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W skrócie… 

▪ Około 2013-2014 – nieśmiały pomysł kołacze w głowie 

▪ 2015 – dziergam, jak szalona i zarażam dzierganiem 

▪ 2016 – prowadzę pierwsze warsztaty dla koleżanek 

▪ 2016 – Zakładam fp „OPLOTKI” i ruszam… a właściwie…nie ruszam 

▪ 2017 – Inwestuję pieniądze, których nie mam w rozwój i stawiam wszystko na 
jedną kartę…mam wielką nadzieję, że OPLOTKI to mój AS …ehh 



2017 

▪ Wrzesień – robię pierwszego w życiu live i tak rusza lawina… 

▪ Dołączam do SOMBA by Sigrun (https://yw361.isrefer.com/go/234/a62/ ) 

▪ Z sukcesem sprzedają swój pierwszy  

    produkt cyfrowy: 

    Kurs szydełkowania Online (!  !) 

      https://oplotki.pl/produkt/kurs-szydelkowania 
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2018 

 



styczeń 

▪ Druga edycja kursu szydełkowania online https://oplotki.pl/produkt/kurs-szydelkowania/  

▪ Rusza mastermind płatny OPLOTKI AND FRIENDS- obecnie pod nazwą 
AKADEMIA RĘKODZIELNIKA https://oplotki.pl/produkt/akademia-rekodzielnika/  

▪ Ja ruszam z kopyta w programie SOMBA https://yw361.isrefer.com/go/story/a62/  

▪ Rusza bezpłatna grupa Oplotki and Friends zarabiam na rękodziele 
https://www.facebook.com/groups/jak.zarabiac.na.rekodziele/  

▪ Prowadzę bezpłatne konsultacje 1:1 http://oplotki.shoplo.com/kolekcja/kursy-
szydelka-online-z-oplotki/konsultacje-video  

▪ Zaczynam myśleć o działalności dla rękodzielników 
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luty 

▪ Pierwszy lokal „WEJDŹ WYŻEJ” okazuje się wielkim projektem…który w kwietniu 
umiera… 



marzec 

▪ Poznań Mentoring Walk -  Zajezdnia na horyzoncie 
https://www.poznanmentoringwalk.pl/  

▪ Rozbijalnia Szklanych Sufitów – http://www.pomiedzy.org/aktualnosci/rozbijalnia-sufitow  
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kwiecień 

▪ Poznańskie dni Przedsiębiorczości https://www.facebook.com/poznanbiznespartner/photos/a.1397502203879480/1790447827918247/?type=3&theater  

▪ Wielkopolski kongres Kobiet 

              https://www.youtube.com/watch?v=GJAlSvvyFLo  
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maj 

▪ Powstają kolejne produkty cyfrowe – mini kursy szydełkowe: 

▪ https://oplotki.pl/produkt/mini-kurs-czapka-z-welny/ 

▪ https://oplotki.pl/produkt/kurs-online-szydelkowa-poduszka/ 

▪ https://oplotki.pl/produkt/kurs-online-szydelkowa-torba/ 

▪ https://oplotki.pl/produkt/mini-kurs-online-szydelkowy-puf-z-polslupkow/ 
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czerwiec 

▪ Pacanów – Międzynarodowy festiwal  

 

▪ https://www.youtube.com/watch?v=TneAgoHtzzE&list=PL1TCV77UKBvPSnTdYcD8kFGzcxXmuXs2m  

▪ Ogólnopolski Kongres Kobiet https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1921914494519621&set=gm.637106226640454&type=3&theater  
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Lipiec 

▪ Stowarzyszenie  31 lipca – w moje urodziny!  

▪ Rusza projekt „POP UP” – ZAJEZDNIA - https://www.youtube.com/watch?v=fBeZyPOIrQ8  

▪ Drugi kurs online – makrama – Oplotki Gosia Strzelecka! #sombasummerschool 

https://www.youtube.com/watch?v=fBeZyPOIrQ8


sierpień 

▪ Zostajemy w Zajezdni na dłużej… https://oplotki.pl/pop-up/  

https://oplotki.pl/pop-up/
https://oplotki.pl/pop-up/
https://oplotki.pl/pop-up/


wrzesień 

▪ Drutozlot – prowadzimy warsztat dla Mila Druciarnia http://drutozlot.pl/warsztaty-szydelkowanie-ze-sznurka/  

▪ Uświetniamy Vomens’ Voices na MTP https://www.facebook.com/oplotki/videos/544510112636889/  

▪ SOMBA – znowu – i Polki na pokładzie!  

▪ Jestem oficjlną ambasadorką programu! 

▪ https://yw361.isrefer.com/go/somba/a62/  

▪ https://www.youtube.com/watch?v=iZVfHcywMOs&list=PL1TCV77UKBvPSnTdYcD8kFGzcxXmuXs2m&index=14  
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październik 

▪ Viva Seniorzy – Międzynarodowe Targi Poznańskie 

▪ Wprowadzamy pierwszy produkt  

Fizyczno-cyfrowy w partnerstwie z dużym dostawcą: 

 



Październik/Listopad 

▪ Rękodzieło staje się dla nas narzędziem do pomagania  https://www.instagram.com/p/BqM3xewFxEs/  

https://www.instagram.com/p/BqM3xewFxEs/


Listopad 

▪ Szkolenie dla Zaułek Rzemiosła  

▪ Pani Swojego Czasu pisze o nas…a my dowiadujemy się o tym od społeczności! 

▪ Daję pracę! Oficjalnie zatrudniam asystentkę na stałe. 

▪ Ola Gościniak umieszcza nas w jednym zestawieniu z Budzyńską, Ceplin, na 
swojej stronie https://olagosciniak.pl/black-friday-
polska/?fbclid=IwAR3fyXKg13ww7jVWkOjZQ_4HOotd6EtkSz3HAqvFkTcrFETFJ
6hsU9nl-Hs  

▪ Machina zaczyna działać na „autopilocie”  

Polecacie nas, ludzie wracają, wspierają, kiedy mamy trudniejsze dni 
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Listopad (EXTRA) 

▪ Nasza działalność zaczyna „wylewać się” z  
ram „rękodzieła” organizujemy wieczór 
autorski Edyty Niewińskiej – premiera jej 
trzeciej książki „Pod Powierzchnią” odbywa 
się u nas. (fascynatory) 

▪ https://www.youtube.com/watch?v=2eUEl3b
6DQg&list=PL1TCV77UKBvPSnTdYcD8kF
GzcxXmuXs2m&index=15  

▪ „Oddaję” bezinteresowną pomoc – szkolę, 
zapraszam do promowania się na naszych 
platformach: blog, wydarzenia, warsztaty 

▪ https://oplotki.pl/blog/  
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Grudzień 

▪ Wspomagamy Fundację „Hospicjum Palium” https://hospicjum-palium.pl/betlejem-poznanskie-2018/  
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Jak kończymy rok>? 

▪ DUMA i poczucie dobrze wykonanej roboty… 

 

▪ Ale też…zero kosmetyczki, fryzjerki, teatru, 1 nie-biznesowa książka, rok bez letnich wakacji, rozrywka=czas z 
dziećmi i mężem, sama nie byłam na warsztacie rękodzieła u nikogo spoza zespołu, a kiedy zachorowałam na 
„jelitówkę”, nie miał kto za mnie zawieźć dokumentów…i pojechałam sama… 

 

▪ Czujemy gigantyczne zmęczenie, rezygnujemy z własnej pracowni 

▪ Podrzucamy sobie obowiązki, jak kukułcze jajo 

▪ Mamy duże wyzwanie aby oddzielić przyjaźń od pracy 

▪ Godzinami dyskutujemy nad strategią, która „dogodziła” by wszystkim … 

 

 



A co dalej w 2019?  

▪ A to już nasza tajemnica :P --- ale coś mogę zdradzić… 

▪ W styczniu rusza AKADEMIA RĘKODZIELNIKA – edycja 2  
https://oplotki.pl/produkt/akademia-rekodzielnika/  

▪ Będę oficjalną ambasadorką programu SOMBA https://yw361.isrefer.com/go/234/a62/  

▪ https://www.youtube.com/watch?v=iZVfHcywMOs&list=PL1TCV77UKBvPSnTdYcD8kFGzcxXmuXs2m&index=14  

▪ Nasz zespół będzie się powiększał… 

▪ Zakres działalności też… 

▪ A TY? Co zmienisz w 2019? 
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