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WNOP odcinek 081 – 11 lipca 2016 r.
Kulisy budowy CD PROJEKT - firmy opartej na
pasji do gier - opowiada Marcin Iwiński
Opis odcinka: http://jakoszczedzacpieniadze.pl/081

To jest podcast „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy” – odcinek 81.
Dzisiaj rozmawiam z Marcinem Iwińskim z CD Projektu o kulisach budowy firmy, która oparta
jest na pasji do gier.
Witam Cię w 81. odcinku podcastu Więcej niż oszczędzanie pieniędzy. Nazywam się Michał
Szafrański i w tej audycji przedstawiam konkretne i sprawdzone sposoby pomnażania
oszczędności, opowiadam, jak rozsądnie wydawać pieniądze i jak odważnie realizować swoje
pasje i marzenia. Jeśli tylko szukasz odrobiny stabilizacji finansowej i emocjonalnej w swoim
życiu, to ten podcast jest dla Ciebie.
Dzień dobry wszystkim! Dzień dobry Tobie, drogi Słuchaczu! Wakacje, zaczęły się wakacje!
A dzisiaj u mnie występuje osoba, która jest absolutnie, absolutnie, absolutnie świetnym
gościem – Marcin Iwiński, jeden z dwóch założycieli firmy CD Projekt, firmy, która jest w tej
chwili największym polskim producentem gier komputerowych. Nie jest tajemnicą dla Was, że
z Marcinem znamy się z dawnych czasów, na giełdzie na Grzybowskiej w Warszawie. Starsi
słuchacze pamiętają, była taka giełda komputerowa, na której się sprzedawało programy, nie
do końca legalnie. Ale wtedy w Polsce to było chyba jeszcze dozwolone. No właśnie, można
było kiedyś handlować cudzymi grami, nie przejmując się, ile one tak naprawdę kosztują.
Z Marcinem dzisiaj rozmawiamy o tym, jak to wszystko się zaczęło, skąd w ogóle pomysł, żeby
założyć firmę, która będzie handlowała legalnym oprogramowaniem w czasach, kiedy dopiero
to raczkowało. Marcin opowiada też o swoich doświadczeniach, które wyniósł z giełdy
komputerowej, na ile one mu się przydały później w biznesie. A że mu się przydały, to jest
wręcz pewne. Dzisiaj wartość CD Projektu, firmy notowanej na giełdzie papierów
wartościowych, wynosi około 2,5 mld zł! Marcin jest jednym z dwóch założycieli tej firmy i jej
istotnym udziałowcem.
Ale trzeba też uczciwie powiedzieć, że firma CD Projekt miała różne przeboje w swojej
historii, w szczególności po premierze pierwszej części gry Wiedźmin, czy The Witcher – po
angielsku. Można powiedzieć, że popadła w poważne problemy finansowe, do tego stopnia,
że konieczne było wdrożenie programu ratunkowego. Bardzo szczegółowo przepytuję o to
Marcina, nie tylko od strony biznesowej, ale też od tej, jak on na to reagował, jak takie
problemy odbijają się na emocjach, na życiu osoby, która pociąga za sznurki, która jest za taką
sytuację odpowiedzialna. Tego typu wątki również się w tej rozmowie pojawiają.
Mówimy też np. o tym, dlaczego CD Projekt nie wpuścił do firmy inwestorów typu venture
capital, dlaczego pozyskiwał pieniądze w inny sposób. Cała masa różnych i biznesowych, i
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życiowych przemyśleń, których po prostu warto posłuchać. Warto posłuchać także z tego
względu, że mówi je osoba, która pozostaje całkiem fajnym i normalnym człowiekiem. Takim,
jakiego ja poznałem ponad 20 lat temu. Nadal robiąca dokładnie to, co robiła, dlatego że żyje
swoją pasją do gier i stara się cały czas iść za ciosem. I jeszcze do tego jest to osoba, która
niewątpliwie osiągnęła bardzo, bardzo duży sukces, robiąc to, co kocha. Tak że serdecznie
zapraszam do wysłuchania.
Michał Szafrański: Cześć, Marcin!
Marcin Iwiński: Cześć!
Michał: Przedstaw się, proszę, Słuchaczom. Powiedz, kim jesteś i co robisz.
Marcin: Nazywam się Marcin Iwiński. Jestem nadal graczem, bo od tego zaczęła się moja
przygoda biznesowa. Również ojcem ostatnio. Bardziej ojcem niż graczem. Ojcem trójki
dzieci. Zajmuję się zarządzaniem grupą CD Projekt. Jak ją zakładałem, to nie była grupa, tylko
to byłem ja i Michał Kiciński. Firmę założyliśmy w roku 1994, zaraz po zakończeniu liceum,
więc to już dwadzieścia parę lat.
Michał: Czacki?
Marcin: Czacki? Tak. W ostatniej klasie, w trzeciej, mieliśmy „komisa” z matmy. Ja, jako jedyny
z pięciu osób, go przeszedłem, Michał wylądował na Sorbonie, i to nie tej paryskiej.
Michał: Naprzeciwko politechniki?
Marcin: Tak, dokładnie. Dzięki temu nie stracił klasy, ja zostałem, ale musiałem klasę zmienić
z mat-fizu na ogólny i to był chyba najlepszy rok w tym liceum, bo to była wieczna balanga.
Ale zasadniczo Czacki. Nadal jesteśmy na stronie Czackiego obydwaj jako absolwenci.
Michał: Czyli nie trzeba być prymusem, żeby fajną firmę otworzyć?
Marcin: Nie, chyba wręcz przeciwnie. Aczkolwiek tego nie polecam jako recepty na sukces.
Michał: OK. Co to jest CD Projekt dzisiaj?
Marcin: CD Projekt to grupa, dwie firmy: CD Projekt RED – studio, które tworzy gry, głównie
znane z Wiedźmina, teraz pracujemy też nad Cyberpunkiem i Gwintem. Czyli dwie główne
marki: Wiedźmin i Cyberpunk. Studio, ale też działalność wydawnicza, PR i marketing na całym
świecie. Oraz gog.com, czyli nasza platforma cyfrowej dystrybucji, też znana na całym świecie.
To duża zmiana, ponieważ biznes zaczynaliśmy jako firma dystrybucyjna i wydawnicza,
działająca tutaj w Polsce, potem były Czechy i Węgry. Natomiast tę działalność żeśmy
sprzedali. Tam mamy jeszcze 8% z małym haczykiem i w tej chwili koncentrujemy się na
biznesie globalnym. To tak dumnie brzmi, ale dla poparcia tego, co przed chwilą
powiedziałem, jakieś 97% naszych przychodów jest z eksportu.
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Michał: Podsumuję: dzisiaj jesteście firmą, której kapitalizacja to jest około 2,5 mld zł.
Rekordowy zysk w zeszłym roku: ponad 340 mln zł.
Marcin: Jesteś lepiej przygotowany niż ja, bo ja pamiętam, że tak koło 300.
Michał: Nie jest tajemnicą, że się znamy z dawnych czasów, ale co jest dla Ciebie
charakterystyczne w moim odbiorze, to to, że ty od wielu lat, odkąd Cię znam, robisz de facto
to samo. Cały czas siedzisz w tematyce gier komputerowych. To jest właśnie wspaniałe, że nie
zmieniając swojego zainteresowania, udało Wam się osiągnąć spory sukces. Chciałbym się w
naszej rozmowie nie tyle skupić na samym CD Projekcie, ale bardziej na aspektach
emocjonalnych prowadzenia biznesu albo na tym, jak Ty się odnajdywałeś w roli, w której
jesteś. Może wróćmy do tych starych czasów. Pamiętasz, gdzie się poznaliśmy?
Marcin: Poznaliśmy się na giełdzie na Grzybowskiej. W wielu wywiadach używam takiego
sformułowania: inkubatorze polskiej przedsiębiorczości. Jest coś w tym, bo naprawdę wiele
osób fajne rzeczy robiło. Czy to były mniejsze czy większe spółki, naprawdę bardzo wiele osób
potem spotykałem i każdy się specjalizował w tym, co czuł najlepiej, ale dużo twarzy w
polskim IT i biznesie growym się przewija.
Michał: Dokładnie. Czyli giełda komputerowa na Grzybowskiej. Co tydzień byłeś na giełdzie?
Marcin: Tak, byłem co tydzień – sobota, niedziela. Przez długi czas tak było. A zaczynałem od
tego, że woziła mnie tam moja mama naszym maluchem. Przyjeżdżałem, wymieniałem gry na
kasetach. Na początku to była realizacja czystej pasji i marzenia. Jeździłem tam, żeby wejść do
tego wielkiego świata komputerowego. To było też takie liźnięcie Zachodu. Ta giełda nie
tylko była takim fandomem, tygielkiem, gdzie się to wszystko mieliło i wymieniało te gry,
opinie itd. Ale tam byli ludzie, którzy jeździli na Zachód, którzy przywozili pisma, gry i sprzęt.
Michał: Czyste dyskietki nawet…
Marcin: Tak, czyste dyskietki. To było niesamowite, bo jednak kraj był wtedy dość
odizolowany i większość osób nie jeździła – bo np. nie miała wydanego paszportu, jak w
przypadku moich rodziców. Moi wujkowie wyemigrowali do Australii, w związku z tym moi
rodzice mieli bana, więc ja też nie jeździłem przez długi czas. A po drugie taki zwykły,
ekonomiczny powód: nie było ich stać. To były kosmiczne koszty.
Michał: Tak, 60 tys. zł bilet do Berlina kosztował pociągiem w dwie strony.
Marcin: A polecenie samolotem do Londynu to tak jak dzisiaj pewnie podróż do Nowej
Zelandii albo dookoła świata.
Michał: Czyli poznaliśmy się na giełdzie na Grzybowskiej. Kiedy poczułeś, że to jest coś więcej
niż tylko pasja? Kiedy to zaczęła być jakaś forma biznesu?
Marcin: To jest trudne pytanie, bo to zawsze była zabawa i nie mogę takiego punktu w czasie
wskazać, kiedy nagle się zrobił z tego biznes. Dla mnie nadal to nie jest do końca biznes. To
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jest fajne. Jakby to nie było fajne, tobym pewnie robił coś innego. Na początku żeśmy z
Michałem próbowali, bo ja miałem kontakty w Stanach, bo byłem na scenie BBS-owej,
modemy... Chętnych, którzy nie do końca wiedzą, o co chodzi, zapraszam na strony muzeów
komputerowych, bo można się tam dowiedzieć, jak wyglądał czas przedinternetowy.
W każdym razie wyrobiłem sobie kontakty, nauczyłem się też dość dobrze języka
angielskiego. Miałem go w szkole, ale bardzo dużo rozmawiałem po nocach z kolegami ze
sceny komputerowej i ten angielski mi się znacząco poprawił. W pewnym momencie oni
powiedzieli, że jest taka nowość w Stanach: CD-ROM-y. Były pierwsze gry. Ja byłem chyba
jednym z pierwszych w Polsce, którzy zainwestowali dużą część swoich pieniędzy i kupili
właśnie takie CD-ROM-y. I to było oszałamiające, powalające. Oczywiście pokazałem to zaraz
Michałowi i wspólnie zdecydowaliśmy, że może warto by sprzedawać gry na Grzybowskiej na
tych CD-ROM-ach. To wtedy był rynek ultra niszowy, ponieważ CD-ROM-ów było kilkadziesiąt,
kilkaset w Polsce. Ale sprowadzaliśmy po dwie–trzy sztuki różnych tytułów, np. 7th Guest –
swoją drogą mamy go na GOG-u; pełne koło historii zataczamy – czy też Mad Dog McCree,
taka stylizowana gra. Do tej pory pamiętam, jak wszedł ten nośnik, a jednak co poniektórzy
nadal CD-ROM-ów nie mieli, to na takich kasetkach do streamerów rzucali. Bo to było 600
mega, jak to upchnąć? Na żadne dyskietki to nie wejdzie.
Zaczęliśmy tego sprowadzać po kilka sztuk. Ja sprowadzałem, Michał sprzedawał na giełdzie.
Na początku oczywiście to była mocno szara strefa, ale czasy były to piękne. Wieczorem w
niedzielę, po zakończeniu giełdy, Michał przyjeżdżał do mnie do domu i było tak: 100 zł dla
Ciebie, 100 zł dla mnie, 100 na towar. Naprawdę proste, nie było księgowości, życie było
piękne.
Po jakichś trzech miesiącach, jak się to już zaczęło konkretnie rozwijać, zdecydowaliśmy się
założyć firmę. I założyliśmy spółkę cywilną. Natomiast żeby to odczarować, że tak
profesjonalnie założyliśmy firmę – usłyszeliśmy, że to trzeba do urzędu skarbowego, to
poszliśmy do jakiegoś pokoju, który nam wskazali, i mówimy, że z kolegą chcieliśmy firmę
założyć. „A jaką?” „A nie wiem, razem”. „No to jak razem, to spółkę cywilną”. „OK, to co
musimy zrobić?” „Umowę spisać”. „A w tej umowie to co musimy spisać?” „No, jak się tam
dzielicie zyskiem i co wnosicie”. No to Michał miał jakieś pieniądze, ja komputer. Wnieśliśmy
to do tej spółki. Swoją drogą w naszych przepastnych archiwach nie możemy znaleźć tej
umowy.
Powstała spółka cywilna CD Projekt, bo byliśmy pierwsi w Polsce, którzy sprowadzali gry na
CD-ROM-ach. I potem to zalegalizowanie działalności to była nasza trauma przez kolejny rok.
Wystawianie faktur, VAT, liczenie pozycji. Najpierw kłóciliśmy się z Michałem, kto wystawia
fakturę. Byliśmy na Wiejskiej na czwartym piętrze bez windy, więc już wejście tam to był
niezły sport – mieliśmy niezłą kondycję. Dostaliśmy pokój od znajomego Michała za darmo w
takim mieszkanku. Mieliśmy kasę pancerną, do której wchodził cały nasz towar. Do tej pory
pamiętam, jak panowie tę kasę tam wnosili. Też się nieźle zmachali. Przychodził hurtownik i
brał 15 pozycji i my ręcznie liczyliśmy VAT od każdej pozycji, a potem żeśmy to sumowali.
Jeśli na ręcznie wypisanej fakturze VAT-owskiej walnęliśmy się na jedenastej, to był dramat,
bo nie można było zrobić żadnych poprawek. To wtedy było przestępstwo.
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Tak naprawdę ze stroną fiskalno-skarbową walczyliśmy dobrych parę lat, to pewnie wynikało
też z naszej niedojrzałości. Ale system był wyjątkowo niekompatybilny z młodą
przedsiębiorczością. W końcu sobie z tym poradziliśmy i to ustawiliśmy, ale to dopiero parę
lat później, jak przyszedł Piotr Nielubowicz, który jest jednym z udziałowców i naszym
dyrektorem finansowym. Dopiero Piotr to konkretnie poustawiał, bo to zawsze była nasza
pięta achillesowa. Czyli jak był hop do przodu, biznes, rozwój, wspaniałe pomysły, super gry,
pomysły dla graczy, to ta część finansowo-księgowa to zawsze była masakra.
Michał: Kiedy Piotr przyszedł, pamiętasz?
Marcin: Tak jakoś w 1998, 1999.
Michał: To parę lat żeście przetrwali?
Marcin: Tak, tak. Jak patrzę z moim dzisiejszym doświadczeniem na tamte dramaty, to po
prostu śmiech na sali. Ale wtedy nie miałem tego w głowie i to był dramat z księgowością,
prowadzeniem kasy. Masakra po prostu. Bardzo źle te początki wspominam, bo były
superpomysły, a potem się okazało, że nie mamy pieniędzy. Dlatego że nie policzyliśmy, bo
nie potrafiliśmy. Ten temat finansowy dopiero porządnie ogarnął Piotr i myślę, że gdybyśmy
zrobili to wcześniej, tobyśmy się szybciej rozwijali.
Oczywiście w tej chwili jest to znacząco prostsze, dużo się dzieje w internecie, gdzie jest dużo
fajnych rozwiązań. Ale nadal przede wszystkim trzeba mieć to w głowie. Jeśli tego nie ma, to
każdy, nawet najbardziej kreatywny biznes z najlepszym pomysłem można położyć. I to jest
rada, której zawsze kiedyś młodym przedsiębiorcom udzielałem: „Weź dobrze sobie to policz i
znajdź kogoś, kto ci to ogarnie, jak tego nie czujesz – kogoś, kto to ogarnie, ale tego nie
popsuje”. Bo też mieliśmy taką historię, że zatrudniliśmy kogoś do księgowości, kto nam
większą masakrę wykręcił.
Michał: Że to jest typowy księgowy. Wiesz, co się mówi o księgowych? Że to jest wysunięta
placówka urzędów skarbowych.
Marcin: Tak naprawdę ta działalność to jest raportowanie do urzędu skarbowego. Jest taka
konieczność i ja ją rozumiem. Zresztą patrząc na to z perspektywy międzynarodowej, bo
mamy działalność w paru krajach, widzę, jak ta polska fiskalizacja jest wymagająca. Może już
nie tak bardzo opresyjna jak kiedyś, ale porównując do np. spółki dystrybucyjnej w Czechach,
jeśli chodzi o liczbę osób, których potrzebowaliśmy w księgowości, to było ich o połowę
mniej. Mamy spółkę na Cyprze, to tam jest to jeszcze prostsze. Systemy bazujące bardziej na
zaufaniu, a nie na kontroli.
Michał: Powiedz mi: które z tych doświadczeń i umiejętności wyniesionych z giełdy na
Grzybowskiej przydały ci się w biznesie, a co było przepalonym czasem?
Marcin: Nie mogę powiedzieć, że tam było coś przepalonego. Na pewno chęć robienia rzeczy i
bazowania na pasji. Główną motywacją do tego wszystkiego było to, że razem z Michałem
kochaliśmy gry. Przez dobre pięć czy osiem lat na początku graliśmy w każdą grę, którą

Strona 5

http://jakoszczedzacpieniadze.pl

Podcast „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy” – transkrypt

sprowadzaliśmy. Zresztą znalazłem takie stare ogłoszenie „Secret Service’u”, pisma o grach,
pisma legendy, jakiś malutki anonsik w prawym rogu: „Gry, użytki, edukacja. Najniższe ceny” –
więc tutaj konkretnie wymieniona przewaga konkurencyjna. I najlepsze były godziny
otwarcia: od 10 do 16. Teraz się zastanawiam: „Cholera, czemu byliśmy otwarci od 10 do 16?”.
I zdałem sobie sprawę, że potem długo graliśmy w gry i musieliśmy się wyspać. Dookoła tego
to wszystko się toczyło. Do tej pory pamiętam, jak sprowadziliśmy pierwsze Diablo czy drugie,
czy Baldur’s Gate. Po prostu my żeśmy wsiąkli w to.
To ta Grzybowska dała, bo to się wzięło z tego, że nas to totalnie kręciło i wciągało. Myślę, że
Grzybowska to był taki fajny mikroświatek do eksperymentowania z tym, jak radzisz sobie z
biznesem. Bo różnych stoisk, gdzie ludzie sprzedawali różne rzeczy, z czasem też rzeczy, które
ty sprzedawałeś, było dużo. To był typowy test na to, czy potrafisz sprzedawać.
Michał: Zjednać sobie klienta…
Marcin: Dokładnie. Czy potrafisz zrobić dobrą usługę posprzedażową. To jest niesamowite, bo
to fajnie widać na wszelkiego rodzaju bazarkach. Ja do tej pory zawsze sobie to oglądam,
porównuję ceny – masz dwa stoiska warzywne obok siebie i do jednego walą tłumy, a do
drugiego nie ma nikogo, a ten drugi jest po prostu troszkę tańszy. To jest magia. Polecam,
żeby to sobie pooglądać, bo w tym zawarte jest clou tego, co robimy, czyli biznesu.
Oczywiście w tej chwili robimy gry, więc to muszą być najlepsze gry. Ale nadal ta troska o
gracza, klienta to kluczowa wartość naszej firmy i to w bardzo dużej części stworzył Michał. Ja
zawsze się zajmowałem tą częścią biznesów międzynarodową, czyli budowałem sieć
kontaktów, rozwijałem naszą działalność. Natomiast to Michał tworzył strategię
marketingową, sprzedażową. Kurczę, to wszystko brzmi tak poważnie, wiekopomnie –
natomiast to był po prostu handel na giełdzie i stąd się to wszystko zaczęło.
Kolejna historia, którą dobrze pamiętam, to jak Piotr Bieliński, prezes firmy Action, sprzedawał
mi z ciężarówki Amigę, bo przywoził je co tydzień. I on na takim swoim podejściu, do
logistyki, do biznesu, do handlu, zbudował gigantyczną firmę, która odnosi sukcesy.
Michał: Dokładnie. Potem APN Promise też. To są wszystko chłopaki z giełdy na Grzybowskiej.
Marcin: Dokładnie. Było widać, kto co dobrze czuje, do czego ma żyłkę. To się później
przekładało na główną oś działalności danej firmy.
Michał: Fajne jest to, co mówisz. Często jak patrzymy na kogoś, kto odnosi sukcesy, myślimy:
„Ojej, ale to jest takie duże! Taka infrastruktura”. A zawsze zaczyna się to od takich
elementarnych umiejętności, których gdzieś tam się nabywa i z każdym krokiem człowiek ma
trochę więcej doświadczenia, trochę bardziej do przodu idzie.
Marcin: Podam tutaj kilka konkretnych przykładów. My zaczęliśmy we dwóch, a ten rynek
dystrybucji gier był zajęty. Była firma Mirage, był IPS, Empik Multimedia. Te spółki
przedstawiały praktycznie wszystkich partnerów zagranicznych. W takim układzie można
zrobić dwie rzeczy: można się poryczeć i zająć się czymś innym albo można próbować coś
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znaleźć. I my żeśmy znaleźli firmę od Mad Doga, z New Mexico – sprawdzałem na mapie,
gdzie to jest, teraz już wiem, duża część Breaking Bad się tam dzieje swoją drogą. Oni robili
takie duże konsole do grania, to się po angielsku nazywa cabinet, robili też gry na
CD-ROM-ach i tak się złożyło, że nikt ich nie przedstawiał. Więc to był nasz pierwszy
kontrahent.
Kolejny poważny kontrahent to była firma Bllizzard, którą Michał wyczaił na targach w
Londynie na ECTS. Oni byli gdzieś w rogu wtedy. Kupiła ich jakaś amerykańska firma
Davidson & Associates – wydawca książek. I tam był Warcraft II. To były takie perełki –
chodziliśmy i znajdowaliśmy. Do tej pory można to zrobić, można znaleźć fajne rzeczy, można
je sprowadzić i mądrze wydać w Polsce czy nawet na świecie.
Michał: Tylko trzeba chcieć grać. Zobaczyć, co to jest naprawdę.
Marcin: Jak widać, trzeba to czuć. To widać nawet po tych małych wydawcach, którzy sobie
coraz lepiej radzą na rynku, nawet w skali światowej, nawet potrafią wynajdywać te gry.
Bardzo brakuje firm, które wypromują grę w skali światowej. Wezmą małą perełkę i fajnie o
niej opowiedzą graczom, stworzą jakąś historię. Nie chcę za bardzo wchodzić w kuchnię
biznesu, ale to pokazuje, że możliwości jest strasznie dużo. My zawsze potrafiliśmy sobie
wyszukać nasze miejsce.
Zawsze jestem pytany: „Ale jak wy żeście to zrobili, że sami się wydajecie na całym świecie?”.
Mamy 14 dystrybutorów, znamy każdy rynek. Oczywiście dystrybuujemy się też po kabelku.
Cyfrowa dystrybucja jest prosta, nie jest aż tak skomplikowana jak znalezienie partnera, który
jest dobrze osadzony w retailu. Tego bardzo dobrze nauczyła nas działalność dystrybucyjna w
Polsce, bo tutaj nauczyliśmy się tego retailu – jak się działa z sieciami handlowymi.
Potem kroczek po kroczku. Na Wiedźmina I mieliśmy dwóch partnerów, na Wiedźmina II
mieliśmy 5 partnerów, na Wiedźmina III mamy już partnera praktycznie na każdym rynku. I jak
to się robi? Zakłada się dość wygodne buty, pewnie trzeba też mieć zapasową parę, pakuje się
walizeczkę i spędza się parę miesięcy w podróży. Chodzi się, pyta, rozmawia się z każdym,
ogląda się ich firmy, zjada się z nimi kolację. Czasami jest miło, czasami jest niemiło, ale
potem znajduje się ludzi, buduje się z nimi relacje, które trwają latami. Nie od razu Kraków
zbudowano i z nami jest dokładnie tak samo. Budowanie tej pozycji, którą dzisiaj mamy,
zajęło nam lata.
Michał: Nie była to żadna droga na skróty.
Marcin: Nie, to nie była żadna droga na skróty. Były też ciężkie historie. Natomiast tak się
dokładnie buduje biznes, tu nie ma żadnej recepty. Oczywiście w skali internetu zasięg jest
globalny, ale zawsze na końcu jest człowiek, czy w Apple, Google. Jest ważna relacja – trzeba
się spotkać, zrozumieć. Żeby zrozumieć, trzeba jeździć. I to jest coś, czego polskim firmom
bardzo często brakuje. Jestem od jakiegoś czasu w jury konkursu Ernst & Young
Przedsiębiorca Roku. Tam bardzo dużo firm aplikuje. Jest tam kilka kategorii do oceniania i z
reguły najsłabszą jest działalność międzynarodowa. Widać, że to wyjście na świat nie za
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bardzo nam wychodzi. Trochę brakuje odwagi. Bliższa Europa – tak, ale już gdzieś dalej, to
ciężko. Więc chciałbym, że to się u nas zmieniło, żebyśmy nie mieli takich kompleksów.
Michał: Ile miesięcy w roku spędzasz w podróży?
Marcin: Ostatnio dużo, bo głównie tym się zajmuję. Tak cztery–pięć pewnie. Co ważne, to to,
że trzeba to naprawdę lubić. Bo wiele osób jest z tym niekompatybilnych. Próbowałem swego
czasu kogoś do tego przekonać. Jak ktoś tego nie czuje, to trzeba znaleźć kogoś, kto to czuje i
lubi. Bo to jest pewien wybór życiowy. Ja akurat to lubię, bo strasznie nie lubię siedzieć w
miejscu. To ewidentnie jest moja mocna strona i dlatego też się tym w firmie zająłem i tak się
z moimi partnerami w firmie podzieliłem i to super działa.
Michał: Jak się wpada na takie szalone i grube – bold jak to mówią Amerykanie – pomysły, jak
produkcja własnej gry typu Wiedźmin czy odpalenie takiej platformy jak gog.com, która jak
startowaliście była wspak temu wszystkiemu, co było trendem. Nie mieliście DRM-a.
Marcin: Nadal nie mamy!
Michał: Ja wiem. Ale jak stworzyliście taką oś produktu? Jak to się robi?
Marcin: Troszeczkę znowu odczarujmy te wielkie rzeczy. Jeśli chodzi o Wiedźmina, to zawsze
marzyliśmy o własnej grze z Michałem, ponieważ żeśmy dystrybuowali i wydawali gry
wszystkich możliwych wydawców. W pewnym momencie, jeżdżąc na targi, mówiliśmy: „Super!
Wydamy tę grę i tamtą grę”. Ale tak strasznie chcieliśmy mieć coś swojego, żeby mieć potem
też pełną wolność kształtowania tego produktu na rynku – promowania go w ten sposób, jaki
chcemy.
Nie będę wchodził w prehistorię i wielkie szczegóły techniczne, natomiast dla amerykańskiej
firmy Interplay mieliśmy robić konwersję gry z platformy konsolowej PlayStation 2 –
konkretnie chodzi o Baldur’s Gate: Dark Alliance na peceta. Zaczęliśmy to robić, oni się
praktycznie rozpadli, więc powiedzieli nam, żebyśmy tego nie robili. Ale to była ta iskierka,
która spowodowała: „No tak, ale my to już robimy”. Więc jak już to robiliśmy, to
stwierdziliśmy, że skoro tego nie robimy, to zróbmy inną grę, bo już jesteśmy gotowi. To było
już 8 lat po tym, jak wystartowaliśmy, więc mieliśmy już finanse z dystrybucji, mogliśmy sobie
pozwolić na zainwestowanie.
Michał: Ale już zespół też mieliście wtedy, który miał się tym zajmować?
Marcin: Zespołem były cztery osoby w Łodzi. Polska technologia. Znaleźliśmy takiego
człowieka, który takowy silnik miał i powiedział, że zrobi. Potem udało nam się kupić prawa
do Wiedźmina, to też długa historia. Ja akurat bezpośrednio w tym nie uczestniczyłem i nie za
bardzo mogę opowiedzieć, jak to się wydarzyło. Mogę powiedzieć, że się wydarzyło. To było
ewidentnie dużo dobrej karmy, dużo szczęścia. To po prostu w jakiś sposób do nas przyszło,
ale my to wykorzystaliśmy.
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Jak ten zespół zaczął ją robić, to po roku okazało się, że to, co zrobił, jest średnie.
Pojechaliśmy z Michałem na wielki objazd po Europie pokazać to różnym wydawcom. To też
fajnie pokazuje, jak się biznes buduje. Bo przez te kontakty dystrybucyjne mieliśmy kontakty z
wydawcami. Nie musieliśmy od zera budować, tylko te osoby, które znaliśmy, przedstawiły
nas osobom, które zajmowały się podpisywaniem kontraktów, czyli tzw. licensing in czy też
publishingiem. Spotkaliśmy się z nimi, ale nie mieliśmy żadnego kredytu zaufania, może poza:
„A, fajne chłopaki z Polski. Znają się na grach. Robią swoją pierwszą grę, więc spotkajcie się z
nimi”.
Po dwóch tygodniach w trasie, 12 czy 14 spotkaniach, dostaliśmy trzy maile takim
dyplomatycznym angielskim – fajnie jest, jak człowiek ewoluuje, uczy się angielskiego, a
angielski potrafi czasami w bardzo elokwentny sposób powiedzieć ci, żebyś spadał na
bambus. To dokładnie nam powiedzieli. My żeśmy się lekko podłamali, zwinęliśmy temat z
Łodzi i przenieśliśmy go do Warszawy. Powiedzieliśmy: „Dobra, skoro to było poza naszą
kontrolą, teraz to bierzemy w 100% na klatę”. I z czterech osób żeśmy na początek zrobili 15.
Potem to rosło.
W momencie kiedy się przenieśliśmy do Warszawy, rozstaliśmy się z tym człowiekiem z Łodzi,
który miał całą część techniczną, czyli tzw. silnik. Stwierdziliśmy, że musimy skądś wziąć
silnik, i sprawdzaliśmy różne rozwiązania. Okazało się, że firma, którą wydajemy – czyli
znowu bazowaliśmy na kontaktach dystrybucyjnych, które wcześniej budowaliśmy – firma
BioWare, ma silnik. Byliśmy na targach i się ich spytaliśmy, czy by nam go nie
wylicencjonowali, a oni powiedzieli: „A, właśnie o tym myśleliśmy”. Czyli znowu karma plus
mieli też już do nas jakieś zaufanie, bo zrobiliśmy jedne z najlepszych lokalizacji ich gier.
Lokalizacja gry a zrobienie RPG-a to są dwa światy, ale stwierdzili, że nie mają nic do
stracenia. Dogadaliśmy się z nimi, że opłata licencyjna na dzień dobry będzie niewielka. Oni
nie ponosili praktycznie żadnego ryzyka. I po 9 miesiącach mieliśmy prototyp. Do tej pory
pamiętam, jak polecieliśmy do nich, do Edmonton na północy Kanady, pokazać prototyp, bo
powiedzieli, że jeśli to będzie fajne, to pokażą to na swoim stoisku na targach.
Noc przed prezentacją Ray Muzyka i Greg Zeschuk, czyli legendy gier RPG, twórcy Baldur’s
Gate potem Jade Empire, Mass Effect, Dragon Age – wtedy to był okres Jade Empire… Mieliśmy
im to pokazać, więc jasno żeśmy z Michałem ustalili, że jeżeli oni powiedzą, że to jest
kaszanka, to zakopujemy projekt i chowamy się ze wstydu. Rano już działało, na szczęście
zdążyliśmy na prezentację. Pokazaliśmy im i oni powiedzieli: „Cool! To wpadajcie na targi”.
Do tej pory pamiętam rozmowę, wieczorem byliśmy z nimi w pubie. Mieliśmy ze sobą cały
taki dokument: design.doc, 80-stronicowy dokument, co ta gra będzie miała w sobie, jakie
będą lokacje, wyliczone te wszystkie wskaźniki do RPG. Mieliśmy 10 osób i powiedzieliśmy, że
się będziemy skalować do 20. A Greg poklepał mnie po ramieniu i mówi: „Marcin, widzisz
tylko wierzchołek góry lodowej”. Mówię: „Nie, spoko Greg, damy radę”. „Tak, tak”. Oni Baldur’s
Gate I kończyli w 80 osób. My Wiedźmina I kończyliśmy w 5 lat i też w 80 osób. Czyli Greg
miał rację.
Ale to wszystko dzieje się krok po krok. Patrząc na to, jak wystartowaliśmy, to było skakanie
na główkę, nie wiedzieliśmy, czy w basenie jest woda. W międzyczasie ktoś zorganizował
pompę i trochę tej wody dopompował, a potem się okazało, ze jest pełen basen. Ale to
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wszystko się działo kroczek po kroczku. To były iteracje. Mieliśmy na szczęście własne
finansowanie, więc nie byliśmy od nikogo uzależnieni. Ale pod koniec projektu
potrzebowaliśmy te ostatnie 20%. Nie było wtedy dystrybucji cyfrowej, więc musieliśmy
rozmawiać z wydawcami. Jedyna szansa wejścia na rynek międzynarodowy – a taki był nasz
cel, inaczej ten projekt by się nie zwrócił i nie miał szans zarobić – to było pójście przez
normalną dystrybucję pudełkową. To kolejna długa historia, jak firmy z utrwaloną pozycją na
rynku, duzi wydawcy przyjeżdżali do nas i mówili nam, co my mamy zmienić w tym projekcie
– zasadniczo wszystko – żeby oni łaskawie go wzięli i zechcieli go wydać. Znowu
doświadczenie biznesowe, wyniesione wcześniej, plus własny backup finansowy pozwoliły
nam na to, żeby się na to nie zgodzić, nie oddać im marki itd. To pokazuje, że każdy z tych
elementów z przeszłości odegrał potem bardzo konkretną rolę. Gdybyśmy zaczęli od
tworzenia gier i od razu weszli w ten świat, to pewnie pierwsze dwie gry to byłaby nauka i
zabraliby nam wszystko.
Michał: Myślę, że ten wątek finansowania jest też ważny. Jeżeli jesteśmy ludźmi, którzy mają
jakieś zaplecze finansowe, jakąś poduszkę finansową, to jesteśmy w stanie odważniejsze
decyzje w życiu podejmować, po drugie – bardziej niezależne. To się sprawdza również w
tym, co ty mówisz. Mówisz, że pod koniec projektu brakowało Wam pieniędzy. Skąd
pozyskiwaliście te środki, których Wam brakowało? Wiedźmin to była taka produkcja, którą się
wtedy porównywało z Quo Vadis, nakłady były porównywalne.
Marcin: Tak, to chyba było nawet więcej.
Michał: Chyba miało być porównywalnie, a było w końcu więcej. Kwota 20 mln zł się
przewijała.
Marcin: Z dzisiejszej perspektywy to może nie jest gigantyczny budżet, ale wtedy to były
kosmiczne pieniądze na skalę Polski, bo na skalę światową to nie był wielki budżet. Na naszą
skalę było to znacząco więcej, niż żeśmy generowali z naszej działalności. My używaliśmy
pieniędzy z działalności bieżącej do tego celu i to nam dawało bardzo duży komfort. Ale w
pewnym momencie musieliśmy poszukać finansowania na zewnątrz. Do tamtej pory nie
korzystaliśmy z kredytów, to wszystko była działalność bieżąca. Zawsze mieliśmy takie
podejście, jakie Michał wyniósł z giełdy: że jeżeli robimy biznes, to ten biznes musi zarabiać.
Do tej pory nie czuję biznesów, które nie mają dodatniego P&L (rachunku zysków i strat).
Oczywiście rozumiem, jak to działa, śledzę trendy, znam się na tym dość dobrze, ale jeśli w
jakimś rozsądnym okresie czasowym z biznesu nie ma plusa, to po co to robić? Oczywiście
wiele aspektów jest ważnych, najważniejsze są wartości, ale biznes jest po to, aby na końcu
generował przepływ dodatni, który potem można zainwestować, pomnożyć. I to nam zawsze
przyświecało.
To biznes dystrybucyjny pozwolił nam na zrobienie Wiedźmina. My żeśmy już po Wiedźminie I
wzięli kredyt inwestycyjny, chcieliśmy wejść na giełdę. Z Wiedźmina I może nie były wielkie
pieniądze, ale zwróciły się nam nakłady. Myśmy potem zarobili, ale na początku to był zwrot
pięciu lat gigantycznych kosztów. Tym się charakteryzuje gamedev (czyli tworzenie gier):
pakujesz, pakujesz, inwestujesz, inwestujesz, a jak na końcu fajnie pójdzie, to masz zwrot albo
nie. Przyszły te pieniądze plus więźliśmy duży kredyt i tak jakby wrzuciliśmy sobie na klatę za
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dużo tematów i byliśmy w bardzo złej sytuacji finansowej. Musieliśmy firmę grubo
restrukturyzować. Połączenie z Optimusem, wejście na giełdę – to była dla nas opcja
ratunkowa, która świetnie wyszła, ale nie było wesoło w pewnym momencie. Taki nagły
przypływ środków, jak ktoś na to nie jest gotowy, też może nie być dobry. Trzeba mieć
umiejętności zarządzania pieniędzmi. Jak jest za dużo pieniędzy, to też ludzie wariują
momentami. Ja nie mówię, że my żeśmy zwariowali. Byliśmy nauczeni, jak się zarabia te
pieniądze, co się z nimi robi. Ale nagle stwierdziliśmy, że jak nam to poszło, to my teraz
zrobimy pięć razy tyle. Okazało się, że doba ma tylko 24 godziny.
To był chyba najtrudniejszy okres w moim życiu. Pracowałem 14–16 godzin i to, co wcześniej
rozkręcałem, tyle pracując, to zwijałem, tyle pracując. To jest masakryczne. Bardzo bym nie
chciał tego powtarzać. Więc nasza aktualna strategia jest dość prosta: totalna koncentracja na
małej liczbie odcinków i robienie najlepszych rzeczy na świecie. To jest nasza recepta na
sukces, inni mają inną. Zawsze uważam, że nie ma żadnych recept uniwersalnych. Łapanie
zbyt dużej liczby srok za ogon bardzo źle się dla nas skończyło.
Michał: Jakie to były błędy? Takie kluczowe, które wtedy popełniliście?
Marcin: Przeinwestowanie na zbyt wielu odcinkach. Mieliśmy dystrybucję w Polsce,
dystrybucję w Czechach, otworzyliśmy dystrybucję na Węgrzech – wtedy rynek tam był już w
słabej sytuacji, przynajmniej tak nam się wydawało, ale on do słabej sytuacji dochodzi chyba
nawet do dziś. Prawie żeśmy też kupili firmę w Rosji. Dzięki Bogu tego nie zrobiliśmy, bo
pewnie byśmy tutaj dzisiaj nie rozmawiali. Konkurencja tam była kosmiczna i dodatkowo to
był rynek koszmarnie kapitałochłonny. My żeśmy tego kapitału nie mieli, pewnie by nam tylko
wystarczyło na kupienie spółki i tyle.
Mieliśmy taką firmę usługową B2B Localization Center – czyli testy gier, konwersje,
tłumaczenia itd., dużo różnych rzeczy. To był mój konik, bo ja się zawsze tym zajmowałem. I
to był bardzo fajny biznes, przy którym spędzałem bardzo dużo czasu. A na końcu, jak już
przemielili te miliony, to się okazało na koniec roku, że jesteśmy 100 tys. na plusie. To tylko
pokazuje skalę, a zżerało mi to dużą część życia i energii, nie wspominając już o biznesach
dystrybucyjnych.
Mieliśmy RED-a, zaczęliśmy robić Wiedźmina II, mieliśmy GOG-a – chociaż z nim akurat było
fajnie, bo był inkubowany, wynieśliśmy go sobie stąd z biura, pięć osób, więc to były mikro
koszty. Mieliśmy gram.pl – czyli sklep mail-order – i to też jest biznes, w którym trzeba
bardzo mądrze tonować koszty, bo marże nie są duże, a konkurencja duża. A jak się odpuści,
to od razu ten biznes zaczyna zasysać gotówkę. Połączyliśmy się z Metropolis –oni mieli
swoją grę, więc to też zaczynało zasysać pieniądze. I jeszcze podpisaliśmy kontrakt na
konsolową wersję Wiedźmina, tworzoną we Francji. To było finansowane przez naszego
partnera dystrybucyjno-wydawniczego ze Stanów. To był plus gotówkowy, natomiast to się
totalnie wysypało, bo ci kolesie nie byli w stanie tego zrobić. Straciliśmy na tym parę
milionów dolarów.
Michał: Technicznie nie udźwignęli.
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Marcin: Tak, tak. Robili to, a de facto tego nie robili, i my żeśmy tam wsadzali coraz więcej
ludzi. I to były znaczące kwoty, może nie parę milionów dolarów, ale znaczące kwoty z naszej
perspektywy. A wszystko się wysypało w momencie, kiedy w roku 2008–2009 było
spowolnienie gospodarcze, niektórzy nazywali to kryzysem i bazowa działalność –
dystrybucyjna – zaczęła zasysać pieniądze, zamiast je generować. Ten główny silnik nagle
stanął i cała reszta, która nie stała na własnych nogach, a była finansowana z dystrybucji,
zaczęła się składać. Potem nastąpiły dwa lata mocnej walki o przetrwanie. Udało się. I została
polska działalność dystrybucyjna, która też coraz bardziej się zaczęła zmniejszać, bo ta
cyfrowa dystrybucja zaczęła wieść prym. Poza tym już nie mieliśmy do tego takiego serca,
koncentrowaliśmy się na RED-zie i GOG-u. I w tej chwili został RED i GOG. Co, jak widać,
całkiem nieźle nam wychodzi.
Michał: RED – czyli produkcja gier i GOG – dystrybucja przez internet. Co czuje taki gość jak
Ty, kiedy się szarpie z takimi tematami i widać, że jest źle?
Marcin: Mnie to rozwaliło totalnie. Przeszedłem dużą przemianę życiową. Był taki
najtrudniejszy okres, kiedy siedzieliśmy na początku miesiąca i nie wiedzieliśmy, czy na końcu
będziemy w stanie wypłacić ludziom pensję, nie mówię o spłacie zobowiązań. To były
straszne chwile. Ja generalnie jestem człowiekiem dość spokojnym. Nie stresuję się jakoś
strasznie, ale wtedy nie nadawałem się do niczego. Ciężko mi jest to opisać, bo to jest bardzo
osobiste doświadczenie. W pewnym momencie po prostu odpuściłem, tak po buddyjsku: let it
go. Zdałem sobie sprawę, że to nie jest całe moje życie. Może taka jest moja droga, że to się
powinno zakończyć i zacząć coś nowego. I to dało mi taką siłę i energię, bo jeśli jesteś do
czegoś totalnie przywiązany, to jest strach, przerażenie itd. Są też różne metody i techniki, np.
zwizualizuj sobie to z punktu widzenia wszechświata…
Michał: Na ile jesteś istotny.
Marcin: Dokładnie: jakie to ma znaczenie? Jaki to jest problem? Albo przenieś się 20 lat do
przodu – jakie to ma znaczenie? Pewnie żadnego. Czy to oznacza, że umrzesz? No nie.
Oczywiście łatwo się mówi, ale do tego trzeba samemu dojść. W momencie kiedy to się stało,
dostałem nowego kopa, nowej siły i dalej żeśmy walczyli i nam się udało. Oczywiście po
drodze dużo dobrych rzeczy się zadziało, spotkaliśmy właściwych ludzi.
Michał: Życie się fajnie ułożyło.
Marcin: Życie się ułożyło. Co niesamowite, my żeśmy realizowali transakcję z Optimusem,
wcześniej oczywiście rozmawialiśmy z najróżniejszymi venture private capital itd. My już
żeśmy wtedy trochę osiągnęli. Oczywiście rynek był w słabej formie, ale to też pokazuje - po
pierwsze, jak działają cykle gospodarcze, a po drugie, jakie jest podejście do ryzyka. Bo VC-ki,
czyli venture capital, oferowały nam, że zostawią nam 5–10% firmy i dadzą kasę na to,
żebyśmy przeżyli, bo jest takie ryzyko, że pewnie tę kasę wtopią. Podjęliśmy wtedy świadomie
decyzję: „Sorry. Jeżeli nie mamy kontroli nad naszą spółką, to nie ma to sensu, należy to po
prostu zwinąć. Jeśli nie damy rady, to nie damy rady i tyle”. I to była dobra decyzja.
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Potem połączyliśmy się z Optimusem, weszliśmy na giełdę. Trzy miesiące przed wejściem na
giełdę, kiedy ta transakcja była w toku, nikt nie chciał dać nam żadnego kapitału.
Próbowaliśmy – były jakieś fundusze, kosmiczne warunki itd. W momencie kiedy weszliśmy
na giełdę, byliśmy nadal tą samą spółką, tymi samymi ludźmi, z lekkim zastrzykiem
finansowym. I nagle kolejka. Każdy chce nam dać pieniądze. Chociaż nadal nie mieliśmy
wtedy spektakularnych wyników, musieliśmy się restrukturyzować. To też pokazało, jak
wyglądał dostęp do kapitału w tamtym czasie na rynku polskim. To się teraz zmieniło i
poprawiło.
Michał: Który to był rok?
Marcin: 2009, 2010, jakoś tak. I to była diametralna różnica w postrzeganiu. Spółce publicznej
jest znacząco łatwiej pozyskać kapitał niż spółce prywatnej. Teraz są inne czasy, jest prościej.
Wtedy to była gigantyczna różnica. Byliśmy w ciężkim szoku.
Michał: Kiedy wzięliście tamte kredyty?
Marcin: Jakoś w 2007, 2008.
Michał: Normalne kredyty inwestycyjne?
Marcin: Normalne kredyty inwestycyjne na 20 milionów, czy coś takiego.
Michał: Jak się banki przekonuje do takich kredytów?
Marcin: To był pierwszy większy kredyt, wcześniej mieliśmy linię kredytową. Po prostu był
fajny ambitny plan, były fajne wyniki.
Michał: Któryś z nich w to uwierzył po prostu?
Marcin: Tak, nawet mieliśmy ze dwa czy trzy, które składały oferty. To oczywiście wszystko
jest fajne, dopóki jest fajnie, a potem masz konwenanty [dodatkowe zabezpieczenia, których
może żądać pożyczający pieniądze lub inwestor w celu zabezpieczenia przed
niewypłacalnością pożyczkobiorcy] i jak się zaczyna sypać… Akurat ten bank, z którym
działaliśmy, miał bardzo dużo cierpliwości i dał nam szansę się zrestrukturyzować. Natomiast
te historie, jak sam wiesz, różnie się kończą. Bo czasami podejmuje się decyzję, że ten portfel
kredytowy zamykają, wyłączają wtyczkę i jest koniec zabawy.
Michał: Nawiążę do tych VC-ów naszych. Jest takie zjawisko: są start-upy, one potrzebują
pieniędzy, idą po te pieniądze, oddając udziały, i to całkiem spore. Sam powiedziałeś, że z
Waszego punktu widzenia w tamtej sytuacji, kiedy chcieli 95% firmy, to jest to kompletnie
bez sensu. Bo nagle zaczynasz pracować dla kogoś innego bez gwarancji, że ewentualny
sukces wróci do Ciebie w postaci benefitów. Już nie jesteś właścicielem tej firmy w zasadzie.
Co byś doradził takim firmom, które startują, będą potrzebowały funduszy, jakiegoś knowhow. Czy iść do tych VC-ów czy nie?
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Marcin: Jestem akurat strasznie słabym przykładem, jeśli chodzi o doradzanie, czy korzystać z
VC-ów czy nie, bo ja nigdy z nich nie korzystałem. Nasze doświadczenia są słabe, co nie
znaczy, że to jest zły kierunek. Natomiast jest jedna ważna rzecz i opowiem ją z naszej
perspektywy. My nie szukaliśmy na początku VC-ów, ale szukaliśmy wydawcy – wydawcy
zachodniego. Normalnie Wybawca, który zstąpi na Ziemię i wyda tę naszą grę, i zrobi
promocję światową. To jest bzdura – nie ma takich rzeczy, nie ma takich rozwiązań. To jest
utopia. I jeśli ktoś tak myśli, to jest fail totalny. Dużo z tej firmy nie zostanie.
Najpierw się trzeba dobrze przygotować, trzeba stworzyć sytuację, że to oni chcą, a nie my
chcemy. Nawet jeśli my chcemy, to oni muszą chcieć bardziej. I to jest klasyka biznesu.
Zawsze w ten sposób robiliśmy najlepsze biznesy: że wywoływaliśmy ssanie. Musi być
zainteresowanie na to, co robisz. To ty musisz być tym, kogo oni chcą. Najlepiej, żeby było
parę VC-ów, które będą konkurowały ze sobą. To jest stare prawidło biznesu. Tak samo
robimy deale dystrybucyjne na świecie na Wiedźmina i tego się nauczyliśmy po Wiedźminie I.
Przy Wiedźminie III to już mieliśmy kolejkę chętnych. Bo co innego w momencie, w którym
idziesz i mówisz: „Hej, mam taką fajną grę”, a oni na to: „Hm, czy ona taka fajna? A może się
nie sprzeda?”, a co innego, kiedy mówisz: „Hej, tutaj mamy tyle sprzedanych, mamy 100
nagród i wiecie, jeździmy teraz po całych Stanach i mamy takie przetargi. Jeśli chcielibyście
uczestniczyć, to fajnie. Ale jeśli nie, to sorry. Oczywiście rozumiemy, to będziemy lecieć”, „Nie,
poczekajcie, chłopaki, to my byśmy chcieli złożyć ofertę”. To zupełnie inaczej wygląda.
Oczywiście czasami ciężko jest wykreować taką sytuację, ale na pewno trzeba się postarać i
mieć czas na negocjacje. Niestety to są strasznie trywialne rzeczy, ale z mojego
doświadczenia trzeba na własnej skórze tę lekcję odebrać. Bardzo trudno jest przełożyć na
swoją sytuację to, co w tej chwili mówię, jeżeli samemu się tego nie przeżyje. Bo ci ludzie, do
których pójdziecie, jacy fajni by nie byli, są rozliczani za to, jaki mnożnik na was wykręcą.
Takie podejście jest mniej lub bardziej brutalne, ale to jest kasa. Jeśli idziecie bez najlepszej
BATNY, czyli najlepszej alternatywnej opcji, to zostaniecie schrupani i wyplują kosteczki.
Potem widzę tego typu deal, że oddali 60% firmy za grosze. To potem nie jest już wasza
firma. Przede wszystkim trzeba się zastanowić: ile chcecie oddać, dlaczego tyle chcecie oddać,
czy na pewno chcecie mieć tego partnera? Trzeba tych ludzi dobrze poznać. Wpuszczacie
sobie wspólnika i to takiego, który w tematach finansowo-inwestycyjnych kuma 200 razy
lepiej niż wy. Jeśli to jest cwany lis, to wpuściliście właśnie cwanego lisa do kurnika. To nie
jest najlepsza strategia.
Ale z drugiej strony to może być strasznie fajny układ. Ale naprawdę przede wszystkim trzeba
tych ludzi dobrze poznać, przygotować się do tego procesu i mieć fajne alternatywy. A jeśli
będziecie w stanie wywołać takie ssanie, że będzie konkurs ofert, to sytuacja idealna. Wtedy
to wy wybieracie. Bo pytanie w biznesie jest zawsze o to, kto kontroluje, kto zawiaduje. Jeśli
oddajecie kontrolę w ręce zewnętrzne, to dupa blada i skrzypeczki.
Michał: Dobry komentarz. Powiedz mi: co dla Ciebie, jako osoby kluczowej w firmie – a w
zasadzie to jest oczywiście kilka takich osób kluczowych w firmie. Michał się już chyba
wylogował z tego biznesu, prawda?
Marcin: Tak, tak, Michał medytuje [śmiech].
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Michał: Dojdziemy do tego. Ale może najpierw o tych trudnych rzeczach: co było
najtrudniejsze na przestrzeni tych ostatnich dwudziestu kilku lat?
Marcin: Wydaje mi się, że te problemy, o których ci opowiedziałem. W zasadzie nawet nie
problemy, ale dojście do tego, że to nie jest wszystko, że to nie jest całe moje życie. Mam
trójkę dzieci, ale mówię, że mam czwórkę, a CD Projekt to moje najstarsze, bo tak trochę jest.
I nagle strata tego wydawała mi się niewyobrażalna. Odpuszczenie i zaakceptowanie
potencjalnej straty uwolniło mnie i uskrzydliło w wielu aspektach.
Michał: Michał się już wylogował. A kiedy Ty się wylogowujesz?
Marcin: Nie mam takich planów. Tak długo, jak to, co robię, będzie mi sprawiało radość. A
sprawia mi ostatnio coraz więcej, bo rozwijam biznesy międzynarodowe i cieszy mnie, że
nasza ostania gra Wiedźmin III jest na listach bestselerów praktycznie w każdym kraju, który
takowe gry sprzedaje. To jest wielki sukces i myślę, że jeszcze mamy dużo do zrobienia. A
pewnie przyjdzie taki moment, kiedy moja wartość dodana będzie w tej firmie mała lub
nieistotna – albo już nie będę kumał tego, co robimy, bo zdaję sobie sprawę, że pędzi to w
tempie niesamowitym – i wtedy pewnie odsunę się. Nie mam żadnego parcia na władzę,
szkoły czy cokolwiek innego. To ma mi dawać radość i tworzyć wartość dodaną. Zawsze
staram się tak na to patrzeć.
Michał: Super. Jakbyś miał szansę spotkać siebie kilkadziesiąt lat temu na giełdzie na
Grzybowskiej, to co byś doradził tamtemu gościowi?
Marcin: Podstawowy problem tej sytuacji jest taki, że cokolwiek bym mu nie powiedział, to on
i tak niewiele by z tego zrozumiał. „Co to za koleś w ogóle?”, nie?
Michał: OK, “Back to the future”...
Marcin: No wiesz, ta lekcja z odpuszczeniem. Może go bym wysłał wcześniej na medytacje, to
może by coś zrozumiał. Ale on wtedy na tę medytację nie był zupełnie gotowy. On poszukiwał
swojej drogi. Myślę, że bym go poklepał po plecach, powiedział: „Facet, rób tak dalej. Jesteś
na dobrej drodze. Ale się aż tak bardzo nie napinaj”. Nie chcę zabrzmieć jak jakiś wiejski
filozof – ja się generalnie interesuję buddyzmem, też od strony filozoficznej – staram się
stosować i stosuję od wielu lat zasadę w życiu, żeby iść z prądem. To brzmi strasznie
trywialnie, ale najgorsza rzecz, jaką robiliśmy w biznesie, to były rzeczy, kiedy my coś
musieliśmy. Kiedy była taka napinka: „O Jezu, dam radę”, zaciskamy zęby, pracujemy 24/7 i
lecimy do przodu. My de facto występowaliśmy przeciwko pewnemu prądowi. Ten projekt we
Francji to był tego ewidentny przykład, powinniśmy dawno to zamknąć. Każda rzecz, której
się tam dotknęliśmy, nie wychodziła. Rzeczywistość nam sygnalizowała: „Goście, co wy
robicie?”. My pewnie moglibyśmy tę grę skończyć, zajęłoby nam to dodatkowe dwa lata,
zżarło straszną kasę. Tylko ta gra byłaby słaba, dlatego żeśmy ją w końcu skasowali.
Było parę takich tematów, kiedy żeśmy się kopali z koniem. Jeśli odpuścilibyśmy na
wcześniejszym etapie i zajęli bazowym biznesem, to byśmy znacznie lepiej na tym wyszli.
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Oczywiście prawidła biznesu są takie, że zawsze trzeba coś nowego rozwijać – czyli zawsze
powinna być jakaś inkubacja, jakiś business development – ale też trzeba mierzyć siły na
zamiary i patrzeć, jak się z tym czujesz. Ja teraz dużo czasu poświęcam na to, żeby się
zastanowić nad rzeczami. „Cholera, to jest fajne czy niefajne? Jak ja się z tym czuję? Prześpię
się z tym tematem. Powinniśmy to robić czy nie?” I bardzo często właściwa decyzja jest taka,
że nie powinniśmy. A kiedyś zawsze była: „No jak to? My nie damy rady? Pewnie, że damy!”.
No i dawaliśmy, tylko potem zwijaliśmy ten biznes.
Takie wyczuwanie kierunku, tendencji – nie chcę nazywać tego rozwinięciem swojej intuicji –
jest w biznesie bardzo ważne. I myślę, że biznesy, które odnoszą sukces, dość dobrze to czują.
Robienie biznesu nie polega na tym, żeby być najlepszym na świecie we wszystkim, bo się nie
da. Bo się można zarżnąć. Niektórzy ludzie tak mają, bo lubią masochistyczny biznes, ale to
się z reguły źle kończy. Natomiast trzeba się skoncentrować na pewnym działkach, znaleźć
swoje mocne strony i potem się rozwijać. Zarówno siebie jako osobę, jak i biznesy. W moim
przypadku, ale też uważam, że jest to ogólna reguła, ten rozwój musi iść w parze – bez
rozwoju osobistego nie ma rozwoju biznesu.
Michał: Dotknąłeś tematu umiejętności, intuicji itd. Wierzę, że tę intuicję można wykształcać,
że w miarę zdobywania doświadczeń mamy lepszego „czuja” do różnych rzeczy. Ale tak
jeszcze myślę pod kątem młodych ludzi. Patrzysz na dzisiejszych 20–30-latków, którzy
przychodzą do twojej firmy. Czego Ci najbardziej w nich brakuje? Co byś im doradził, w jakim
kierunku mogą się rozwijać, żeby być atrakcyjnym narybkiem, pracownikiem dla takich firm
jak Wasza?
Marcin: To jest strasznie ciężkie pytanie. Znowu odpowiedź będzie trywialna. Oczywiście my
szukamy umiejętności. Ten warsztat bazowy musi być. Jeśli patrzysz na przekrój naszej firmy,
to tych umiejętności, profesji czy też specjalizacji jest strasznie dużo. Zarówno taka czysto
twórcza działalność, grafika 2D, 3D, animacja. Potem wszystko związane z programowaniem
– tutaj też masz dużo tych specjalizacji: low-levelowe, high-levelowe, zarządzanie
programistami. Finanse, księgowość, marketing, PR, cyfrowa dystrybucja, serwery, back-end,
front-end, tego jest tona.
Najważniejsza rzecz, że kiedy przychodzi do nas człowiek, to patrzymy na jego twarde skille,
ale patrzymy też na motywację. Po co on tu do nas przychodzi? Czy on chce na szybko wpisać
w swoim CV, że pracował w CD Projekcie przy Wiedźminie, czy jest coś więcej? Oczywiście
potem są testy praktyczne, bo na to bardzo stawiamy. Grafik przychodzi ze swoją teczką,
programista musi coś zakodować na miejscu i przedstawić to ludziom, z którymi będzie
pracował.
W marketingu, PR też mamy konkretne testy – to jest przygotowanie prezentacji na miejscu,
to jest zaprezentowanie nam czegoś, opowiedzenie o czymś. Zawsze test praktyczny to jest
podstawa. Oczywiście nie wiadomo, co się stanie w przyszłości, ale wiele razy, jeżeli tego nie
robiliśmy, to jaki super by ten kandydat w prezentacji nie był, z praktyki się potem okazywało,
że to jest kula w płot.
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Więc patrzymy zarówno na hard skille, jak i soft skille plus pasję i motywację. I muszą też
oczywiście kochać gry, bez tego to w ogóle nie ma sensu. Zdarzają się ludzie, którzy mówią:
„Bo ja chcę koniecznie do was do biznesu dołączyć”. Trudno nam przekonać tego człowieka,
dlaczego on się do tego biznesu nie nadaje, ale my to wiemy po pięciu minutach rozmowy z
nim czy jego prezentacji. Mówimy mu: „Dziękujemy ci bardzo, ale to chyba nie jest najlepsza
rola dla ciebie”. Za bardzo już potem nie możemy nic więcej powiedzieć. Ale taka ocena
praktyczna, szczególnie w przypadku praktycznej prezentacji, jest niezbędna.
Ja mam jedynie nadzieję, że młody człowiek, jeśli dostanie parę takich odpowiedzi, poszuka
innej drogi życiowej. Bo nie wolno kopać się z koniem. Ja nie będę najlepszym finansistą na
świecie i zajęło mi to trochę lat. Może akurat nie w temacie finansów, ale w innych aspektach.
Odnalazłem swoją działkę w rozwoju biznesu międzynarodowego i to jest mój świat. To nie
jest prosta rzecz. Mi to zajęło 15 lat, żeby do tego dojść.
Michał: Czyli szukanie swojej własnej drogi.
Marcin: Przez cały czas poszukiwać, eksplorować. Wszystkie chwyty dozwolone. Czy to są
kursy, praktyki rozwojowe, warsztaty – warto tych rzeczy próbować. Zawsze ludzi do tego
zachęcam, bo wydaje się czasami, że to jest strata czasu, ale to jakąś klapkę w głowie otwiera.
Michał: To jest właśnie ta droga na skróty. Dzięki temu można się przekonać, czy faktycznie
coś do mnie pasuje. Szybko eliminować i wycinać.
Marcin: Rozbudzenie w sobie wyczucia i wrażliwości, to jest mega siła, bo potem spotykam
ludzi, którzy w swojej pracy są mega nieszczęśliwi. I to jest dramat. Rozmawiam z tą osobą,
już się specjalizuje, jest np. prawnikiem, ale ja z nim rozmawiam 15 minut i czuję, że ten
koleś tego po prostu nie znosi.
Michał: A nie lubimy pracować z kimś, kto nie znosi swojej pracy.
Marcin: To jest strasznie trudne życie. Naprawdę zachęcam ludzi, żeby próbowali wielu
różnych rzeczy, szczególnie teraz, przy otwartej Europie, niech jeżdżą, eksplorują. Nie każdy
musi mieć stabilną pracę w korporacji, banku, prowadzić własną firmę. Może jego realizacja to
będzie prowadzenie małej kawiarni albo pracowanie w barze. Staram się to samo mówić
moim dzieciom: „Co będzie, to będzie”.
Michał: Dokładnie. Nie ma oczekiwań w stosunku do tego, co powinieneś robić – sam musisz
mieć oczekiwania. A to dobrze, że nawiązałeś do jeżdżenia po świecie. Wy rekrutujecie
również za granicą.
Marcin: Ściągamy do Polski, bo tu jest głowy hub, przy czym mamy też biuro w Venice w Los
Angeles, ale tam mamy 8 osób, tam jest głównie marketing i PR. Natomiast prowadzimy
ogólnoświatową rekrutację i relokujemy ludzi z całego świata do Warszawy i Krakowa.
Michał: Dostrzegasz jakąś różnicę między jakością osób kształconych za granicą a tymi
kształconymi w Polsce?
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Marcin: Nie. Patrzymy sobie przez pewne specjalizacje, bo w Polsce jest np. bardzo wiele
dobrych programistów. A zawsze był problem ze szkołą designu, więc dużo tego typu ludzi
ściągaliśmy. Ale to też się zmieniało w czasie, bo teraz tych designerów jest już więcej. Ale w
momencie, kiedy szukamy animatora 3D w jakiejś konkretnej specjalizacji, to szukamy
najlepszego na całym świecie. I jeżeli on jest Polakiem, super, bo jest wtedy prościej, i
zapraszamy z otwartymi ramionami. Jednak jeżeli jest Amerykaninem, to po prostu bierzemy
Amerykanina. Ci ludzie to są specjaliści najwyższej światowej klasy, oni naprawdę mogą
wybierać – mogą pracować w Polsce, Wielkiej Brytanii, Stanach czy gdziekolwiek indziej. Oni
tu przychodzą, dlatego że chcą pracować z nami przy naszych grach. Tworzy się pewnego
rodzaju legenda, etos. To jest strasznie fajne i oni siebie potem nawzajem polecają.
Tak jak mówiłem na początku: nie od razu Kraków zbudowano. Wiedźmin I był tworzony
praktycznie w 100% przez zespół z Polski, Wiedźmin II to już było 10–15%, Wiedźmin III to już
jest 30%. Oczywiście te zespoły są coraz większe. Ale my też jesteśmy coraz fajniejszym
miejscem pracy, staramy się te warunki przez cały czas poprawiać, polepszać, oferować fajne
rzeczy, żeby ludzie chcieli się tutaj przeprowadzić.
Bardzo ważnym aspektem jest też fakt, że Polska wstąpiła do Unii. Przy Wiedźminie I Polska to
była taka Syberia trochę, białe misie na ulicach, a teraz jesteśmy fajnym, normalnym krajem w
Unii, takim ciekawym. A Warszawa to jest w ogóle drugi Berlin. Ta zmiana percepcji jest
kolosalna, bo przeprowadzamy ludzi z całymi rodzinami i bardzo często tę ostateczną decyzję
podejmuje małżonek albo małżonka, czyli druga osoba, która tutaj będzie miała trudniej, bo
inny język, musi wejść w nową kulturę. Gdyby to był Nowosybirsk – nie żebym miał coś
przeciwko, ale rzucam przykładowo – to pewnie byłoby to znacznie trudniejsze. Czy
Warszawa nawet sprzed tych 10–15 lat – to było takie: „U, bu, hu, hu”. A teraz Warszawa jest
fajna, zaczyna być cool.
Michał: To od drugiej strony Cię zapytam. Pojawiło się nawet takie pytanie od słuchaczy,
którzy wiedzieli, że będziemy rozmawiać: czy widzisz takie zjawisko „brain drainingu” – jak to
się określa – czyli tego, że polscy programiści mogą pracować na całym świecie, do tego mają
pracę, którą można wykonywać w modelu zdalnym, więc są geograficznie niezależni. Czy nie
będzie tak, że te umiejętności będą z Polski odpływały?
Marcin: Będą, oczywiście. Jak tu nie będzie fajnie, to będą. To oczywiście trochę zajmie, bo my
historycznie nie jesteśmy zbyt mobilni. I to jest jeszcze plus. Ale to się zmienia. Wejście do Unii
to był ten pierwszy test na mobilność. Milion Polaków w Wielkiej Brytanii nie może się mylić.
Natomiast to był początek. Więcej tych osób będzie wyjeżdżać, a np. w Kalifornii jest świetna
pogoda, więc jeśli dostaną tam pracę, to się tam przeprowadzają. Ja nawet nie mówię o ofercie.
Z tego, co my widzimy, to bardzo często nie chodzi o pieniądze. Chodzi o możliwości. Będę
robić najlepsze rzeczy na świecie w najlepszej firmie na świecie. No i powalcz z tym. A tutaj
mogę tylko pracować w banku. Znowu: nic przeciwko bankom, ale jeśli tam mogę tworzyć
wiekopomne tematy softwarowe, a tutaj będę po prostu robił obróbkę skrawaniem, to odpada.
Dlatego my jesteśmy dość fajnym miejscem pracy, bo osoby u nas pracujące partycypują w
tym sukcesie. Robimy seksi rzeczy. Ale to o to chodzi. Ja właśnie bym chciał, żeby więcej było
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takich tematów w Polsce. Rynek tworzenia gier bardzo fajnie rośnie i to jest przyszłość. Bo de
facto tym konkurujemy. A mobilność? Pozwolenie na pracę w Stanach niełatwo dostać, ale
jeśli się jest dobrym, to ta firma po drugiej stronie Oceanu bardzo sprawnie to załatwi. Nie ma
najmniejszego problemu. W Unii Europejskiej pakujemy walizkę, tanie linie i jutro nas nie ma.
Michał: Dokładnie, 200 zł na bilet i jesteśmy gdzie indziej.
Marcin: Tak, tak.
Michał: Myślisz, że jest szansa, żebyśmy na rynku gier stali się potęgą?
Marcin: Mam nadzieję. Na pewno jesteśmy bardzo na radarze. Było już wielu dziennikarzy
robiących reportaże o polskim gamedevie. W narodzie siła. Mam nadzieję, że będzie się to
dalej rozwijać. Teraz jest ten fajny program z NCBR ze środkami unijnymi. Fajnie, że takie
rzeczy się dzieją.
Michał: Co to za program?
Marcin: To jest wspieranie innowacji. Połowę trzeba samemu sfinansować, połowę finansuje
firma. Natomiast zebrała się branża gamedevu pod naszym przewodnictwem, stworzyła
pomysł na taki program i ten program został zaakceptowany. Oczywiście za każdym razem
trzeba występować z innowacyjnym pomysłem, ale to jest niesamowite, że jest dostęp do
takich środków. I mam nadzieję, ze pomoże to rozwijać tę branżę.
To jest jeszcze fajne w naszej branży, że ile by tych firm nie było, to nie ma bezpośredniej
konkurencji. My oczywiście konkurujemy o ludzi, natomiast potem wychodzimy na rynek. Czy
my konkurujemy Wiedźminem z grą Techlandu Snajper – no nie. Jeśli wyjdziemy tego samego
dnia, to pewnie trochę tak, ale też nie do końca. Gry się robi dość długo, można sobie wybrać
rozsądnie to okno wydawnicze. W zależności od gry i jej kalibru to albo ty się wysuwasz ze
swoją grą gdzie indziej, żeby cię nie zadeptała konkurencja, albo konkurencja się odsuwa, jak
to już było przy Wiedźminie III, bo wtedy wiedzą już, że cały ruch detaliczny będzie się
koncentrował na danej grze, więc szansa na sprzedanie gry w tym samym czasie jest
mniejsza, bo ludzie mają pieniądze tylko na kupienie jednej gry w danym miesiącu.
Ale myślę, że szanse dla branży są naprawdę duże. To jest niesamowite, bo 15 lat temu, kiedy
zaczynaliśmy naszą przygodę z grami, gry to była rzecz niepoważna, dla dzieci, w ogóle nie
było wiadomo, co to jest. Mówię o perspektywie polskiej, bo na Zachodzie to już był biznes.
Potem te pierwsze sytuacje publiczne, kiedy premier Donald Tusk dał prezydentowi Obamie
Wiedźmina. To robi bardzo dużo. Fajnie, że to była nasza gra, bardzo się z tego cieszę. To
zrobiło dużo dla branży gier – sam fakt, że to wręczona została gra, a nie kiełbasa czy
wycinanka łowicka. Chodzi o to, żeby troszeczkę pokazać, że te gry są czymś fajnym i że one
są ważne w naszym kraju. Ja bym nadal chciał, żeby się o tym dużo mówiło, i taki program
dodatkowo to wspiera, i myślę, że ten temat będzie na agendzie. Myślę, że on się będzie
pojawiał i to jest bardzo ważne.
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Michał: A to co Wy robicie w tej chwili pod Waszym przewodnictwem, gdzie wspólnie
uderzyliście do NCBR, to jest coś związane z finansowaniem Waszych projektów czy to jest
inicjatywa edukacyjna?
Marcin: My żeśmy to zainicjowali, natomiast zebrała się cała branża. My jesteśmy w Polsce w
tej branży najwięksi, więc czujemy odpowiedzialność. I wspólnie powołaliśmy program, który
został zatwierdzony, i teraz każda firma z gamedevu, w ramach pewnych zasad tego
programu, może wystąpić o dofinansowanie. My oczywiście też występujemy, ale może nasze
wnioski przejdą, a może nie.
Michał: Super. Sformułowaliście ramy w pewnym sensie. A prywatnie Cię podpytam: jak się
samoorganizujesz? Czy masz jakąś codzienną rutynę, która pomaga Ci być gościem, który
działa na tych wystarczająco wysokich obrotach? Może masz jakieś rytuały poranne?
Marcin: Nie mam rytuałów. Jestem osobą dość dobrze zorganizowaną. Podjąłem kiedyś próbę
z asystentką, ale to kompletnie nie moja bajka, bo strasznie dużo mnie nie ma, więc się tylko
stresowałem, że ona nie ma nic do roboty. Moje rytuały: wstaję rano, jem śniadanie. Staram
się rozwijać, więc uczę się języków obcych i jak tylko jestem w Warszawie, to mam dwa języki
w tygodniu i zawsze rano, bo wieczorem nie jestem już w stanie nic przetworzyć. I to mi daje
odskocznię.
Michał: To jakie języki na tapecie teraz?
Marcin: W tej chwili się uczę chińskiego i włoskiego.
Michał: Który trudniejszy?
Marcin: Chiński oczywiście. To jest pewien challenge intelektualny. Fajnie, żeby coś takiego
robić, niekoniecznie języki, bo to rozwija. Plus uprawiam sport. Chodzę na siłownię, bo to mi
jest najprościej robić, bo mam pewne problemy z plecami. Zawsze lubiłem biegać, ale właśnie
bieganiem rozwaliłem sobie plecy. Za duży jestem do tego i za ciężki. Jak wyjeżdżam, to
ćwiczę jeszcze więcej, bo nie ma wtedy rodziny i mogę to robić rano. To też jest najlepszy
pomysł na jet lag. Języki rano przed pracą. Potem praca, dom, dzieci, rodzina.
A de facto, jakby policzyć statystycznie, to co drugi czy trzeci dzień to mnie nie ma, bo jestem
na wyjeździe. Tam też jest pewna rutyna. Staram się dobrze odżywiać, bo to jest ważne.
Jestem wegetarianinem – już prawie weganinem – od prawie 20 lat. Staram się dbać o siebie.
To wszystko daje mi energię. Każda z tych rzeczy jest bardzo ważna i staram się czuć siebie i
być siebie świadomy. To pozwala mi na zachowanie energii. Wiem już, jak to wszystko działa.
Teraz mieliśmy targi E3 w Los Angeles, to drugiego dnia już byłem w stanie lekko
warzywnym. Ale to jest świadome, wiem, jak sobie z tym poradzić: może pójdę na masaż,
może odpocznę, zluzuję. Piję kawę od czasu do czasu, pewnie jedną dziennie, czasami dwie,
jak jest wymagający dzień. Staram się nie używać żadnych używek, red bulli itd. Kiedyś tego
próbowałem, ale efekt zjazdu potem jest jeszcze mocniejszy. Jeszcze medytuję – teraz już
mniej regularnie, ale jeżdżę na retreaty dwutygodniowe, to jest medytacja Vipassany, i to mi
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bardzo pomaga się wycentrować, poczuć siebie znowu, wrócić do dobrego stanu, szczególnie
jak są takie mocne zawirowania. Najważniejsze to na co dzień trzymać balans.
Śmiejemy się z Michałem Nowakowskim – który jest też członkiem zarządu i razem bardzo
dużo jeździmy, bo prowadzimy razem tę część biznesową – że jak na początku jeździliśmy na
targi 12 lat temu, to tak marzyliśmy, żeby nas na te imprezy zapraszali, że my byśmy wtedy
chodzili, a nie za bardzo nas chciał kto zapraszać. Teraz nas zapraszają, a my mówimy: „Co wy,
zwariowaliście? Przecież my musimy o dziewiątej iść spać! Mamy biznes do zrobienia
następnego dnia”. Nawet w tej chwili staramy się nie umawiać kolacji biznesowych, bo to
męczy. Potem mamy 10 spotkań następnego dnia. Więc oczywiście, jak jeździmy na wyjazdy
biznesowe, to te kolacje są – uważam, że ta część socjalna jest bardzo ważna. Bo na końcu
fajnie jest, jeśli ludzie w biznesie się lubią – tak czysto po ludzku lubią i szanują.
Michał: Na końcu? Na początku chyba?
Marcin: Na końcu, bo to dużo czasu zajmuje, żeby się poznać. Do tego trzeba dojść. Natomiast
to już nie są te czasy, kiedy imprezujemy do rana, potem idziemy na kacu na targi. Tak było na
początku, ale nie polecam.
Michał: Dzięki za fajną rozmowę. Super nam to wyszło. Myślę, że jest wartościowe. Powiedz,
czego Ci życzyć?
Marcin: Zdrowia.
Michał: Zdrowia Ci życzę.
Marcin: To już te lata, że zdrowia.
Michał: To razem możemy sobie życzyć.
Marcin: To tobie też zdrowia życzę.
Michał: Dzięki wielkie. Zawsze na końcu standardowo pytam, gdzie można o Tobie znaleźć
więcej informacji, ale w Twoim przypadku to jest dosyć prosta sprawa.
Marcin: W Google.
Michał: A gdybyś miał odesłać do tych Waszych projektów, to gdzie? Gdyby ktoś chciał
aplikować do Was do pracy?
Marcin: Po prostu cdprojekt.com. Ewentualnie cdprojektred.com, gog.com, tam są wszystkie
informacje. Można też w Google wpisać „CD Projekt kariera” czy „CD Projekt HR”. Mamy
całkiem rozbudowaną stronkę, jest full informacji. Zachęcam wszystkich. Mamy też letnie
praktyki, oczywiście konkurencja duża, a miejsc mało. I jeśli kochacie gry i chcielibyście coś z
grami robić i coś już potraficie, to zachęcam, żeby sprawdzić, bo to nigdy nie zaszkodzi. Może
to wasza droga, a może nie.
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Michał: Warto spróbować. Dzięki wielkie, Marcin.
Marcin: Dziękuję bardzo, Michale.
Dziękuję jeszcze raz Marcinie za przyjęcie zaproszenia do tej rozmowy. W mojej opinii to, co
mówiłeś, to absolutnie czyste złoto i słuchacze na pewno na tym skorzystają. Dodam jeszcze,
że w chwili nagrywania tego podcastu absolutnie nie posiadam żadnych akcji CD Projekt,
żeby było jasne. Chociaż brzmię entuzjastycznie czasami w rozmowie, nie ma żadnego
drugiego dna ani podtekstu. Po prostu świetna firma, świetna osoba, stary znajomy i bardzo
się cieszę, że miałem okazję z nim porozmawiać.
Wszystkie linki i transkrypt tego podcastu znajdziesz pod adresem:
jakoszczedzacpieniadze.pl/081.
Dziękuję Ci za ten wspólnie spędzony czas. Życzę świetnych wakacji, jeżeli się na nie
wybierasz, oraz skutecznego przenoszenia Twoich celów finansowych na wyższy poziom.
Do usłyszenia za dwa tygodnie.
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