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ALTERNATYWNE LEKCJE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
czyli zacznij działać … bo działając, zwiększasz prawdopodobieństwo 
nieprawdopodobnych rzeczy /Efekt motyla, Kamil Cebulski/

relacja Grażyny Dobromilskiej
Starostwo Powiatowe w Kraśniku wspólnie ze mną, 
Grażyną Dobromilską, właścicielką Zakładu Poligraficzno-
Wydawniczego MAD Graf w Kraśniku, podjęło 
inicjatywę zorganizowania spotkania młodzieży szkół 
ponadgimnazjalnych z młodym przedsiębiorcą Kamilem 
Cebulskim, do niedawna najmłodszym milionerem 
w Polsce, oraz młodym trenerem rozwoju osobistego 
Michałem Jankowiakiem.

Konferencja odbywała się pod hasłem „Zacznij działać … 
bo działając, zwiększasz prawdopodobieństwo niepraw-
dopodobnych rzeczy”.

I była to pierwsza oferta dla kraśnickiej młodzieży spotka-
nia z młodymi ludźmi, dla których ważny jest biznes, 
sukces, nauka, samokształcenie, doskonalenie, którzy 
potrafili wiele poświęcić dla swojego rozwoju. Oczywiście, hasło 
“prawie najmłodszy milioner w Polsce”, czyli Kamil Cebulski, 
budziło podziw i ogromne zaciekawienie. 
Piszę „prawie”, bo od niedawna najmłodszymi milionerami 
w Polsce są właściciele portalu nasza-klasa.pl.

Oferta kulturalna dla młodzieży kraśnickiej jest bogata. Ale 
nie było dotychczas takiego spotkania jak to 
z Kamilem i Michałem. I dlatego wydało nam się ono 
wręcz niezbędne.
Wiemy, że jest wiele aktywnych osób. Tylko potrzebny 
był ktoś “żywy”, aby im trochę pomógł, ukierunkował, 
opowiedział o tym, o czym nigdy nie słyszały.
Jak np. Kamil o tym, że najważniejszą wartością jest czas, 
a Michał o świadomym śnieniu i nauce przez sen 
albo o tym jak zdobywał pierwsze pieniądze na pierwsze 
swoje szkolenie, harując przez 2 miesiące na kolonii jako 
wychowawca. 

Możliwe stało się to dzięki inicjatywie fundacji 
Kamila Cebulskiego Kamil Cebulski Business 
Education pod nazwą Alternatywne Lekcje 
Przedsiębiorczości. 
A z drugiej strony, możliwe także dzięki temu, że ci zajęci 
młodzi biznesmeni przyjęli nasze zaproszenie na przyjazd 
do Kraśnika. Niemal codziennie są w innym mieście 
na spotkaniach z młodzieżą i przedsiębiorcami. 

ALP to inspirujące zajęcia z zakresu biznesu, inwestowania, 
rozwoju osobistego oraz szeroko rozumianej przedsiębiorczości 
prowadzone przez Kamila Cebulskiego i zaproszonych gości. Ja 
wybrałam Michała Jankowiaka, ponieważ byłam zafascynowa-
na jego osobowością i niecodzienną ofertą.

Przeznaczone są dla młodzieży, głównie uczniów gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych. Celem ALP jest przekazanie uczest-
nikom podstawowej wiedzy z zakresu inteligencji finansowej 
oraz zaszczepienie ambicji do samodzielnego poszerzania wie-
dzy na temat finansów, biznesu oraz rozwoju osobistego. Zajęcia 
mają charakter spotkania z młodym przedsiębiorcą Kamilem 
Cebulskim, który rozwinął swoją firmę internetową, a obecnie 
poświęca się promowaniu przedsiębiorczości.

Kamil Cebulski swoją przygodę z e-biznesem zaczął 
w wieku 17 lat, 1 mln obrotu osiągnął, mając 21 lat, 
w tej chwili ma 23 lata.
Inicjatywę ALP popiera szereg fundacji, stowarzyszeń 
oraz instytucji państwowych, których zadaniem jest 
propagowanie przedsiębiorczości.

Układając plan spotkań, rozszerzyliśmy formułę 
i pokusiliśmy się o całe spectrum spotkań 
o biznesie i motywacji… od przedszkolaków, 
poprzez uczniów gimnazjów, szkół ponadgimna-
zjalnych po osoby bezrobotne planujące swoją 
ścieżkę rozwoju oraz przedsiębiorców.

Od razu powiem, że spotkania się bardzo udały. 
Kamil w filmie Świat Kamila C. #4 z marca 2008 
powiedział, że były największe w Polsce.
Spotkania ALP będą kontynuowane. Zaplanowa-
liśmy, że co roku w październiku zapraszamy za-
równo środowisko lokalne, jak i gości przyjezdnych 
zainteresowanych rozwojem.

Fot. Kamil Cebulski – do niedawna 
najmłodszy milioner w Polsce, Kraśnik 
26-27 lutego 2008

Fot. Michał Jankowiak – trener rozwoju 
osobistego, Kraśnik 26-27 lutego 2008
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Do sprawnego przeprowadzenia tych spotkań niezbęd-
ne były także asystentki do różnych spraw organizacyj-
nych, zarówno na etapie przygotowań do imprezy, 
czyli dopilnowanie odebrania plakatów i rozplakatowanie 
imprezy na mieście, w placówkach oświatowych, Urzędzie 
Pracy oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej,
jak i w trakcie samego jej przebiegu, typu dokumentacja 
fotograficzna i video, pomoc w rozdawaniu upominków 
najaktywniejszym uczestnikom, dostarczenie w porę 
na zakończenie imprezy kwiatów dla Kamila i Michała 
czy dyplomów w drugim dniu. A to już moja energiczna 
córka z koleżanką.

Do każdego z upominków od sponsorów dołączałam 
kartę motywacyjną z mottem konferencji, nazwą 
imprezy, nazwiskami prowadzących, czyli Kamila 
Cebulskiego i Michała Jankowiaka, datą imprezy 
i miejscem, wymienionymi organizatorami, patronami 
medialnymi oraz dokładnymi danymi teleadresowymi 
sponsora.

Wydrukowałam po jednej takiej indywidualnej dodatkowej 
karcie, na której poprosiłam Kamila i Michała o napisanie 
paru słów podziękowania dla sponsora:
Dziękuję za pomoc przy organizacji zajęć. Sami świata 
nie zmienimy, a z waszą pomocą jest to możliwe. Wolności                       
i Sukcesu. Kamil Cebulski
Najlepszym sposobem przewidywania przyszłości jest jej 
tworzenie. Z podziękowaniem za umożliwienie dzieciakom 
genialnej zabawy. Michał Jankowiak
Michał i Kamil podziękowali także władzom powiatu:
Panie Tadeuszu, dziękuję za pomoc przy organizacji ALP 
w Kraśniku, dzięki pana otwartości zmieniamy świat 
na lepsze. Sukcesu i Wolności. Kamil Cebulski
Dziękuję, Panie Tadeuszu, za umożliwienie i pomoc 
przy rozwijaniu młodych umysłów. Razem możemy zmienić 
świat! Z serdecznym pozdrowieniem, Michał Jankowiak
oraz burmistrzowi miasta:
Dziękujemy za pomoc w zorganizowaniu spotkań z dziećmi 
w przedszkolu,uczniami w gimnazjum oraz kilku w Centrum 
Kultury i Promocji. Panu burmistrzowi – Kamil Cebulski
Zmienianie i rozwijanie Świata jest łatwiejsze, kiedy robi-
my to razem. Serdecznie dziękuję za pomoc w organizacji                        
i umożliwienie rozwoju młodych umysłów.
Z serdecznym pozdrowieniem, Michał Jankowiak

Te zapiski to dalsza nauka dla nas, na co warto 
zwracać uwagę w swoim życiu.

Kamil aktywnie prowadzi szkolenia z zakresu przedsiębior-
czości, rozwoju osobistego i umiejętności nawiązywania 
kontaktów od początku 2006 roku. Ma ogromne 
doświadczenie jako trener. Przez ten okres ponad 16 tys. osób 
uczestniczyło w jego szkoleniach i warsztatach. 
Kamil prowadził wykłady dla studentów na 22 uczelniach 
wyższych oraz ponad 500 szkół średnich w całej Polsce. Ciągle 
podnosi swoją wiedzę i umiejętności, uczestnicząc 
w niezliczonych warsztatach, szkoleniach i kursach praktycznych                             
na renomowanych uczelniach europejskich. Posiada certyfikat 
Young Enterprise Company nadany przez Cambridge 
International Examinations.

Ta gigantyczna impreza zyskała ogromny aplauz kierow-
nika Wydziału Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego 
w Kraśniku, starosty i wicestarosty Starostwa. Udzielili mi 
wszelkiej pomocy, łącznie z zapewnieniem sponsorowanych 
noclegów i obiadów, zainteresowaniem dyrektorów szkół ponad-
gimnazjalnych umożliwieniem młodzieży licznego udziału
w spotkaniach oraz uroczystej oprawy dnia otwarcia dwudnio-
wych konferencji.
Z ogromnym zainteresowaniem i oddaniem włączył się 
do tej akcji dyrektor Centrum Kultury i Promocji 
w Kraśniku.
Ze strony burmistrza Urzędu Miejskiego uzyskałam 
zgodę na zorganizowanie spotkań młodzieży z Kamilem 
i Michałem oraz „zielone światło” do korzystania z wszelkiej 
pomocy ze strony dyrektora Centrum Kultury, które jest 
jednostką organizacyjną Urzędu Miejskiego.
Dzięki dużemu zaangażowaniu dyrekcji Publicznego 
Gimnazjum nr 2 w Kraśniku, dyrekcji Zespołu Szkół nr 3 
w Kraśniku oraz pani dyrektor Przedszkola Miejskiego 
nr 1 udało się zorganizować także spotkania w pojedynczych 
grupach.

Program spotkań:
26 lutego 2008 (wtorek)
1. ALP w Zespole Szkół nr 3 10:40 – 11:25
2. Spotkanie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w CKiP 
12:00 – 14:30
3. Dyskusja nt. lekcji przedsiębiorczości z przedstawicielami 
władz Starostwa i dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych 
15:00 – 17:30

27 lutego 2008 (środa)
1. ALP w Publicznym Gimnazjum nr 2 9:45 – 10:30
2. ALP w Przedszkolu Miejskim nr 1 11:00 – 11:30
3. Spotkanie dla uczniów gimnazjów w CKiP 
12:00 – 14:15
4. Spotkanie dla bezrobotnych, podopiecznych 
MOPS, zaproszonych do Kraśnika gości 
przez Kamila Cebulskiego na blogu, przedsiębiorców i
wszystkich chętnych w CKiP 15:00 – 17:00

Patronat medialny nad spotkaniami objęła 
Głos Gazeta Powiatowa i TV Kraśnik.
Dzięki publikacji notatki prasowej w tygodniu 
poprzedzającym imprezę, zainteresował się tą
inicjatywą także redaktor Dziennika 
Wschodniego oraz redaktorzy Panoramy 
Lubelskiej Regionalna TVP3.
Dzięki temu przesłanie Kamila dotarło 
do wielu tysięcy osób.

KTV Kraśnik nakręciła wspaniały wywiad z Kamilem, 
Głos Gazeta Powiatowa zamieścił relację.

W organizację imprezy włączyli się też bardzo 
chętnie miejscowi przedsiębiorcy jako sponsorzy.
Potrzebny był plakat informacyjny, dekoracja sali,
dyplomy i wiązanki dla prowadzących. 
Wymyśliłam także niespodziankę – upominki dla uczniów 
uczestniczących w spotkaniach. Ja wymyśliłam losowanie, 
a bilety wstępu w postaci karteczek, na których my 
będziemy wpisywać numer imprezy, a uczniowie – swoje 
imię, nazwisko i szkołę. Te „losy” uczniowie mieli 
wrzucać do specjalnej urny.
Zaś upominki od sponsorów... typu gadżety elektroniczne, 
komputerowe, książki o biznesie i motywacji, czasopisma 
komputerowe, witaminy.

Kamil wymyślił lepszy użytek ze zgromadzonych 
przeze mnie upominków – nagrody dla najbardziej 
aktywnych uczestników dyskusji. Spotkania były przecież 
interaktywne : -)
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PS. Obszerny darmowy fragment książki Kamila Cebulskiego 
„Myśleć Jak Milionerzy – na podstawie autentycznych doświad-
czeń autora – Czyli odpowiedź na pytanie dlaczego biedni 
biednieją, a bogaci się bogacą” w postaci pliku pdf można 
pobrać na stronie www Zakładu Poligraficzno-Wydawniczego 
MAD Graf Grażyna Dobromilska www.madgraf.eu. 
Więcej o organizacji i idei ALP w Kraśniku możesz przeczytać 
w moim blogu www.blog.madgraf.eu.

W przypadku obu Panów miałam parę pytań, które szczególnie mnie 
ciekawiły, więc musiałam je zadać. Oto parę ciekawostek 
na temat Kamila i jego działalności.
/.../ J: Jeśli to pytanie nie będzie zbyt „wścibskie”, to 
w jakim teraz jesteś wieku i jak długo dążyłeś do sukcesu?
KC: (śmiech) Możesz policzyć, aby zawsze był aktualny :) 
17 września 1984.
Zaś co do sukcesu? Ciągle do niego dążę. Uznanie siebie 
za człowieka sukcesu oznaczyłoby, że większego sukcesu się 
po sobie nie spodziewam, a to oznacza koniec rozwoju, a to jest 
wbrew uprawianemu przeze mnie rozwojowi osobistemu. Jest 
jeszcze wiele rzeczy do zrobienia i choć po drabinie sukcesów 
kilka szczebelków pokonałem, jeszcze długa droga.
J: Co Twoim zdaniem trzeba zrobić, by osiągnąć swój cel?
KC: Celować i strzelać, a nie myśleć i gdybać./.../
J: A jeśli nasz plan nie powiedzie się, czy osoba, która mówiła nam, 
że to nie ma sensu, miała rację czy może – wręcz 
przeciwnie i dążąc do tego, nabyliśmy nowych doświadczeń 
i celów?
KC: To nie tak. Nie ma reguły. W całym swoim życiu 
spotkamy ludzi, którzy będą nam mówili, jak mamy żyć. OK. 
Każdy człowiek uważa się za mądrzejszego od innych i lubi dawać 
rady. Wysłuchaj tych rad. Pogłaszcz ludzi po ich ego, że ich 
rozumiesz i mają rację w tym, co mówią, będą ci za to wdzięczni, 
a potem zrób po swojemu.
J: Jak wymusić na własnej psychice, by nasze marzenia się 
spełniły?
KC: Oj, znowu ta przemoc. Wymuszanie :) Nic na psychice nie 
wymuszajmy, bo nam zupełnie siądzie bidulka. Działajmy, 
po prostu działajmy. Jakie jest Twoje marzenie? Nieważne co to 
jest, ferrari czy wyleczenie się z ciężkiej choroby. Recepta jest 
prosta. Znajdź osobę, którą stać na ferrari lub która przechodziła 
chorobę i pogadaj z nią lub przeczytaj jej/jego książkę. Poznasz 
ich drogę i ją po prostu powtórz! /.../

Dane kontaktowe do Kamila Cebulskiego:
www.ebizneswpraktyce.pl – moje zastosowanie ebiznesu
www.kursskutecznegodzialania.pl – uczę moich technik pracy
Firma
www.escpoland.pl
poczta@escpoland.pl
tel. 662 24 30 27
Fundacja
www.kcbe.pl
poczta@kcbe.pl
tel. 608 06 94 92

Goście otrzymali pamiątkowe dyplomy i kwiaty, 
z podziękowaniem za cenne lekcje, jakich nam 
udzielili.

Ich przyjazd był całkowicie gratisowy!

Z Alternatywnymi Lekcjami Przedsiębiorczości 
w Kraśniku wiąże się ciekawa historia.
Jedna z dziewcząt z liceum była tak zdeterminowana, 
by wziąć udział w spotkaniu z Kamilem i Michałem 
oraz zrobić z nimi wywiad, ponieważ chce być dziennikar-
ką, że specjalnie wypisała się na własną prośbę 
ze szpitala na jeden dzień. Jagoda Wójcik. No i była! 
Wywiady też przeprowadziła.

Gdy opowiedziałam zachwycona Kamilowi tę historię, uznał, 
że Jagoda już jest dziennikarką : -) i… zaprosił ją 
do pisania artykułów do e-zina Millionaire Magazine.
Jagoda zadała Kamilowi i Michałowi szereg pytań, na które 
odpowiedzieli na piśmie w mailu. Teksty ukażą się w 5 
numerze 2008 Millionaire Magazine. Oto fragmenty.

Michał Jankowiak –
hipnotyzer przedsiębiorczości

Michała podejście do życia jest takie jak odpowiedzi – pełne 
śmiechu i wiary w siebie, ludzi i świat. To niezwykła cecha, 
gdyż daje ludziom dużo optymizmu i zrealizowania swych 
celów – to dzięki temu Michał jest nazywany przez swoich 
uczniów „Mistrzem”.
/.../
J: Jeśli to pytanie nie będzie zbyt „wścibskie”, to w jakim 
teraz jesteś wieku?
MJ: Fizycznie – 24. Mentalnie – różnie, zazwyczaj pomiędzy 
4 a 18 :)
J: Jak długo dążyłeś do sukcesu?
MJ: Dla mnie sukces nie jest przystankiem czy czymś, co 
można zdobyć jednorazowo. Sukces to droga, kierunek. To 
samodoskonalenie się cały czas. Myślę, że dążę do sukcesu 
od urodzenia – jak każdy człowiek. Nie każdy jednak robi to 
świadomie :-) Sukcesem jest dla mnie realizacja każdego wy-
znaczonego celu. Każdy uśmiech, który wywołam na twarzy 
drugiej osoby. Każda sekunda, gdy jestem szczęśliwy 
i gdy ludzie wokół mnie też są szczęśliwi. Sukces finansowy 
bez sukcesu emocjonalnego, społecznego i innych jest 
dla mnie bezwartościowy.
J: Co Twoim zdaniem trzeba zrobić, by osiągnąć swój cel?
MJ: Działać, działać i jeszcze raz działać. Przy okazji uczyć 
się i pytać ludzi, którzy osiągnęli podobny cel, jak to zrobili. 
Współpracować z nimi. Tworzyć zespoły. Oczywiście 
zależnie od tego, jaki to cel :) /.../

Dane kontaktowe do Michała Jankowiaka:
Master Mind Training – właściciel, trener
www.mtraining.pl
Stowarzyszenie Akademia Twórczego Sukcesu – prezes 
zarządu
www.zmieniamyswiat.pl

Młody przedsiębiorczy człowiek
Kamil „Cebula” Cebulski
– jak to się zaczęło i jak działa

W dniach 26-27 lutego 2008 roku w Kraśniku odbyły się 
Alternatywne Lekcje Przedsiębiorczości prowadzone
przez właśnie wymienionego powyżej Kamila Cebulskiego 
oraz przez Michała Jankowiaka. Obydwaj są bardzo 
niezwykli, każdy z nich ma swoją pasję i swoje 
postanowienia, a przewodzi im jeden konkretny cel
- uświadomić ludziom, że mają możliwość osiągnięcia 
w życiu tego, czego pragnął, że ich marzenia mogą się 
spełnić, jeśli będą do tego dążyć.


