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Jeśli chcesz iść szybko – idź sam. Jeśli chcesz zajść daleko –
idź w grupie. Jeśli tak jak przy zbiórce musisz iść szybko i
zajść daleko – idź w bardzo dużej, zaufanej grupie. 

 NASZA HISTORIA – FIRMA #SERCEJULKI

 #SERCEJULKI zapoczątkowała Dominika. To ona
wymyśliła „strategię” i wdrażała ją w życie. Była liderką
zbiórki, do pracy przy której systematycznie dołączało
coraz więcej bliskich Julki – głównie rodzina i przyjaciele
jej rodziców, ale później także krewni tych przyjaciół,
znajomi znajomych itp. (jeśli to czytacie to wiedzcie, że
jesteśmy Wam dożywotnio wdzięczni!). Choć trudno w
to uwierzyć „julkowie aniołowie” pojawiali się niemal
sami.
 W szczytowym momencie zbiórki #SERCEJULKI
pracowało przy niej 15 osób przez 7 dni w
tygodniu. Ponad połowa z ich w dużej mierze
wyłączyła się na ten okres ze swojej normalnej pracy,
bo inaczej nie miałyby wystarczająco czasu na
realizację akcji.
 Dziwisz się, po co tyle osób, a przede wszystkim
martwisz się, jak je znaleźć? Uspokajamy – my też
zaczynałyśmy w bardzo skromnym składzie, który nie-
mal samoistnie rozrastał się w ekspresowym tempie. 
 Co ciekawe, dołączały nawet osoby, z jakimi nie utrzy-
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mywałyśmy co na dzień bliższego kontaktu. W
naturalny sposób następował też podział obowiązków
w grupie – każdy intuicyjnie wybierał zadania najbliższe
swoim kompetencjom. Każda umiejętność była na
wagę złota! Niekiedy równie potrzebne co
najtrudniejsze organizacyjne wyzwania, to  przywiezie-
nie zbierającemu gotowego obiadu, na którego
przygotowanie nie ma czasu lub sił. 
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 TRZY TEAMY

 Stworzyliśmy swojego rodzaju podgrupy. Pierwsza z
nich zajmowała się wyłącznie licytacjami w internecie.
Przy 25 tys. członkach grupy licytacyjnej na Facebooku
samo odpowiadanie na komentarze wymagało pracy
kilku osób. Do tego trzeba doliczyć pozyskiwanie i
wysyłanie fantów. Drugi team dbał o nasze zasięgi w
sieci – komentował posty na innych profilach, w
grupach, czy zwracał się z prośbą o udostępnianie
naszej zbiórki na różnych fanpejdżach. Trzecia
podgrupa zajęła się działaniami offline – zbiórkami do
puszek przy okazji eventów, meczów, mszy bądź
koncertów. Wykrystalizował się też „zarząd” zbiórki,
który tworzyły trzy bliskie Alicji i Kamilowi osoby. To one
nadawały kierunek zbiórce i realizowały największą
część działań. Nadrzędną rolę i decydujący głos mieli
oczywiście Alicja i Kamil.
 Co ciekawe, przyjęliśmy standardy niczym w korporacji
– mniej zaangażowane osoby nie poznały nawet
liderów akcji i nie miały ze sobą kontaktu. Nie
wiedzieliśmy też wzajemnie o części swoich
pomniejszych działań. Strategiczne decyzje nie
wychodziły poza „zarząd” oraz Alicję i Kamila. Wszystkie
aktywności mniej zaangażowanych osób musiały być
każdorazowo konsultowane z liderami akcji. Jedyną
przyczyną takiego obrotu spraw był czas, a w zasadzie 
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– jego brak. Ta dobrze naoliwiona chęcią pomocy
maszyna nie mogła jechać, lecz pędzić, by zdążyć
zebrać 2 miliony w miesiąc. 
 W celu zaoszczędzenia tego czasu, komunikowaliśmy
się ze sobą głównie za pośrednictwem kilku podgrup
utworzonych na Whatsappie i Facebooku oraz w
niektórych przypadkach – indywidualnie. Stworzyliśmy
też ogólnodostępne dla grupy foldery na wirtualnym
dysku. Umieściliśmy tam materiały promocyjne zbiórki
do pobrania (plakaty, ulotki etc.), by nie musieć ich
każdorazowo wysyłać. Dodaliśmy w excelu listy z
zadaniami do wykonania wraz z przypisaną do zdania
osobą. Były też szczegółowe opisy zbiórek do puszek
oraz licytacji, tworzące swego rodzaju sprawozdania z
naszych działań. Analogiczny folder stworzyliśmy też
dla mediów, by w jednym linku udostępnić im wszystkie
materiały foto, video i graficzne do pobrania i promocji
zbiórki.
 Czy wszystko szło zgodnie z planem? Nie, bo ten plan
w dużej mierze tworzył się na bieżąco. Czy dochodziło
do spięć? Oczywiście! Każdy z nas jest przecież
zupełnie inną osobą. W dodatku w dużej mierze nie
mieliśmy wcześniej okazji się poznać.  Fenomen zbió-
rek polega jednak na tym, że choć nikt nie ma
przymusu nic robić i w każdej chwili może się wy-
cofać, motywacja, by osiągnąć cel jest tak silna,



że w sytuacjach spornych każdy wykazuje się
większą niż na co dzień wyrozumiałością. Nikt też
nie odpuszcza walki. Nie ma chyba drugiej tak
sfokusowanej na powodzeniu akcji i zmobili-
zowanej grupy, której członków różni wszystko,
ale łączy jedno –wyznaczony cel.
 Gdy dziś czytamy powyższy opis, trochę nie możemy
uwierzyć, że tak to wyglądało. W stworzonej w tydzień
firmie „julkowych aniołów” każdy z „pracowników”
dawał z siebie nie sto, a co najmniej dwieście procent.
Dawał, nie oczekując w zamian niczego w wymiarze
materialnym.
 Czy taki model jest dobry? Nie wiemy. Wiemy, że w
naszym przypadku się sprawdził.  Czy można było to
zorganizować lepiej? Na pewno, ale my nie byliśmy w
stanie tego zrobić. Czy jeszcze raz zrobilibyśmy tak
samo? Zdecydowanie!
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„Julkowie Aniołowie” podczas meczu, 
gdzie zbierano pieniądze dla Julki

 



KOMU POWIERZYĆ PROWADZENIE ZBIÓRKI? 

Zapewne dziwisz się, dlaczego rozpoczynamy od
takiego pytania. Przecież swoją zbiórkę można
poprowadzić osobiście. TAK i NIE. Zależy to od rodzaju
zbiórki i twojej sytuacji. Jeśli chcesz zebrać pieniądze na
swój projekt artystyczny i jesteś w stanie w pełni się
temu poświęcić – podejmij wyzwanie we własnym
zakresie. Jeśli jednak potrzebujesz środków na leczenie
swoje lub bliskiej ci osoby – zastanów się nad
poproszeniem o organizację zbiórki kogoś innego.
Dlaczego? Z bardzo prostej przyczyny – troska o
zdrowie bliskich nam osób jest priorytetem, który
często uniemożliwia wystarczające zaangażowanie się
w akcję. Zarówno w aspekcie nakładów czasu czy pracy,
jak i strony emocjonalnej.  Jeśli stan twój lub kogoś z
twoich bliskich jest poważny na tyle, że nie możesz
normalnie pracować, tym bardziej nie masz fizycznie
możliwości zrealizować tak dużego projektu, 
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Bydgoski Orszak Trzech Króli w 2019 też zbierał  pieniądze dla Julki.
 



jaki stanowi zbiórka. Ponadto sytuacja zdrowotna
generuje tak wiele stresów i obciąża psychicznie, że
dokładanie do tego emocji wynikających z akcji na
pewno nie pomogłoby w leczeniu i nie doczekałoby się
pochwał od twojego lekarza. Kiedy zdrowie (nasze lub
bliskich) jest zagrożone, niekiedy trudno też o
racjonalną ocenę sytuacji. Osoba z zewnątrz ma więcej
dystansu pozwalającego na właściwe poprowadzenie
zbiórki. Nie myśl jednak, że masz nic nie robić! Nawet
jeśli organizację twojej zbiórki przejmie ktoś zaufany, nie
stworzy tej akcji bez ciebie. To ty musisz dostarczać
zdjęcia czy występować w filmikach o akcji, udzielać
wywiadów w mediach. Decydować, które z działań są dla
ciebie akceptowalne i w które w jakim zakresie się
zaangażujesz. Wreszcie - dopilnować kwestii formalnych
i rozliczeń. Taki zakres działań wbrew pozorom
szczelnie wypełni wszelkie luki w twoim grafiku. Mimo
wszystko brzmi trochę jak gdybyś był/a gwiazdą, którą
opiekuje się menedżer? Rzeczywiście u nas tak to mniej
więcej wyglądało, ale… zdało egzamin! Alicja mogła
zajmować się w szpitalu chorą Julką i reagować
wyłącznie na kluczowe kwestie związane ze zbiórką, a
do tego pilnować spraw formalnych. Kamil miał szansę
pracować i utrzymywać rodzinę oraz przejąć
czasochłonne kwestie medyczne wynikające z leczenia 
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w Bostonie. Dominika z kolei przy takim wsparciu
mogła spokojnie prowadzić akcję. Jaki był warunek
brzegowy takiego współdziałania? Alicja i Kamil
całkowicie zaufali Dominice.  Jeśli nie zdasz się na wizję
zaproponowaną przez lidera swojej zbiórki, nie
uwierzysz w nią – twoja akcja nie ma szans na
powodzenie. Na początku musicie więc stworzyć
akceptowalny przez ciebie plan działania. Oczywiście
nie chodzi o to, by zgadzać się na wszystko. Będzie
jednak ciężko bez zaufania w intuicję lidera twojej
zbiórki. Zastanawiasz się, skąd wziąć taką osobę?
Pomyśl o członkach twojej rodziny albo przyjaciołach.
Na pewno są wśród nich osoby, które zechcą ci pomóc.
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Pomysłodawczyni i liderka zbiórki – Dominika Matuszak 
– podczas koncertu charytatywnego „Od serca dla serca Julki”



 WYZNACZ SWOJE GRANICE 

 Pokażesz całą swoją rodzinę w mediach, by poprosić o
pomoc w zbiórce? Wpuścisz kamery do swojego
domu? Rozpłaczesz się na wizji, by błagać o wsparcie?
Rozpoczynając zbiórkę, zastanów się, na co jesteś
gotowy/a, a co absolutnie wykracza poza twoją strefę
komfortu. Nie chodzi o to, by nie wyściubić za nią
choćby czubka nosa. Wręcz przeciwnie, dla dobra
sprawy postaraj się maksymalnie przesunąć te granice.
Trzeba jednak zaznaczyć, że działanie totalnie wbrew
sobie przyniesie odwrotny skutek. 
 Musisz się jednocześnie liczyć z tym, że na im mniej
działań się zgodzisz, tym trudniej będzie wypromować
twoją akcję i tym samym – osiągnąć cel. Żeby ci pomóc,
ludzie muszą cię poznać i ci uwierzyć. Trudno o to, gdy
nie chcesz nawet pokazać swojego wizerunku lub
ograniczasz go maksymalnie do jednego zdjęcia
dołączonego do opisu zbiórki. W ten sposób nie
nawiążesz więzi ze swoimi potencjalnymi darczyńcami. 
 Alicja miała jeden warunek: nie dramatyzujemy. Nie
błagamy, nie płaczemy, nie mówimy o walce o życie
(choć tak w rzeczywistości było), a o zdrowie. Pełnienie
funkcji osoby publicznej nie jest jej ulubionym
zajęciem, ale godziła się na każdy wywiad, akceptowała
w zasadzie każdy scenariusz Dominiki, wpuszczała
media do domu. Zaangażowała rodzinę nawet do tych 
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dla wielu najtrudniejszych działań, czyli właśnie
wystąpień w mediach. Wszystko jednak zgodnie ze
wspólnie wyznaczonymi granicami.  

WSPÓLNY FRONT 

 Kamil – tata Julki i mąż Alicji – czuł się zdecydowanie
mniej komfortowo, pojawiając się w mediach w tym
temacie. Wywiady z nim ograniczyliśmy więc do
niezbędnego minimum. Jedni z dziadków Julki i Laury
również wystąpili w telewizji, ale taki rodzaj wsparcia
przez nich akcji także sprowadziliśmy do
sporadycznego. Była oczywiście 7-letnia Laura, od
której wszystko się zaczęło. W jej przypadku Alicja i
Kamil zachowywali szczególną ostrożność, by nie
obciążyć jej nadmiernie psychicznie. Pierwszą zasadą w
akcji pomocowej jest przecież nikomu nie szkodzić. Nie
będziemy ukrywać, że dzięki tak rozbudowanemu
udziałowi rodziny Julki w promocji akcji, udało się
przedstawić naszą historię z wielu perspektyw i dzięki
temu dotrzeć do różnych grup potencjalnych
darczyńców. Jeśli w twojej zbiórce pomagają ci osoby
trzecie, od razu powiedz im, jakie są twoje granice i
ustal, jakie są ich! Nie każdy musi się odnaleźć w
telewizyjnych wywiadach na żywo czy opowiadaniu o
swoim prywatnym życiu i jego problemach w
Internecie. Wypracowanie kompromisu może być trud-
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ne, ale jest absolutnie niezbędne. Twoja rodzina za
sprawą zbiórki też traci przecież swoją anonimowość.
Wyłącznie tworząc monolit, możecie wspólną siłą
przekonać ludzi do zaangażowania się w waszą akcję.
Ryba zawsze psuje się od głowy i ze zbiorkami jest
podobnie – wszelkie wewnętrzne konflikty na pewno
utrudnią osiągnięcie celu. Warto więc chociaż na ten
czas wzbić się na wyżyny swojej tolerancji wobec
drugiej osoby. Ponadto rozmowa o swojej wizji zbiórki
może ułatwić twoim bliskim podjęcie świadomej
decyzji, a nie obarczone dużą presją działanie na
ostatnią chwilę. Kiedy dzwoni dziennikarz z pytaniem o
możliwość wywiadu z tobą i twoją rodziną, to nie czas
na zastanawianie się i ustalanie, co jest dla was
akceptowalne. To chwila, gdy warto już dokładnie
wiedzieć, na co wspólnie jesteście się w stanie zgodzić. 

75

 Iwona i Piotr Barlik – dziadkowie Julki i Laury 
– podczas nagrywania materiału do telewizji.



 NIE Z KAŻDYM 

 Zbiórka to trudny czas nie tylko dla ciebie, ale i twojej
rodziny. Jeśli możesz liczyć na wsparcie bliskich, jesteś
prawdziwym wygranym. Może jednak zdarzyć się tak,
że ty będziesz musiał to wsparcie od siebie dać.
Szczególnie, gdy mowa o akcji charytatywnej dotyczącej
ratowania zdrowia lub życia osoby z twojego otoczenia.
Alicja przez większość czasu starała się utrzymywać ze
wszystkimi normalny (choć ze względu na pobyt w
szpitalu tylko telefoniczny) kontakt. Wyjątek stanowiła
ukochana babcia, która tuż po porodzie Julki
zadzwoniła z płaczem. Oczywiście taka reakcja nie
dziwi, ale Alicja była wówczas jeszcze tak słaba
psychicznie, że nie dała rady znieść tych emocji.
Kontakt z babcią trzeba było chwilowo ograniczyć.
Alicja musiała zachować resztki sił i pozytywnej energii,
by przekazywać je chorej Julce. Po miesiącu babcia
nadal płakała, ale Alicja nabrała już tyle mocy, by takie
reakcje umieć znieść, a nawet – pocieszać babcię.
Piszemy o tym z co najmniej dwóch powodów – po
pierwsze, żebyś zdał_a sobie sprawę, że by przetrwać,
masz prawo postępować zgodnie z tym, co dla ciebie
jest w danej chwili najlepsze, a nie co wypada. To ty
prowadzisz zbiórkę – ty potrzebujesz sił do walki i nie
możesz dopuścić, by ktoś lub coś je osłabiło. Po drugie
– by uzmysłowić ci, że każdemu w zbiórce zdarzają się 
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kryzysy. Przybierają one różną formę i czas trwania.
Warto w takim momencie pamiętać o byciu
wyrozumiałym dla siebie samego, ale i siebie
nawzajem. Dobrze w takiej chwili uszanować wolę
drugiej osoby i wspierać ją zgodnie z jej prośbami, a nie
naszą potrzebą czy intuicją. Jednemu pomoże wspólne
płakanie, innemu chwilowe odcięcie się. Raz ty kogoś
wyciągniesz z dołka, raz ktoś ciebie.

  BEZ ODBIORU

 W swoim otoczeniu na pewno znajdziesz ludzi, którzy
będą na ciebie dobrze wpływali w trakcie zbiórki.
Trzymaj się ich. Nie miej jednak pretensji do bliskich
osób, które nagle przestaną się do ciebie odzywać.
Wcale o tobie nie zapomniały i nie zostawiły w
potrzebie. Po prostu wielu ludzi w takiej sytuacji nie
wie, co zrobić. Czy w obliczu twojej arcyważnej i trudnej
walki, rozmawiać z tobą o błahostkach dnia
codziennego czy tylko o zbiórce? A może lepiej w ogóle
nie przeszkadzać i milczeć? Pocieszać czy udawać, że
wszystko jest w porządku? Nie ma jednego szablonu z
gotowym rozwiązanianiem, dlatego też niektórzy nie
odzywają się z troski o ciebie – by nie wprawić cię w
dodatkowy stres. Nie odbieraj więc tego jako
odtrącenie. Jeśli jednak kogoś z tego grona ci bra-
kuje, to ty się do niego odezwij!  Ty powiedz, jaki
rodzaj kontaktu jest dla ciebie teraz najlepszy.
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 Jesteśmy przekonane, że dla obu stron to będzie
najbardziej komfortowe rozwiązanie, które
wzajemnie doda wam wiary, że mimo wszystko
#MusiByćDobrze. Jeśli z kolei to ty masz w swoim
otoczeniu osobę prowadzącą zbiórkę, prosimy: wykaż
się maksymalnym zrozumieniem i tolerancją wobec
niej. To, że do ciebie od razu lub w ogóle nie odpisała
czy nie oddzwoniła, nie musi wcale oznaczać, że ma
ciebie dość. Po prostu przy organizacji zbiórki życie
potrafi wywrócić się o 180 stopni i trudno się w tym
odnaleźć. Możecie nam jednak wierzyć na słowo, że
jeśli się chce – wszystkie te relacje da się nadrobić po
akcji, a tworzący poczucie wspólnoty nawet znikomy
kontakt w trakcie samej zbiórki, stanowi szalenie silne
spoiwo na przyszłość. 

 CIOCIA I WUJEK DOBRA RADA 

 Z pewnością prowadząc zbiórkę, spotkasz się też z
wieloma ciociami i wujkami „dobra rada”. Będą
wiedzieć lepiej niż ty, co powinieneś zrobić, a w
zasadzie co „trzeba by” zrobić. Nie kwestionujemy, że
mogą mieć rację i naprawdę genialne wizje. Wiemy
jednak, że kiedy ty nie wiesz już, w co ręce włożyć, takie
rady mogą być nieco irytujące. My rozwiązywałyśmy to
w dość prosty sposób: gdy czułyśmy, że ktoś ma dobry
pomysł, pytałyśmy, czy może nam pomóc w jego
realizacji. Jeśli się udawało – świetnie, miałyśmy korzyść 
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dla zbiórki. Jeśli nie – zyskiwałyśmy trochę oddechu od
kolejnych wyłącznie teoretycznych podpowiedzi. To
jednak sytuacje jednostkowe.

 SERNIK ZA 1000 zł 

 Przeważały historie, które absolutnie nas rozczulały.
Jak piosenka napisana zupełnie niezależnie od nas,
specjalnie dla Julki 

               Możesz posłuchać tutaj : 

czy zbiórka na operację podczas… pogrzebu. Nasze
serca ujmowała szczególnie pomoc od ludzi, którzy nie
mogli finansowo wesprzeć akcji, więc dołączali do niej
proponując to, co mogli – swoją pracę lub czas. Blachę
sernika wylicytowano za 1000 zł, usługę sprzątania
domu czy opieki nad seniorem za kilkaset złotych.
Pomysły, by pomóc, były najróżniejsze. Ludzie wsparli
nie tylko samą zbiórkę, ale też nas – jej organizatorów.
Alicję pytano, czy nie potrzebuje dla Julki oczyszczacza
powietrza w związku ze smogiem albo pomocy w
szpitalu w Bostonie od mieszkających tam Polaków.
Zapraszano ją na masaże relaksacyjne lub manicure,
by na chwilę oderwała się od stresów codzienności.
Szefowie i współpracownicy wszystkich zaanga-
żowanych w zbiórkę osób przymykali oko na realizowa-
nie zadań akcji w godzinach pracy lub urlopy wzięte 
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https://www.facebook.com/Michal.z.Ciszy/videos/473080386736534/


w tymże celu. Bliscy „julkowych aniołów” dzielnie znosili
emocje, jakie wywoływała akcja i fakt, że świat poza
zbiórką na chwilę przestał istnieć. 
 To, jak wielu znanych i zupełnie obcych ludzi odzywało
się z chęcią pomocy, do dziś sprawia, że mamy gęsią
skórkę. Gdy tylko to wspomnimy, do oczu napływają
nam łzy wzruszenia i tak pewnie będzie już zawsze. 
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 Kartka z życzeniami dla siostry Julki – Laury 
– od jej rówieśniczki, Rozalii z Holandii.
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 Zbiórka dla Julki podczas pogrzebu.


