
Bedeker Jacek Plata – rzeźbiarstwo i rękodzieło kaszubskie 

Rękodzieła wykonywane w drewnie zawsze budziły
zachwyt, a talent wykonywania ich jest niezwykłym
darem. Jacek Plata z Wiela, to człowiek, który oddał
się całkowicie pasji rzeźbienia i zachowaniu tradycji
Kaszub. Tematem spójnym jego rzeźb są przeróżne

motywy wykonywane z drewna, które twórca
pozyskuje z kaszubskich rzek i lasów. 

Wiele, Pocztowa 7B
tel. 602 847 758

,,Karolinka” Karola Bober – warsztaty kulinarne

KAROLINKA to idealne miejsce na Kaszubach na
ciekawy wypoczynek zarówno dla grup, jak i rodzin

z dziećmi. Właścicielka w swej ofercie proponuje
różnorodne warsztaty: kulinarne, okazjonalne
dotyczące np. obrzędów Wielkanocnych czy

Bożonarodzeniowych, aż po zajęcia edukacyjne
(np. ,,Od tary do frani”). Dużym atutem tego miejsca
jest niesamowita pasja właścicieli, którzy przez lata

zgromadzili w swych zbiorach wiele cennych i
niekiedy już zapomnianych eksponatów wiejskiego
gospodarstwa domowego, które są wykorzystywane
podczas organizowanych przez nich warsztatów. W
ofercie warsztatów kulinarnych swoich sił można

spróbować m.in. przy wypieku chleba.
Lipusz-Papiernia ul. Bytwoska 28

tel. 605 449 569

Kaszubska Galeria Edukacyjna ,,Piękno Kwiatów w Bibule” 

Kaszubska Galeria Edukacyjna “Piękno Kwiatów w
Bibule” to galeria słynąca z wyrabiania kwiatów w

bibule. Bogumiła Bednarek, która prowadzi tą
działalność, jest rękodzielnikiem, zajmuje się

rzeźbiarstwem, malowaniem na szkle, szyciem
abażurów, ale przede wszystkim jej wielką pasją i
zamiłowaniem jest tworzenie kwiatów z bibuły.

Swoimi dziełami zasłynęła w świecie, otrzymując
nawet dwie międzynarodowe nagrody w Szanghaju.

Jej prace doceniają najwięksi artyści, a podczas
pięciodniowych warsztatów w Chinach stworzyłą
ponad trzy tysiące kwiatów. Inspiracje czerpie z

natury, tworząc arcydzieła w swoim fachu.
Kościerzyna ul. Witkacego 6

tel. 696 668 705 



,,Z Sercem Robione” Agnieszka Ganowicz-Rolbiecka 

Warsztaty cukiernicze to doskonały sposób na
twórcze spędzenie pochmurnego dnia i jednocześnie
zdobycie niepowtarzalnej, kolorowej i smakowitej

pamiątki z wakacji. Pod czujnym okiem Pani
Agnieszki, która prowadzi zajęcia w grupach do 20
osób, można wyczarować ze zwykłego piernika i

odrobiny słodkiej masy “z sercem robione” cudeńka.
Warsztaty trwają 1,5 – 2,5 h, w tym czasie adeptom
sztuki cukierniczej udaje się stworzyć 3 do nawet 5

małych arcydzieł. Warsztaty odbywają się w Lipuszu
lub w terenie, po wcześniejszym umówieniu.

tel.  605 052 844 

Haft kaszubski – Anna Miszczak 

7 podstawowych kolorów haftu kaszubskiego ma
głębokie znaczenie. Trzy odcienie niebieskiego

symbolizują morze, jeziora i rzeki, kolor zielony to
piękno łąk i lasów, żółty to barwa dojrzałych kłosów,
czerwień przypomina o krwi, którą Kaszubi gotowi

są przelać w obronie ojczyzny, a czarny oznacza
ziemię czekającą na zasiew. Sztuka haftowania to nie

tylko precyzja, cierpliwość, poczucie estetyki i
godziny ręcznej pracy, ale także znajomość różnych

szkół hafciarskich, różniących się motywami,
barwami, zasadami komponowania wzorów.

Warsztaty rękodzielnicze z haftu kaszubskiego to
doskonała opcja na spędzenie deszczowego

popołudnia, ale także okazja do poznania bogatej
kultury i sztuki Kaszub.Warsztaty po umówieniu

telefonicznym.
Kościerska Huta 
tel. 509 912 696

Zagroda "Podkówka"  i agroturystyka w siodle "U Jurka"– Lucyna Laskowska

Agroturystyka w siodle "U Jurka" położona jest
terenie malowniczych Kaszub, w miejscowości
Nowy Klincz zaledwie 5 km od Kościerzyny. To

miejsce, w którym w ciszy i spokoju można
odpocząć od codziennego pędu życia, a bliskość
kaszubskich lasów sprzyja wyprawom konnym,

rowerowym czy pieszym. W ofercie między innymi
warsztaty z przędzenia owczej wełny, naturalne sery

kozie i swojskie przetwory.
Nowy Klincz ul. Gościnna 9

tel. 505 580 608 



Natalia Kobierzyńska- wyplecione sznurkiem 

Makrama to znana sztuka wiązania sznurków za
pomocą dłoni. Wywodzi się ze starożytności i

wówczas służyła do ozdoby królewskich szat. Dziś
ma szersze zastosowanie, wykorzystywana jest do

dekoracji mieszkań w przeróżnych postaciach.
Sztuka makramy polega na wiązaniu sznurków bez

użycia igieł, drutów lub szydełka. Do tworzenia dzieł
makramy używa się kilkunastu rodzajów splotów.

Podstawowe węzły używane w tej technice to: węzeł
tkacki (prosty), węzeł połówkowy, węzeł zwykły

(półsztyk), półsztyk naprzemienny, węzeł nad ręką,
węzeł szczytowy, węzeł łańcuszkowy, podwójny
półsztyk, węzeł spiralny, warkocz. Pani Natalia

Kobierzyńska – “Wyplecione sznurkiem” wykonuje
makramy ścienne, ślubne, łapacze snów, świeczniki,

torebki, ozdoby świąteczne i wiele innych.
Nowa Wieś Kościerska 45

tel. 733 031 874

Pracownia Ceramiczna ,,Zielony Kot” w Lipuszu 

Pracownia Ceramiczna funkcjonuje przy
Gospodarstwie Agroturystycznym ,,Zielony Kot” w
miejscowości Lipusz na Kaszubach. Ma w swojej

ofercie m.in. warsztaty ceramiczne i zajęcia
plastyczne, które zainteresują zarówno dzieci, jaki i

dorosłych. Na zajęciach można spróbować swoich sił
z dziedziny garncarstwa i ceramiki. Pod opieką

osoby prowadzącej uczestnicy poznają różne metody
i techniki lepienia, szkliwienia i wypału ceramiki.

Warsztaty ceramiczne są organizowane zarówno na
potrzeby indywidualne jak też dla firm, istnieje
możliwość zorganizowania na życzenie klienta

warsztatów w terenie. Zajęcia plastyczne dla dzieci i
młodzieży oparte na dziedzictwie kulturalnym

regionu Kaszub oraz chronologii historii sztuki.
Formuła warsztatów obejmuje takie aktywności jak

zajęcia plastyczne, teatralne, zgadywanki i ćwiczenia
manualne. 

Lipusz ul. Derdowskiego 4
tel. 506 505 503/605 045 544 



Kaszubskie Stowarzyszenie Agroturystyczne ,,Kościerska Chata” 

Kaszubskie Stowarzyszenie Agroturystyczne
,,Kościerska Chata” oferuje całoroczny wypoczynek
w gospodarstwach rolnych, kwaterach prywatnych,
pokojach gościnnych, mieszkaniach wakacyjnych,
domkach letniskowych w zrzeszonych obiektach.

Gospodarze kwater agroturystycznych zapraszają na
wypoczynek w bliskim otoczeniu lasów i jezior cały
rok. Właścicieli cechuje serdeczność i gościnność, a
każda agroturystyka ponadto oferuje różnego rodzaju
atrakcje takie jak: warsztaty rękodzielnicze, ogniska
z legendami ludowymi, kuchnię regionalną, łowienie

ryb, zbieranie runa leśnego, zwiedzanie okolicy,
sprzęt pływający itp.

tel. 58 686 71 56/ 661 620 777 

...
Więcej informacji na stronach:
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