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Biznesmen przed maturą
ARCHIWUM EKSPEDYCJI

Wirus nie dopuszcza
ich na szczyt

Adrian Drózd, najmłodszy biznesmen w Polsce, skończył właśnie 18 lat.
Dotąd nikt jeszcze nie pobił jego rekordu. Jako 17-latek założył we Wrocławiu
własną firmę, unikatowy portal internetowy dla fanów ciężarówek
Agnieszka Korzeniowska
agnieszka.korzeniowska@echomiasta.pl
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Alpinista KAMIL GABARSKI wskazuje na szczyt Cho You

Portal HTS założyli niewiele starsi koledzy Adriana.
Po pewnym czasie okazało
się, że brakuje pieniędzy
na normalne funkcjonowanie
OLA strony – serwer, domena.
16-letni wówczas Adrian postanowił pozyskać sponsorów i reklamodawców. Trzeba było jednak założyć firmę.
Ale żaden urzędnik nie potraktował go poważnie.
– Nauczycielka zabrała
nas do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu – wspomi-
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Zaczęło się
od zabawy

Y

óra broni się fatalną pogodą i głębokim śniegiem.
Nękające choroby doprowadziły do rozdzielenia zespołu.
Mimo to grupa nadal walczy
o zdobycie tybetańskiego
szczytu. Przypomnijmy, że ekipa dolnośląskich alpinistów,
w tym dwóch wrocławian,
wyjechała do Tybetu pod koniec sierpnia. Ich celem było
wejście na szczyt Cho Oyu
(8201 m n.p.m.) bez użycia tlenu i szlakiem pierwszych zdobywców. „Echo Miasta” objęło
patronatem tę wyprawę.
Alpiniści wiedzieli, że
będzie ciężko, ale nie przypuszczali, że aż tak. Z powodu ciężkich infekcji wyprawę
musieli opuścić Paweł Sokołowski oraz Tadeusz Henzel.
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– To niezwykle rzadko
się zdarza, by lider zespołu
musiał opuścić grupę. Niestety choroba, która mnie
dopadła nie była tylko przeziębieniem. Na wysokości
ponad 5500 metrów organizm się w ogóle nie regeneruje. Następuje znaczny spadek odporności organizmu.
Grypa czy zapalenie płuc zabija w ciągu dwóch, trzech
dni, dlatego musiałem zrezygnować – mówi Paweł Sokołowski.
Zespół, mimo że osłabiony, walczy o zdobycie
Cho Oyu i nie podda się łatwo. Na wysokości 6200 m
n.p.m. założyli I obóz. II mają 800 metrów wyżej i to
właśnie z niego będą próbowali dostać się na szczyt. Tyle tylko, że na razie walczą
nie tylko z wirusami, ale też
z pogodą, która jest fatalna.
Trzymamy kciuki!

na Adrian. – Przypadkiem zauważyłem plakat akademickiego inkubatora. Pomyślałem, że może tam uda mi się
czegoś dowiedzieć.
– Zaskoczył mnie już
na wstępie. Doskonale zaprezentował swój portal, wizję
jego działalności i rozwoju.
Nie spodziewałem się, że licealista może mieć tak poważne i sprecyzowane plany. Zobaczyłem, że ma wszystkie te
cechy, których pozazdrościć
mogą nawet doświadczeni
przedsiębiorcy – opowiada
Filip Głowacz, szef inkubatora przy WSB.
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Minął już półmetek wyprawy
na ośmiotysięcznik Cho Oyu,
a dotarcie do obozu trzeciego pozostaje ciągle w sferze
marzeń naszych alpinistów

Internecie
można
znaleźć pod adresem
www.HardTruckSite.pl wirtualną firmę Adriana.
Ale biznes działa jak najbardziej w realu i wymaga od jego właściciela ciężkiej pracy
i czasu. 3,6 – tyle wynosiła
średnia ocen Adriana w drugiej klasie. Nauczyciele z liceum w Oleśnicy, w którym
najmłodszy w Polsce biznesmen się uczy, są wyrozumiali.
Nawet gdy opuszcza lekcje,
nie robią mu wyrzutów. Ale
Adrian obiecuje, że w trzeciej
klasie więcej czasu, niż interesom, poświęci nauce. Nie musi
już biegać od firmy do firmy
z ofertami współpracy i wisieć
na telefonie, by zjednać sobie
sponsorów. Oferty napływają
same. I to od nie byle jakich
firm. Ich nazw Adrian na razie
nie zdradzi.

ADAM KONARSKI

POD NASZYM PATRONATEM

Kapitał
od bukmacherów
Dzięki inkubatorowi Adrian zarejestrował działalność.
Otrzymał wsparcie merytoryczne i pomoc przy załatwianiu formalności związanych
z prowadzeniem własnej firmy. Zyskał coś, za co wielkie
koncerny płacą miliony – rozgłos i reklamę. Media okrzyknęły go najmłodszym biznesmenem w Europie. Szybko
okazało się jednak, że sukces
ma też ciemne strony.
– Pojawiły się złośliwe
i bolesne komentarze dotyczące mnie i mojej rodziny
– mówi. – Wiele ludzi zazdrościło mi rozgłosu, myśląc, że zarabiam teraz grubą kasę, a prowadzenie firmy to łatwizna. A jest wręcz
przeciwnie – dodaje.
Adrian zaryzykował nawet rodzinne oszczędności,
przeznaczone na studia siostry i jego „prawko”. Było te-

– TERAZ NAJWAŻNIEJSZA JEST MATURA – mówi młody biznesmen

go niewiele, więc kasę należało pomnożyć.
– Postawiłem te pieniądze
w zakładzie bukmacherskim
– mówi Adrian. – Ryzyko było,
ale znowu nie aż tak wielkie.
Zakłady poprzedziłem analizami. Cały zeszyt zapisałem, nim
wytypowałem wynik. Mama
trochę się bała, ale zaufała mi.

Teraz szkoła
Zarobił w ten sposób
sześć tysięcy. Pieniądze przeznaczył na stworzenie nowego wizerunku portalu, oraz
poprawienie funkcjonalności

stron. Dzięki temu portal ma
być nowoczesny i atrakcyjniejszy. Skrypt, udoskonalający działanie forum można kupić tylko w USA. Ale zapłaty
trzeba było dokonać kartą
kredytową. Mamie bank nie
mógł takiej wydać, bo jej zarobki nie sięgały odpowiedniego progu. Pomógł sąsiad.
Teraz Adriana czeka matura. Postanowił, że zda ją najlepiej, jak się da.
– Teraz liczy się szkoła.
Gdy wracam z lekcji, sprawdzam pocztę, odbieram telefony – mówi Adrian.
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Odnaleźli tylko zwłoki
Utonięcie – taką przyczynę
śmierci wykazała sekcja
zwłok Tomasza Bielskiego,
wrocławianina, który zaginął po imprezie z okazji narodzin syna
R E K L A M A
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ego ciało odnaleziono po
tygodniu w Odrze w
okolicy Brzegu Dolnego.
O sprawie pisaliśmy w poprzednim wydaniu. Bliscy
Tomka liczyli, że po naszym
artykule Tomek odnajdzie się
cały i zdrowy.
– Nie mogę uwierzyć, że
Tomek nie żyje. To jakiś
koszmarny sen – mówi To-

masz Narajowski, przyjaciel
Tomka. To w jego towarzystwie 34-latek świętował narodziny swego syna w klubie PRL. Bielski zniknął
stamtąd około godz. 1 w nocy. Jego ciało odnaleziono
po tygodniu w Odrze w okolicy Brzegu Dolnego.
Sekcja zwłok wykazała,
że Tomek utonął. Nie wiadomo, czy był to wypadek.
– Badamy okoliczności,
w jakich doszło do tej tragedii – ucina spekulacje na ten
temat Paweł Petrykowski
z zespołu prasowego dolnoKOR
śląskiej policji.

