
 

 

 

 

 

 WYWIAD Z MISTRZEM POLSKIEGO 

SKALPINGU: 

Z $400 DO $80.000 

W 3 MIESIĄCE! 
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Disclaimer 

Treści przedstawione w niniejszym dokumencie są prywatnymi opiniami autorów i nie stanowią 

rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 

października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące 

instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). 

Prezentowane rozwiązania mają charakter edukacyjny i nie są jednakowo skuteczne dla 

wszystkich. Udostępniane informacje powinny być szczegółowo analizowane, porównywane 

z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi podobnymi publikacjami 

i dopiero, gdy będą one przedstawiały się jako odpowiednie w danym przypadku, wprowadzane 

w życie. 

Wszelkie prezentowane rozwiązania mają charakter edukacyjny i nie stanowią doradztwa. Są to 

jedynie opnie oparte na posiadanej wiedzy, która również może się zmienić w zakresie ogólnym 

jak i szczegółowym pod wpływem nowych danych. Wiedza ogólna może nie być odpowiednia do 

Twojej sytuacji, a jej zastosowanie w konkretnych przypadku może wywołać nawet efekt 

przeciwny. Jednym z powodów (nie jedynym) jest trudność prawidłowej autodiagnozy własnego 

problemu, mówiąc wprost – większość osób nie jest specjalistami w danej dziedzinie i może im 

się wydawać, że ich problemem jest „x”, podczas gdy jest to coś innego. Stąd zastosowane 

rozwiązania na błędnie zdiagnozowany problem mogą wywołać efekt odwrotny do 

oczekiwanego.  

Również z tego powodu zastrzegamy, że prezentujemy wiedzę ogólną i ma ona charakter 

wyłącznie edukacyjny, a nie doradczy. Jeśli poszukujesz doradztwa skontaktuj się ze specjalistą, 

który dokładnie pozna Twoją sytuację i zaproponuje rozwiązanie adekwatne do Twoich potrzeb. 

Autorzy niniejszego dokumentu, serwisu www, materiałów, kursów online i szkoleń oraz 

materiałów promocyjnych, a także osoby je promujące nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje, 

jakie podejmiesz wskutek zapoznania się z materiałami (wiedza podana na wszelkich nośnikach 

i polach eksploatacji, w formie elektronicznej, cyfrowej, pisanej, drukowanej, audio, wideo, etc.) 

oraz za ich konsekwencje.  
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Prześlij ten wywiad znajomym, którzy  

interesują się giełdą   i Forexem!   

Warto nagłaśniać sukcesy ludzi, którzy doszli do  

czegoś na rynku własną pracą  –   to świetna 

inspiracja,   motywacja i przykład,   że MOŻNA :)     

Pomyśl, kto z niego może skorzystać,    

poza tobą?   
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Dodatek o systemie scalpingowym  
 

Dariusz Świerk: Na czym polega Twój system?  

Trader, autor systemu: Każdego dnia rynek robi praktycznie to samo 

– porusza się pomiędzy poziomami wsparcia i oporu. Od jednych się 

odbija i zawraca, na innych tylko zatrzymuje. Obserwując rynek 

zauważyłem, że robi wg pewnych prawidłowości i na to gram.  

Czyli jeśli potrafisz wyczekać i wejść, gdy linia zostanie zarespektowana 

to zarobisz?  

W zasadzie tak, tylko pamiętaj, że zarabia się nie na samym wejściu 

tylko na wejściu i wyjściu. 

Musisz jeszcze umieć porządnie zarządzać pozycją.  

Z jaką dokładnością ustalasz te linie?  

To nie ja ustalam, to rynek. To ważne – ja obserwuję tylko to, co robi 

rynek i na tym zarabiam. Nic nie dodaję, tylko patrzę i działam. 

Linie są ustalane z dokładnością do pipsa, czasem są to ułamki 

pipsa. Rynek chodzi z taką dokładnością.  

Skąd biorą się te linie?  

Nie wiem i nie musze wiedzieć. Dla mnie liczy się tylko to, że działają, 

to wszystko. Większa wiedza tylko przeszkadza.  

Jak zaczniesz widzieć, co się dzieje na rynku to wyrzucisz wszystkie 

książki, zobaczysz, że są niepotrzebne. Piszą je najczęściej ludzie nie 

mający pojęcia o rynku, tacy, którzy nie zarabiają. Szkoda na to 

czasu.  

Zauważyłem, że ludzie, którzy mniej „wiedzą” o rynkach mają lepsze 

wyniki tym systemem. Nie są obciążeni niepotrzebną wiedzą. Nie 

musisz wiele wiedzieć, dowiedz się, co płaci i rób tylko to, to wszystko. 
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Forex jest nudny, codziennie jest to samo, porusza się od linii do linii. 

To wszystko.  

To znaczy, że ludzie poczatkujący mają lepsze wyniki niż tacy, co już 

coś wiedzą o rynkach?   

Ci co „coś wiedzą” zaczynają kombinować, poczatkujący robią to 

co im mówię i zaczynają zarabiać.  

Pierwsi dodają wskaźniki, starają się „zrozumieć” jakieś mechanizmy 

rynkowe – to wszystko jest zbędne. Wskaźniki to pomyłka.  

Liczy się tylko ruch ceny, powtarzalne układy, na które grasz.  

To jak z bronią, nie musisz wiedzieć nic o składzie prochu i kuli, o 

prędkościach w lufie, nie musisz rozumieć jak to wszystko działa.  

Wystarczy, że umiesz dobrze wymierzyć i strzelić.  

Jakie tutaj jest SL?  

Nie przekracza kilku pips razem ze spreadem, zazwyczaj waha się 

pomiędzy 3 a 5 pips.  

To bardzo mało! 

W zupełności wystarczy, jeśli cena przebije linię, to znaczy, że powód 

wejścia został zanegowany.  

Na jakie ruchy polujesz?  

Średnio dwanaście do dwudziestu pips. To daje od trzech do pięciu 

do jednego na pojedynczym wejściu. To w zupełności wystarczy.  

W innych systemach też masz trzy do jednego, ale na realizację 

musisz poczekać np. kilka dni. U nas to może być od kilku do 

kilkunastu minut, rzadko dłużej.  

Tu masz to samo, tyle, że wiele razy szybciej.  
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Ten system szybciej buduje kapitał?  

 Tak, bo wejść jest znacznie więcej i realizują się szybciej.  

Jak wygląda w praktyce budowa kapitału?  

Stosujemy własny money management, dostosowany do specyfiki 

systemu. Dla nas najważniejsza sprawa jest ochrona psychiki, bo 

system jest bardzo sprawny, ale ludzie reagują różnie.  

Miałem przypadki, że za szybkie zarabianie zaszkodziło traderom. Za 

szybkie przejście do dużych pozycji rodzi duży stres.  

Zazwyczaj jest tak, że trader dochodzi do pewnego poziomu 

kapitału i potem już gra tylko nie zwiększając wielkości lota. Są też 

tacy, którzy powiększają wielkość pozycji aż dojdą do pewnego 

poziomu, po czym wypłacają większość pieniędzy i zaczynają od 

nowa.  

Jak wygląda analiza i przygotowanie do zagrania?  

Analiza to rzut oka na wykres, patrzysz na trendy na H1 i M5. Analiza 

jednej pary zajmuje około dziesięć sekund. Mamy trzy pary, więc 

cała analiza zajmuje około pół minuty.  

Pół minuty? To wszystko?  

To wystarczy. Po pewnym czasie, żeby ocenić sytuację na rynku 

wystarczy jeden rzut oka. I już wiesz, czy jest miejsce do zagrania czy 

nie.  

Nie trzeba żadnych pomiarów, wskaźników, analiz?  

Nic.  

Jak powiedziałem wcześniej – nie musisz wiele wiedzieć, żeby celnie 

strzelić z pistoletu. Musisz tylko umieć wycelować.   

A system pokazuje miejsce gdzie masz wycelować bardzo 

dokładnie.  
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Popatrz na wcześniejszy wykres: jak masz linię to czekasz na 

zarespektowanie a jak nastąpi wchodzisz jak najbliżej linii. To 

wszystko.  

To naprawdę wszystko! 

Potem czekasz na następną okazje. Tu nie ma żadnej komplikacji, im 

prościej tym lepiej działa. Robisz cały czas to samo.  

Nauczysz się jak porusza się cena i robisz cały czas to samo. Miesiąc 

po miesiącu i rok po roku. Cały czas to samo.  

Aż mi się nie chce wierzyć. A co z liniami ustalasz je raz czy się 

zmieniają?  

Raz i zostają na stałe.  

Ustalając linie studenci uczą się zachowania ceny. Patrzą jak cena 

je respektuje, jak się odbija, po pewnym czasie widzą jak to wszystko 

się powtarza.  

Dzięki temu, po około miesiącu do dwóch wystarczy ci rzut oka na 

wykres, aby umieć ocenić czy zbliża się zagranie czy nie. Po prostu 

twój mózg nauczy się rozpoznawać powtarzalne zachowania ceny.  

Rynek przez cały czas porusza się pomiędzy liniami. Każdego dnia, 

jest cały czas to samo. Z czasem to staje się nudne.  

Czy są ludzie, którzy wykorzystują tę wiedzę w swoich systemach?  

Tak, oczywiście. Kilku kolegów, których wyszkoliłem analizuje rynki 

według swojego systemu a używa mojego do bardzo precyzyjnego 

wejścia. To zmniejsza ryzyko i powiększa zyski.  

Linie to miejsca gdzie rynek prawdopodobnie zawróci, odbije się lub 

zatrzyma. Możesz polować na dłuższe ruchy, choć ja od długiego 

czasu już tego nie robię.  

Dlaczego?  

Nie mogę spać spokojnie jak mam pozycję na rynku. Ostatni raz 

przez 28 dni trzymałem pozycję i spałem tylko w weekendy. 
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Złapałem ogromny ruch, ale uznałem, że kosztowało mnie to za 

dużo nerwów.  

Ale są tacy, którzy tylko tak grają. Jedna pozycja na tydzień i jak 

dobrze wstrzeli się w ruch ma miesięczny zysk. Nie trzeba więcej.  

Jak wygląda nauka systemu?  

Najpierw uczysz się jak ustalać linie i jak je oceniać. To ważne, bo są 

takie, które lepiej płacą a na niektórych są przebitki, więc są bardziej 

ryzykowne i na te nie gramy.  

Potem uczysz się jak wyglądają zarespektowania i wejścia. 

Następnie uczysz się zarządzać pozycją i brać tyle ile rynek da.  

A potem zaczyna się siedzenie przed ekranem i masz cały czas to 

samo.  

Czyli jak rozumiem nie dajesz gotowych linii do gry?  

Nie, bo to by zaszkodziło studentom. Uwierz mi, dawałem, ale grali 

zbyt mechanicznie, nie mieli wyników.  

Ustalanie i ocena linii to ważny wstęp do zdobycia wyczucia rynku. 

Bez tego nie da się grać. Musisz swoje wysiedzieć i wiele razy 

zobaczyć sytuacje rynkowe.  

Przyśpieszamy ten proces dając wiele przykładów sytuacji z 

komentarzami. Gdy prowadziliśmy szkolenia w sali kursanci dostawali 

około tysiąca przykładów na przestrzeni około pół roku.  

Wąskiej grupie pomagam jeszcze analizując na bieżąco ich 

zagrania tego samego dnia. To pozwala wyeliminować błędy i 

zdobyć szybko umiejętności.  

 

Dziękuję za rozmowę. 


