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� JAN 
UKASZ WEJCHERT — absolwent dubli�skiego Portobello Business College (finanse
i ekonomia). Pierwsz� prac� podj�� na studiach w Browarach Carlsberga w Kopenhadze
oraz w Merrill Lynch w Londynie. Po obronie dyplomu w 1995 roku znalaz� zatrudnienie
w Polsce w warszawskich oddzia�ach ING Barings oraz Deutsche Morgan Grenfell, gdzie
specjalizowa� si� w analizach rynku kapita�owego. Zwi�zany z telewizj� TVN od chwili jej
powstania (1997 rok) — pe�ni� funkcj� asystenta wiceprezesa zarz�du, zajmowa� si� równie�
m.in. analityk� finansow�. Jest jednym z g�ównych pomys�odawców i za�o�ycieli Tenbitu
(1999 rok) — polskiego wortalu rozrywkowego. Od 2002 roku zwi�zany z Onetem,
najwi�kszym polskim portalem internetowym, na pocz�tku jako wiceprezes, a od 2004
do grudnia 2011 roku prezes zarz�du. Od stycznia 2012 roku jest prezesem w�asnej firmy
Dirlango, która ma na celu tworzenie innowacyjnych i autorskich rozwi�za�
technologicznych integruj�cych �wiat online ze �wiatem offline.

Jan �ukasz Wejchert:
Zamierzam zmienia� �wiat

Jak dosz�o do tego, �e trafi�e� do tej bran�y?
Wszystko zacz��o si� w Danii, gdzie mieszka�em jako m�ody ch�opak. Mia�em tam dost�p do
szybko rozwijaj�cych si� technologii. Nie pami�tam dok�adnie, kiedy dosta�em swój pierwszy
komputer, ale kojarz� pierwsz� gr�: to by� Moon Alert. Je	dzi�em czo�giem i strzela�em do
wszystkiego, co si� rusza�o. Próbowa�em sam te� pisa� proste gry — to by�y na przyk�ad takie
patyczki, które si� rusza�y, co� à la Tenis. Pami�tasz, co to by� Tenis? Wiele osób gra�o w t�
gr� na telewizorach. Od tamtej pory nie odklejam si� od komputera. W liceum pracowa�em ju�
na Microsofcie chyba w wersji 1.1, a w 1992 roku pojecha�em na studia do Irlandii z kom-
puterem, który mia� ju� procesor. Kiedy pojawi� si� internet, �ci�gali�my z sieci wszystko, co
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si� da�o. Podrabiali�my te� prace, przedstawiaj�c te z internetu jako swoje, o czym nauczyciele
nie mieli poj�cia. A w czasie, w którym powinni�my je pisa�, grali�my w Dooma albo sie-
dzieli�my na ircach i czatach. Najlepsze gry mia� wtedy commodore.

Zaraz po studiach w 1995 roku postanowi�em razem z koleg� z Australii za�o�y� biznes
internetowy. Idea by�a taka, by stworzy� w Irlandii dial up na wzór AOL. Próbowali�my na-
mówi� na finansowanie tego naszych rodziców. Nasz model dzia�ania by� prosty: za dost�p
do internetu trzeba by�o p�aci� 20 funtów miesi�cznie, wi�c chcieli�my zainwestowa� w in-
frastruktur�, w szafy, serwery i dostarcza� internet. Nic z tego nie wysz�o, bo rodzice po-
wiedzieli, �eby�my si� pukn�li w g�owy i poszli do normalnej pracy. Wiedzieli, �e mamy kom-
putery, �e kopiujemy ró�ne rzeczy i — �e do niczego dobrego to nie doprowadzi.

Zaj��em si� wi�c drug� moj� pasj�. Cho� mo�e si� to wydawa� do�� niewiarygodne, to
ju� jako dziesi�ciolatek zainteresowa�em si� rynkami finansowymi, gie�d� i bankowo�ci� in-
westycyjn� — moim idolem by� wtedy, oprócz Batmana, Klaus Riskær Pedersen, rekin gie�dowy.
Z fascynacj� �ledzi�em wszystkie jego dzia�ania. Sko�czy�em wi�c szko�� ekonomiczn� za
granic�, a potem znalaz�em prac� w bankach inwestycyjnych. To by�o naprawd� superdo�wiad-
czenie, wiele si� nauczy�em. Jednak w 1997 roku dostrzeg�em, jak bardzo rozwija si� sie�,
i wróci�em do tego, �eby realizowa� swoje pomys�y w internecie.

W 1997 roku, gdy startowa�a telewizja TVN, ojciec [Jan Wejchert — przyp. red.] powiedzia�
mi, �ebym nie tworzy� firmy od zera, bo on to ju� ma za sob�, lepiej zrobi� co� razem. TVN bu-
dowa�a wtedy pozycj� na rynku. Sytuacja na pocz�tku by�a bardzo trudna i jedynym prioryte-
tem by�o stworzenie stacji telewizyjnej, wi�c za�o�yli�my Tenbit poza TVN-em, �eby nie kolido-
wa� z ich dzia�alno�ci�, ale oczywi�cie w ramach Grupy ITI.

Na polskim rynku istnia�y wtedy silne portale, takie jak Onet i WP, które by�y dobrze fi-
nansowane i wzorowa�y si� na modelu Yahoo!. By�o te� mnóstwo s�abszych portali, które pró-
bowa�y ze sob� konkurowa�. Doszed�em do wniosku, �e nie ma sensu budowa� dziesi�tego
czy dwunastego horyzontalnego portalu w Polsce i �e powinni�my skupi� si� na rozrywce.
Tenbit sta� si� suplementarn� ofert� do oferty wi�kszych portali.

WZLOTY I UPADKI W SIECI
Co chcia�e� osi�gn��, zak�adaj�c Tenbit?
Moim celem by�o zbudowanie cyfrowej platformy medialnej dla m�odych ludzi (15 – 25 lat),
która by�aby oparta na rozrywce i konwergencji mediów. Dlatego równolegle powsta� program
telewizyjny Tenbit (impuls do stworzenia tego programu da� Mariusz Walter) oraz wersja na
telefony komórkowe. Dzi�ki temu byli�my pionierami potrójnej gry — konwergencji peceta,
TV i komórek. Pami�tam, �e w tamtym czasie tylko od jednego operatora telefonii komór-
kowej wygenerowali�my 100 tysi�cy z�otych przychodu dla siebie — to by� zysk jedynie z logo-
sów i dzwonków. Byli�my pierwsi na rynku!
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Czyli przez �ci�ganie logosów na komórki stworzyli�cie pierwsz� spo�eczno��?
Pierwsza komercyjna umowa na �ci�ganie logosów by�a zawarta w modelu revenue sharing
[czyli podzia�u zysków od sprzeda�y; partnerzy dziel� si� przychodem, jaki powstaje po sprzeda-
�y produktu lub us�ugi — przyp. autora] na podstawie umowy z Ide� [dzi� Orange — przyp. red.].
Natomiast pierwszy z t� us�ug� na rynku by� Wapster. Ta umowa by�a mo�liwa dzi�ki Paw�owi
Le�a�skiemu, który w tamtym czasie by� prezesem DRQ i blisko wspó�pracowa� z operatorami
telefonii komórkowej. Ju� wtedy podzielali�my z Paw�em wizj� mobilnego �wiata. To w zasadzie
my dwaj rozpocz�li�my rozwój OnetLajt (dzi� m.onet.pl) — mobilnej wersji Onetu. Natomiast
wysy�anie SMS-ów na du�� skal� by�o mo�liwe dzi�ki Piotrowi Walterowi, który jako pierwszy
przetar� szlaki w tej dziedzinie, gdy na antenie TVN pojawi� si� Big Brother, a widzowie mogli
g�osowa�, wysy�aj�c wiadomo�ci tekstowe. Pod koniec 2001 roku Tenbit mia� ju� przy-
chody w w soko�ci pó� miliona z�otych miesi�cznie.

W tamtych czasach to by�y wielkie pieni�dze jak na dotcom! Co zatem spowodowa�o,
�e nie rozwijali�cie Tenbitu?
Doprowadzi�a do tego sytuacja na rynku. �eby to zrozumie�, trzeba w skrócie przypomnie�
histori� Grupy ITI. Ju� w 1996 roku w Onet zainwestowa� Roman Kluska, twórca i prezes zarz�du
znanego producenta komputerów Optimus. Dwa lata pó	niej do firmy do��czyli Tomasz Kolbusz
i Piotr Wilam. Uk�ad biznesowy by� taki, �e Roman Kluska zapewni� finansowanie, a Tomasz
i Piotr wnie�li do tego przedsi�wzi�cia wydawnictwo Pascal. Potem, jako inwestor finansowy,
do��czy� BRE Bank, który zainwestowa� w Onet na piku cenowym. Jednak wkrótce ba�ka in-
ternetowa p�k�a i rynek si� za�ama�. BRE Bank, który kupi� Onet, licz�c na du�e zyski, przeliczy�
si�. Z drugiej strony ten bank finansowa� równie� Grup� ITI. Wtedy BRE Bank i Wojciech Ko-
strzewa — jego ówczesny wiceprezes zarz�du — zaproponowali, �eby ITI kupi�o Onet, a naj-
wi�kszym or�downikiem tej decyzji by� mój ojciec.

Onet zosta� kupiony jako lider na rynku i Tenbit zacz�� mie� wtedy drugorz�dne zna-
czenie. Gdy p�k�a ba�ka internetowa, trzeba by�o ratowa� Onet, który by� wi�kszy od Tenbitu.
By�a to bardzo nerwowa sytuacja, bo cena akcji Optimusa, w którego grupie kapita�owej funk-
cjonowa� wówczas Onet, z ponad 200 z�otych w po�owie 2000 roku (a w swoim szczycie w mar-
cu tego roku nawet 350 z�otych!) szybko spada�a, a� osi�gn��a poziom kilkunastu z�otych w po-
�owie roku 2003. Warto�� tego, za co zap�acili�my oko�o 140 milionów dolarów, rynek wycenia�
kilkakrotnie ni�ej. Pod koniec 2001 roku, zaraz po kupnie Onetu przez ITI, Piotr Wilam od-
szed� ze spó�ki. Natomiast Tomasz Kolbusz po tej transakcji zosta� w firmie, poniewa� czu�
si� odpowiedzialny za rentowno�� tego biznesu i chcia� si� zachowa� fair w stosunku do ITI.
Ojciec zaraz po krachu powiedzia� mi tak: „Synu, dobrze, �e ITI to nasza firma, bo inaczej by nas
wyrzucili z pracy za t� transakcj�. A teraz masz i�� i stawi� czo�o problemowi. Powiedzie-
li�my A i powiemy teraz równie� Z! W naszej rodzinie zawsze jeste�my nastawieni na maraton
i zawsze trzeba dobiec do celu”. Uwielbiam pragmatyczne podej�cie mojego ojca.

Czy mo�na powiedzie�, �e by�e� inicjatorem tego, �eby ITI kupi�o Onet?
Tak naprawd� tylko zainspirowa�em ojca, by zacz�� my�le� o internecie. W tamtym czasie
140 milionów dolarów by�o dla mnie astronomiczn� kwot�, mia�em zaledwie 27 lat i nie
wiem, czy ud	wign��bym ci��ar takiej odpowiedzialno�ci. Ostateczn� decyzj� podj�� ojciec
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wspólnie ze swoimi partnerami — Mariuszem Walterem i Brunem Valsangiacomo. Jak wida�,
by�a to dobra decyzja! My�l�, �e to znakomity przyk�ad gry zespo�owej w teamie: ojciec i syn.

Równie� inwestycja BRE Banku w Onet sprzyja�a kupieniu tej platformy przez ITI. Poza
wszystkim to by� korzystny zbieg okoliczno�ci, sprzyja�o nam szcz��cie. Onet by� najwi�kszym
portalem w Polsce, a — co istotne — Grupa ITI kieruje si� tak� zasad� we wszystkich dzia-
�aniach biznesowych, �e albo jest numerem 1 na rynku, albo numerem 1 w danym segmencie.

Co si� dzia�o w firmie po 2001 roku? Na �wiecie przecie� inwestorzy lizali rany po p�k-
ni�ciu ba	ki internetowej.
Pod koniec 2001 roku sytuacja by�a bardzo trudna, ale trzeba by�o nadal walczy� i, co najwa�-
niejsze, docelowo wygra�. Nie by�o si� na co ogl�da� czy zastanawia�, tylko trzeba by�o wzi��
si� porz�dnie do dzia�ania. W Onecie, tak jak we wszystkich spó�kach internetowych, przepro-
wadzono wtedy du�e redukcje zatrudnienia — z firmy niestety musia�o odej�� ponad 150 osób.
Pracowali�my w desperacji, aby zarobi� jakiekolwiek pieni�dze. Uruchomili�my OnetKonekt,
czyli wdzwaniany dost�p do internetu, co przynios�o nam realny dochód — oko�o pi�ciu mi-
lionów z�otych przychodu rocznie. Z dzisiejszej perspektywy to mo�e wydaj� si� niedu�e
pieni�dze, ale wtedy to by�o dla nas by� albo nie by�. Podpisali�my te� wtedy ró�ne atrakcyjne
i innowacyjne umowy sponsorskie, na przyk�ad z firm� Procter & Gamble. Co pozytywne,
niektóre z tych „desperackich” z punktu widzenia Onetu umów zmieni�y si� potem w bardzo
mocne i strategiczne partnerstwa.

Od kogo uczyli�cie si� internetu?
My�l�, �e na internecie nikt si� wtedy w Polsce nie zna�. Patrzyli�my na trendy �wiatowe, na
to, co dzia�a, a co nie, i wzorowali�my biznes na zagranicznych modelach — tak by�o w wi�k-
szo�ci przypadków polskich biznesów z tak zwanej nowej gospodarki. Po ba�ce internetowej
przeszli�my przez bardzo stabilny okres od lat 2001/2002 do 2004 roku. Inwestorzy stracili
ju� tak du�o pieni�dzy na tej bran�y, �e przestali wierzy� w nasz model biznesowy i nie
chcieli nawet my�le� o inwestycjach w tym kierunku. W 2004 roku mieli�my EBITDA [ang.
Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization — w rachunkowo�ci: zysk
przedsi�biorstwa przed potr�ceniem odsetek od zaci�gni�tych kredytów, podatków, de-
precjacji oraz amortyzacji — przyp. autora za: Wikipedia] na poziomie 20 milionów z�otych,
ale nie chwalili�my si� tym. Ten, kto mówi mniej, mo�e dalej zaj��. W 2005 roku zapocz�t-
kowali�my agresywn� strategi� rozwojow�. Zacz�li�my zarabia� pieni�dze i inwestowali�my
w nowe obszary. Rozpocz�li�my te� prac� nad ulepszaniem Onetu.

WOJNA �WIATÓW, ZGODA �WIATÓW
Opowiedz o pocz�tkach Onetu.
Ojców sukcesu jest niew�tpliwie wielu. Roman Kluska, który zacz�� inwestowa� w internet
w 1995 roku, by� prawdziwym pionierem. Mia� wizje telekomunikacyjne oparte na ISP, potem
w�ród ludzi Optimusa pojawi� si� pomys�, aby wzorowa� Onet na modelu Yahoo!, podobnie
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chcieli zrobi� Tomasz Kolbusz i Piotr Wilam. Pocz�tkowo portal nazywa� si� Optimus.net,
do chwili gdy Zbigniew Zych (administrator sieci) zauwa�y�, �e �atwiej by�oby wpisa� „onet.pl”.
W ten sposób powsta�a najsilniejsza marka portalu w Polsce.

Moim zdaniem prze�omowym momentem dla Onetu by�o przej�cie firmy o nazwie Chaos,
której w�a�cicielami byli mi�dzy innymi Janusz Pelc i Marek Soból. Oni wnie�li wiedz� i techno-
logi� IT, co pozwoli�o Onetowi zbudowa� d�ugotrwa�� przewag� rynkow�.

Pami�tasz, jaki by� wtedy podzia� ról, kto za co odpowiada�?
Tomasz i Piotr tworzyli strategiczne kierunki rozwoju firmy, natomiast „ludzie z Chaosu”
zajmowali si� rozwojem produktu.

Kto� z tych ludzi pozosta� w Onecie do dzisiaj?
Janusz Pelc, który dzi� jest wiceprezesem w DreamLabie — spó�ce córce Onetu, a w Onecie
pracuje jako Chief Software Architect.

Kto w ITI by� Waszym sojusznikiem i pozwala� Wam realizowa� Wasz� pasj�?
W radzie nadzorczej kim� takim by� mój ojciec Jan Wejchert, który wierzy� w to przedsi�-
wzi�cie. By� osob�, która potraktowa�a uk�ad z BRE Bankiem pragmatycznie. Ja mia�em
wówczas 27 lat, wi�c to ojciec odpowiada� za to, �eby zawrze� tak kosztown� transakcj�.
Drugim motorem by� szwajcarski wspó�w�a�ciciel ITI, Bruno Valsangiacomo. Natomiast
Mariusz Walter na pocz�tku by� sceptyczny, ale teraz jest najwi�kszym fanem Onetu!

Czy gdyby� nie by� synem swojego ojca, to po��czenie internetu z telewizj� mog�oby si�
nie uda�?
My�l�, �e internet nie zaistnia�by w Grupie ITI na tak� skal�. Od 1995 roku, kiedy jeszcze
mieszka�em z ojcem, opowiada�em mu o internecie. Dlatego gdy pojawi�a si� szansa na za-
kup Onetu, kupili�my go. Zrobili�my taki du�y krok biznesowy, bo wcze�niej by�a do tego
inspiracja.

Przyszed� taki moment, �e wpadli�cie na pomys�, aby po��czy� dwa �wiaty, stare z no-
wym, offline i online. To jest nies�ychanie trudne; jak przez to przeszli�cie?
Nie „przeszli�my”, ale — wci�� przechodzimy. Przeszli�my przez faz� wst�pn�, gdy Onet by�
brzydkim kacz�tkiem. Potem po��czyli�my si� z TVN-em. Bardzo dobrze uk�ada mi si� wspó�-
praca z Piotrem Walterem — mamy jasny podzia� zada�.

Piotr nie boi si�, �e kiedy� media interaktywne zdominuj� telewizj�?
Nie, bo tu nie ma miejsca na obawy. To fascynuj�cy proces, który wcze�niej czy pó	niej na-
st�pi. Dzi� kana� TVN generuje wi�kszo�� przychodów w grupie; kana�y tematyczne, plat-
forma cyfrowa i online to wci�� mniejszo��. Z biegiem czasu te proporcje b�d� si� zmienia�
na korzy�� kana�ów online i trzeba si� na to przygotowa�.
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Czym jest dzisiaj Grupa ITI?
To jest grupa medialna, holding, który w swoim portfolio skupia ró�ne spó�ki. Dzia�a te� ja-
ko inkubator biznesowy na przyk�ad dla platformy cyfrowej N, która na pocz�tku by�a oce-
niana krytycznie przez rynek, ale ju� osi�ga sukces. Teraz nast�puje konwergencja pomi�-
dzy TV, pecetami, komórkami i PVR. Za chwil� pojawi si� w komórce aplikacja, dzi�ki której
b�dziesz móg� sterowa� swoim dekoderem telewizji N.

A od kogo teraz si� uczycie tego biznesu? Mo�na powiedzie�, �e par� lat temu w Polsce
nikt nie chcia� inwestowa� w edukacj� informatyczn� i nie by�o sk�d si� tej wiedzy spodziewa�,
bo ka�dy si� wówczas uczy�. Dzi� jeste�my mimo wszystko par� lat do ty�u, a te zaawan-
sowane rynki zrobi�y krok naprzód, s� inne rynki, inne pieni�dze.
W pewnym momencie przestali�my si� wzorowa� wy��cznie na �wiatowych gigantach. Kie-
dy� strona g�ówna Onetu by�a bardzo podobna do strony Yahoo!. Teraz nasze drogi si� rozesz�y.
Mamy bardziej autorskie podej�cie. Dzi�ki temu, �e ITI jest wyj�tkow� grup� medialn�, która
pod jednym dachem skupia telewizj�, internet, platform� cyfrow�, kino i inne media, mo�e
tworzy� rzeczy unikatowe. Jeste�my �ywym przyk�adem konwergencji mediów, czego�,
czego nie udaje si� stworzy� innym firmom. Takie opinie s�ysza�em z ust na przyk�ad Martina
Varsavsky’ego — w�a�ciciela firmy FON umo�liwiaj�cej dost�p Wi-Fi do internetu, czy Niklasa
Zennströma ze Skype’a.

Co stanowi t� przewag�?
Grupa ITI to „Unique European Integrated Media Player”. Skupiamy pod jednym dachem najwi�k-
sz� telewizj�, portal i platform� cyfrow� w Polsce. To tak, jakby w USA mie� sie� NBC, Yahoo!
i platform� satelitarn�.

A co jest dla Ciebie inspiracj�?
Bardzo uwa�nie �ledz�, w co inwestuj� venture capitals. Porównuj� ró�ne nowe pomys�y i z nich
czerpi� inspiracj� do w�asnych produktów.

M�ODZIE�CZA WIARA W NADMEDIUM
Czy w trudnych czasach nie mia�e� ochoty powiedzie�: no dobra, to wracamy do banko-
wo�ci? Bo praca na internetowym polu to by�a praca na ugorze. Wszyscy ro�li, zarabiali
pieni�dze, a internet rós�, ale nie zarabia� pieni�dzy. Trudno by�o udowodni� w liczbach, �e to
jest w�a�ciwy kierunek. Dzisiaj to jest proste, ale par� lat temu to wcale takie nie by�o.
Powtórz� to, co ju� powiedzia�em: osoby, które si� zajmowa�y internetem, musia�y mie� pa-
sj�. Nawet niedawno moja �ona, odbieraj�c za mnie nagrod� Johny Walker Keep Walking
Award, publicznie powiedzia�a, �e kiedy rozpoczyna�em prac� w internecie, uwa�a�a mnie za
wariata, bo wtedy w bankowo�ci si� bardzo dobrze zarabia�o, a ja rzuci�em finanse dla cze-
go�, o czym mog�em tylko przypuszcza�, �e kiedy� prze�o�y si� na pieni�dze. Ale ja zosta�em
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wychowany w przekonaniu, �e kiedy robi si� to, co si� lubi i wk�ada si� w to du�o pracy, to
zawsze co� z tego wyjdzie. W Danii jest takie powiedzenie: lepiej by� najlepszym piekarzem
w mie�cie ni� najs�abszym prawnikiem.

Ale by�y okresy zw�tpienia w sens dzia�alno�ci w bran�y internetowej w Twoim �yciu?
Nie by�o momentu, w którym powiedzia�e� sobie: „Oj, tato, ale namiesza�em”?
By�em za m�ody, �eby sobie zda� spraw� z tego, jak wysokie jest ryzyko inwestowania w internet.

Czym jest internet?
To dobre pytanie. Dzi� internet jest jak pr�d. Uwa�am, �e internet to jest takie nadmedium,
które teraz zbiera najlepsze mo�liwo�ci z innych mediów.

Czy Onet jest beneficjentem tego, �e ma telewizj�, czy te� Onet tworzy byty, które
daj� wsparcie telewizji? Czy internet w Grupie ITI jest wy��cznie beneficjentem tego starego
biznesu, czy te� stary biznes zaczyna czerpa� z nowych technologii?
Wykorzystywanie kontentu w ró�nych platformach dzia�a na zasadzie synergii. Spójrzmy na
kana� TVN24 — jego odpowiednikiem w sieci jest tvn24.pl, jest te� wersja na komórki. TVN
my�li o ró�nego rodzaju platformach, jest ju� TVN Player jako aplikacja i jako widget na
konsole i do telewizorów. Gdyby porówna� telewizj� z internetem, to TVN jest jak portal
horyzontalny, a kana�y tematyczne s� jak wortale, Onet to portal horyzontalny, który zawiera
Zumi, Sympati� czy inne us�ugi nieistniej�ce w �wiecie telewizyjnym. Wierzymy w koncepcj�
One-Web. Telewizja, internet i komórki po��cz� si� do tego stopnia, �e ka�dy kontent b�dziemy
mogli konsumowa� na wszelakie sposoby, wykorzystuj�c to, co umo�liwi nam technologia.

Onet niedawno obchodzi� 15-lecie istnienia. Czy jest co�, czego �a�ujesz, co�, czego nie
zrobili�cie, co przesz�o Wam ko�o nosa?
Tak, oczywi�cie. �a�uj� na przyk�ad, �e nie zrobili�my takiego serwisu spo�eczno�ciowego
jak Nasza Klasa. Nie wiadomo do ko�ca, w którym kierunku te wszystkie media spo�eczno-
�ciowe pójd�, ale co� tam si� dzieje, a wydarzy si� jeszcze wi�cej. Gadu-Gadu te� �a�uj�, bo
to by�o bardzo komplementarne do tego, co my robimy jako platforma. Ale z drugiej strony
nie mo�na zrobi� wszystkiego. W niektórych obszarach nie uda�o nam si� dzia�a� skutecznie,
za to mamy inne �wietne biznesy, takie jak Zumi czy Sympatia. Zumi zaatakowa� rynek Yellow
Pages [rynek ksi��ek telefonicznych — przyp. autora], który ma ogromny potencja� biznesowy.

Co jest najwi�kszym zagro�eniem dla Onetu? W Polsce sobie �wietnie radzi, ale nie jest tak
jak Allegro w ca�ej Europie Wschodniej (w zasadzie) czy jak Google — na ca�ym �wiecie.
Google, eBay czy Allegro maj� modele biznesowe, które jest �atwo powieli�. Ich platformy
s� software’em. Platformy Onetu s� równie� software’em, ale oprócz tego kontentem, i maj�
charakter mocno lokalny. Onet jest otwart� platform� dystrybucji tre�ci — to niew�tpliwa
przewaga. Bardzo trudno jest wej�� jako horyzontalny portal na inny rynek. Mo�liwo�ci rozwoju
w �wiecie online jest niesko�czenie wiele.
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Ale mo�na by�o spróbowa�…
Mo�na by�o, ale my na razie uwa�amy, �e polski rynek ma ogromny potencja�. Rynek reklamy
internetowej ro�nie w Polsce w tempie przekraczaj�cym 40 procent rocznie. Mamy o co
walczy�. Firmy si� rozrastaj�. W tej chwili Grupa Onet.pl (w��czaj�c w to wszystkich pra-
cowników, równie� zatrudnionych w DreamLabie) zatrudnia ponad 800 osób. Sam d�ugo si�
uczy�em, jak kierowa� tak du�� i tak dynamicznie rozwijaj�c� si� firm�. Mieli�my problemy
wewn�trzne, spowodowane szybkim rozrastaniem si� organizacji, które nie s� a� tak widocz-
ne na rynku, ale z perspektywy czasu to bezcenna wiedza na temat tego, jak zarz�dza�
wzrostem i zmian�.

I nie czujesz zagro�enia obcym kapita�em, obcymi projektami?
Oczywi�cie, �e czuj�, bo w internecie mamy rzeczywi�cie ogromn� konkurencj�. Wci�� my�l�,
jak si� przed ni� zabezpieczy�, jak si� zmieni�, jakie nowe us�ugi wprowadzi�, �eby stworzy�
unikatow� medialn� kompozycj�, �eby wci�� zaskakiwa� nowymi rozwi�zaniami.

W Onecie unikalne jest to, �e jako firma skoncentrowa� si� na jednym, polskim rynku, ale
to bran�a, która mo�e by� mi�dzynarodowa. Zatem czy w dobie globalizacji nie �a�u-
jesz, �e czego� nie zrobili�cie?
Moim marzeniem jest stworzy� co� na skal� europejsk�, a nawet �wiatow�. Pracuj� obecnie
nad projektami, które maj� potencja�, ale z ca�� pewno�ci� nie b�d� to portale horyzontal-
ne. Mam nadziej�, �e je�li si� spotkamy za dziesi�� lat, b�dziemy mogli porozmawia� o du-
�ym mi�dzynarodowym projekcie.

GONITWA ZA DUCHEM CZASU
Niektórzy twierdz�, �e polski rynek jest jednym z bardziej zaawansowanych rynków in-
ternetowo-mediowych w Europie, �e e-commerce w Europie Wschodniej to Polska i dalej
d�ugo nic. Jak Ty to oceniasz? Co wskaza�by� jako prze�omowe momenty w naszej krótkiej
historii?
Rzecz�, któr� wszyscy zauwa�yli�my, by�a pierwsza fala inwestycyjna. Sporo kapita�u zo-
sta�o zainwestowane w Portal, Poland, YoYo, Aren� i dzi�ki temu oraz dzi�ki popytowi za-
cz�� tworzy� si� ten rynek. Pó	niej nast�pi�a druga fala rozwoju: WP, Interia i Onet. Nast�p-
nie zacz��a si� rozwija� Gazeta. Rozwój produktów wymusi� rozwój infrastruktury — TP SA
w pewnym momencie zacz��a dystrybuowa� ADSL (dost�p do internetu). To jest w ogóle
ciekawe, bo mówimy o rozwoju rynku internetowego w Polsce na prze�omie ostatnich paru
lat, a tak naprawd� ca�y ponowny boom rozpocz�� si� ledwie par� lat temu. Na prze�omie
2003 i 2004 roku by�o 100 – 200 tysi�cy u�ytkowników ADSL-u, a to znikoma liczba. Dzisiaj
jest ich przecie� prawie dziesi�� milionów.
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