwar ta na wie lo kul tu ro wość
i wspie ra ini cja ty wy pra cow ni ków
w za kre sie mi gra cji po mię dzy od dzia -
ła mi na ca łym świe cie. Od ro ku re zy -
du je w za kła dzie współ pra cow nik z Bra -
zy lii, wspie ra jąc pra cę w Dzia le
In ży nie ryj nym. Cie szy nas rów nież
obec ność na sze go ko le gi z Ko rei Po -
łu dnio wej, któ ry prze by wa u nas od po -
cząt ku po wsta nia fir my.
– Spo ra gru pa pra cow ni ków to oso -
by za trud nio ne od sa me go po cząt -
ku roz po czę cia dzia łal no ści fir my.
Ja kie są za tem spo so by na to, by
lu dzie chcie li się wią zać z pra co -
daw cą na dłu gie la ta, a nie trak to -
wać da nej pra cy ja ko krót kie go
epi zo du na dro dze swo jej ka rie ry?
– Za czy na li śmy od no wo cze snej fa -
bry ki tur bo sprę ża rek w 2008 ro ku,
któ ra dzię ki swo je mu za awan so wa -
niu tech no lo gicz ne mu po sia da zdol -
no ści pro duk cyj ne na po zio mie pra -
wie mi lio na tur bo sprę ża rek rocz nie.
Dzi siaj mo że my po chwa lić się no -
wym cen trum ba daw czo -roz wo jo wym
tzw. Rze szow skim Cen trum Tech nicz -
nym, gdzie in ży nie ro wie i kon struk -
to rzy zaj mu ją się pro jek to wa niem i ba -
da niem tur bo sprę ża rek oraz ich
kom po nen tów. Wy bu do wa li śmy i uru -
cho mi li śmy rów nież dwie no wo cze -
sne fa bry ki, w któ rych pro du ku je my
ukła dy kon tro li i ste row nia skrzy nia -
mi bie gów, głów nie au to ma tycz nych
oraz łań cu chy roz rzą du, na pi na cze
i mo du ły roz rzą du ze zmien ny mi fa -
za mi. Je śli weź mie my pod uwa gę tak
dy na micz ny roz wój, roz bu do wę, po -
sze rze nie port fo lio o do dat ko we pro -
duk ty oraz to, o czym mó wi łem wcze -
śniej o nas, ja ko pra co daw cy god nym
po le ce nia – to sta je się ja sne, że pra -
cow ni cy chcą się z na mi wią zać na dłu -
gie la ta. 
– Czy pro fil dzia łal no ści i spe cy fi ka
bran ży w któ rej się po ru sza cie są
atu tem czy kło po tem je śli mó wi my

o re kru ta cji i po szu ki wa niu lu dzi
na kon kret ne sta no wi ska?
– Mo to ry za cja to fa scy nu ją ca bran -
ża, ale nie ste ty w na szym re gio nie
nie ma zbyt wie lu firm mo to ry za cyj -
nych jak np. na Ślą sku. Do dat ko wo
de fi cyt in ży nie rów na ja ki cier pi nie
tyl ko nasz kraj, ale wie le kra jów eu -
ro pej skich nie uła twia nam za da nia.
Tym nie mniej, na sza re no ma, ja ko
jed ne go z naj lep szych pra co daw ców,
po twier dzo na wie lo ma na gro da mi
oraz co raz więk sza świa do mość na -
szych ro da ków, że Rze szów i je go
oko li ce to świet ne miej sce do pra cy
i do ży cia, po wo li zmie nia per cep cję
„ścia ny wschod niej” na bar dziej po -
zy tyw ną. Choć nie jest ła two, na sza
stra te gia per so nal na i cią głe jej do -
sko na le nie, jak rów nież dba łość o do -
bro na szych pra cow ni ków i wy cho -
dze nie na prze ciw ich po trze bom,
przy no si spo dzie wa ne re zul ta ty.
W 2012 ro ku po dwo ili śmy wiel kość
za trud nie nia, a w ro ku ubie głym uda -
ło się nam po dwo ić ilość in ży nie rów
za trud nio nych w na szym cen trum ba -
daw czo -roz wo jo wym.
– Czy w fir mie funk cjo nu je ja kiś
spe cjal nie opra co wa ny sys tem mo -
ty wa cji?
– Sto su je my chy ba w mia rę stan dar -
do we roz wią za nia, jak więk szość firm.
Wdro ży li śmy pła co we i po za pła co -
we pro gra my mo ty wa cyj ne, któ re ma -
ją do pin go wać do wy daj nej i efek -
tyw nej pra cy. Jed no cze śnie je ste śmy
świa do mi, że naj więk szy wpływ
na mo ty wa cję pra cow ni ka ma je go
szef, dla te go sze ro ko pro pa gu je my
wła ści we za cho wa nia in ter per so nal -
ne prze ło żo nych. W przy szło ści chce -
my wpro wa dzić Co aching ja ko je den
z in stru men tów mo ty wo wa nia pra -
cow ni ków, ale mu si my być pew ni, że
na sza or ga ni za cja jest na to go to wa,
a kul tu ra or ga ni za cyj na bę dzie te mu
sprzy jać.

– W Bor gWar ner pra cu je Pan od po cząt ku ist nie nia
spół ki. Jest Pan praw dzi wym we te ra nem w fir mie.
– Moż na tak po wie dzieć, szcze gól nie je śli wziąć pod uwa -
gę dy stans, któ ry prze mie rzam z do mu do pra cy – bli -
sko 80 km. Do fir my w Ja sion ce, z któ rą je stem zwią za -
ny od sierp nia 2008 ro ku, do jeż dżam aż z Tar no brze ga.
W sierp niu 2008 ro ku do łą czy łem do ze spo łu świet nych
i am bit nych lu dzi uru cha mia ją cych pro duk cję tur bo sprę -
ża rek. Za czy na łem ja ko kie row nik od dzia łu pro duk cji.
W 2010 Ma rek Za biel ski – Dy rek tor Za kła du dał mi
szan sę zmie rzyć się z no wym wy zwa niem. Ob ją łem sta -
no wi sko me ne dże ra pro duk cji. Wspól nie z ko le ga mi
z Tur bo prze szli śmy trud ną dro gę, ale uwa żam, że mo że -
my być dum ni z te go co osią gnę li śmy. W 2013 ro ku Dy -

rek tor po now nie „rzu cił” mi wy zwa nie – uru cho mić i po pro wa dzić no wy za kład
dy wi zji Mor se TEC.
– Mor se TEC?
– Tak. Z te go co wiem, to jed na z naj star szych dy wi zji Bor gWar ner. Zaj mu je my się
pro duk cją łań cu chów roz rzą dów, na pi na czy i mo du łów roz rzą dów ze zmien ny mi fa za -
mi. W Rze szo wie wy star to wa li śmy z pro duk cją w czerw cu ubie głe go ro ku. Na po czą -
tek za ję li śmy się łań cu cha mi do Au di i Fia ta. Ko lej ny waż ny pro jekt to ele men ty roz -
rzą dów ze zmien ny mi fa za mi dla Ja gu ara. Oczy wi ście wal czy my o ko lej ne zle ce nia
od in nych pre sti żo wych klien tów. 
– To za le ta mieć nad so bą czło wie ka, któ ry też za czy nał od pro duk cji, bo ła twiej
jest mu zro zu mieć pod le ga ją cych mu pra cow ni ków.
– Coś w tym jest. Ale ma to tak że swo je mi nu sy, bo trud no mi jest wmó wić, że cze goś
się nie da zro bić. Zda rza ły się ta kie sy tu acje, kie dy sam pod ka sa łem rę ka wy i po ka zy -
wa łem, że jed nak się da. Dziś, z ra cji pro por cji cza su spę dzo ne go za biur kiem i na pro -
duk cji, by wa i tak, że moi współ pra cow ni cy znacz nie prze wyż sza ją mnie wie dzą
i umie jęt no ścia mi.
– Po tym co Pan mó wi wnio sku ję, że Bor gWar ner sta wia na roz wój swo ich kadr.
– Zde cy do wa nie tak. Wspie ra my na szych pra cow ni ków, któ rzy po dej mu ją trud po go -
dze nia pra cy i stu diów, umoż li wia my udział w sze ro kim wa chla rzu szko leń. Ma my wie -
le przy kła dów we wnętrz nych awan sów za rów no na pro duk cji, jak i w biu rach. Zresz tą
sam je stem du żym zwo len ni kiem ta kich roz wią zań. To zna ko mi cie wpły wa na at mos fe -
rę w pra cy i mo ty wa cję lu dzi, choć za wsze znaj dzie się ktoś nie za do wo lo ny. 
– Praw dzi wy z Pa na pra co ho lik.
– Nie bę dę ukry wał, że lu bię to co ro bię. Wsta ję ra no i na praw dę chce mi się je chać
do fir my. Ostat nio by łem na urlo pie. Czu łem się świet nie, ła do wa łem aku mu la to ry, ale
już pod ko niec dru gie go ty go dnia za czę ło mnie no sić i chcia łem wra cać do pra cy, ale
oczy wi ście jest jesz cze ro dzi na, któ ra po za pra cą zaj mu je mnie naj bar dziej.
– Wią że Pan swo ją przy szłość z Bor gWar ner?
– Bar dzo bym chciał. Przez sześć lat dzia łal no ści w fir mie nie zda rzy ło mi się po paść
w żad ną ru ty nę. Zresz tą nie mia łem szan sy. Za czy na jąc pra cę w Bor gWar ner prze wo dzi -
łem pra cą 12 ope ra to rów, jak prze cho dzi łem z Tur bo do Mor se TEC zo sta wia łem, z łez -
ką w oku, bli sko dwu stu współ pra cow ni ków. A nie ba wem cze ka ją na mnie no we wy -
zwa nia. Ko rzy sta jąc z oka zji chciał bym po dzię ko wać Mar ko wi Za biel skie mu za umoż li wie nie
mi re ali zo wa nia się za wo do we go, a ca łe mu ze spo ło wi Tur bo – za do sko na łą współ pra cę,
ukształ to wa nie mo jej oso by i dal sze wspie ra nie mnie na no wej dro dze za wo do wej.

– Du żo cza su spę dza Pan za kół kiem?
– O tak. Zresz tą wszel kie go ro dza ju po jaz dy to mo ja wiel -
ka pa sja od wcze sne go dzie ciń stwa. Pierw szym był mo to -
cykl Ko mar, któ ry do sta łem od dziad ka. Mia łem wte dy
nie speł na 7 lat. Póź niej by ły co raz więk sze jed no śla dy.
W koń cu w wie ku 14 lat pierw szy raz sia dłem za kie row ni -
cą au ta. Edu ka cję też skie ro wa łem w tym kie run ku. Ukoń -
czy łem tech ni kum sa mo cho do we i my śla łem też o in ży nie -
rii mo to ry za cyj nej. W tam tych cza sach jed nak ten ry nek
nie był w Pol sce zbyt moc no roz wi nię ty. By ło je dy nie upa -
da ją ce FSO i fa bry ka fia ta w Biel sku -Bia łej. Prze my śla łem
spra wę i mnie po nio sło...
– Na Po li tech ni kę Kra kow ską, ale jed nak z my ślą o ryn -
ku mo to ry za cyj nym.

– To praw da. Ale już na dru gim ro ku wszyst kich, w tym mnie, za czę ła wcią gać in for -
ma ty ka. My śla łem, że z nią zwią żę swo ją przy szłość. Gdy by nie pro fe sor, z któ rym
mie li śmy ter mo dy na mi kę. Tak cie ka wie opo wia dał o chło dze niu spe cja li stycz nych
urzą dzeń, że za in te re so wa łem się te ma tem. Wspo mniał jesz cze o bra ku spe cja li stów
i za po trze bo wa niu ryn ku. To mi wy star czy ło. Po sze dłem na kli ma ty za cję.
– Jak Pan tra fił do Bor gWar ner w Ja sion ce?
– Za wsze spo ty ka łem na swo jej dro dze lu dzi, któ rzy mó wi li mi, że za pa sja mi trze ba
po dą żać. I tak trzy la ta te mu zna la złem się w Ja sion ce. Wte dy Bor gWor ner, po tur bo -
sprę żar kach, otwie rał tam swój dru gi za kład. Je stem zwią za ny z dy wi zją, zaj mu ją cą się
bu do wą ukła dów kon tro li do skrzyń bie gów, głów nie au to ma tycz nych.
– Na czym po le ga wy jąt ko wość Wa sze go pro duk tu?
– Au to ma ty są nam oczy wi ście zna ne od lat, ale my stwo rzy li śmy skrzy nię bie gów
dwu sprzę gło wą, któ re pier wot nie mon to wa no tyl ko w sa mo cho dach raj do wych. W na -
szej skrzy ni bie gi pa rzy ste i nie pa rzy ste za mon to wa ne są na dwóch wał kach. Je den
z nich jest za sprzę glo ny, dzię ki cze mu zmia na bie gu na stę pu je w 1/10 se kun dy. Pro -
dukt ten znacz nie uła twia tak że jaz dę pod gór kę, ma newr co fa nia czy jaz dę po au to -
stra dzie. Zwięk sza bez pie czeń stwo w ru chu dro go wym, bo kie row ca nie mu si dzie lić
swo jej uwa gi na wpa try wa nie się w lu ster ko przy jed no cze snej zmia nie bie gu.
– Stwo rzy li ście swój pro dukt rów nież z my ślą o eko lo gii.
– To praw da. Du żą uwa gę po świę ci li śmy te mu, że by w sa mo cho dach z za mon to wa ny -
mi na szy mi kom po nen ta mi spa la nie pa li wa by ło jak naj mniej sze, a tym sa mym naj bar -
dziej eko lo gicz ne. Na szą de wi zą jest jak naj więk sza wy daj ność w po wią za niu z tro ską
o śro do wi sko na tu ral ne.
– Ro zu miem, że Pa na au to jest wy po sa żo ne wła śnie w ta ki sys tem.
– Oczy wi ście. Zresz tą je go za le ty do ce ni łem za nim tra fi łem do Bor gWar ner i z czy -
stym su mie niem mo gę go każ de mu po le cić.
– Któ re z sa mo cho do wych ma rek za opa tru je cie w swój pro dukt?
– Głow nie Gru pę Volks wa ge na, czy li Au di, Sko dę, Se ata i Volks wa ge na rzecz ja sna.
Je ste śmy rów nież do staw cą Fia ta.
– Jest Pan uro dzo nym kra ko wia ni nem. Pra cu jąc w Ja sion ce, dzie li Pan czas
na dwa do my?
– Nie, ra zem z ca łą ro dzi ną prze nie śli śmy się do Rze szo wa, do kład nie do Kra sne go.
Tam te raz jest nasz dom.
– Za wo do wą przy szłość wią że Pan z Bor gWar ner na dłu żej?
– Jak naj bar dziej. Jest to jed na z naj lep szych i naj cie kaw szych firm, w któ rych przy -
szło mi do tej po ry pra co wać. Sko ro jest do brze, a być mo że bę dzie jesz cze le piej i cie -
ka wiej, to po co to zmie niać?

■ Roz mo wa z WOJ CIE CHEM CHCIU KIEM

■ Roz mo wa z PAWŁEM TETELĄ

Woj�ciech�Chciuk�–�Me�ne�-
dżer�Ope�ra�cyj�ny�Bor�gWar�-
ner�Mor�se�TEC

Pa�weł� Te�te�la� –� Dy�rek�tor
Za�kła�du�Bor�gWar�ner�Trans�-
mis�sion�Sys�tems


