
 

Program zajęć edukacyjnych 
 

Lawendowa Osada, Barbara Idczak i Bartosz Idczak 
________________________________________________ ______________________________________________________________________                  

Nazwa obiektu / nazwisko prowadzącego 

Młyńska 6A, 83-047 Przywidz                                                                                                                          pomorskie 

_________________________________________________________________________________         _________________________________ 

                                                           Adres                                                                                                      Województwo 

 

1. Temat / tytuł zajęć: 

 

Lawendowa manufaktura kobiecego szczęścia 
 

2. Czas trwania zajęć: 
 

dwa dni, np. weekend od piątku popołudnia do południa w niedzielę 

 

3. Grupa docelowa:           
 
kobiety pełnoletnie 
 

4. Liczebność grupy: 
 
min. 8                       max. 20 

5. Prowadzący zajęcia: 
 
gospodarz: dr inż. chemii Barbara Idczak, osoby współpracujące: fizjoterapeuta, psycholog, fotograf  
 

6. Zakres tematyczny: 
 
Lawenda jest rośliną która posiada szereg dobroczynnych właściwości zarówno leczniczych jak  
i relaksujących. Relaksujące i dobroczynne właściwości lawendy, szeroka gama produktów, które 
można pozyskiwać z lawendy, w połączeniu z naszym SPA stały się miejscem dobroczynnej nauki 
relaksacji, warsztatów wytwarzania naturalnych mydeł, olejków kremów, lawendowego wina i innych 
lawendowych cudów, czyli stały się zalążkiem do warsztatów o kobiecym szczęściu, relaksacji  
i spełnieniu. 
Warsztaty z wytwarzania ręcznie robionych, naturalnych mydeł z surowców ekologicznych.  
Warsztaty z wytwarzania domowego lawendowego wina połączone z degustacją, prowadzone przez 
dr inż. chemii i współgospodarza Lawendowej Osady – Barbarę Idczak. 
Kobieca sesja fotograficzna każdej z uczestniczek warsztatów.  
Warsztaty prowadzone przez psychologa "Odważ się być szczęśliwą, bądź kobieta spełnioną”, czyli 
jak wyważyć drzwi do wewnętrznego spełnienia i kobiecego szczęścia.  
Relaksujące masaże lawendowymi stemplami wykonane przez fizjoterapeutkę  
Nauka prawidłowego oddychania w Grocie Solnej połączona z haloterapią, chromoterapią oraz 
muzykoterapią. 
A ponadto: 
– Lawendowe Welness & SPA (Gorąca Balia z jacuzzi i chromoterapią, prawdziwa Ruska Bania)  
– Slow organic food w najlepszym domowym wydaniu. 
– Wypoczynek w Lawendowej Osadzie i kąpiele w podgrzewanym basenie (od wiosny do jesieni).  
 

7. Harmonogram/przebieg zajęć: 
 
Program warsztatów na przykładzie warsztatów weekendowych: 

Piątek 
-przyjazd, zakwaterowanie, czas wolny; 
-kolacja; 
-warsztaty psychologiczne „Odważ się być szczęśliwą, bądź kobieta spełnioną”;  
-opowieść o lawendzie i warsztaty wytwarzania domowego lawendowego wina połączone z 
degustacją; 

Sobota 
-śniadanie; 
-nauka relaksacyjnego oddychania w Grocie Solnej z haloterapią, chromoterapią oraz 
muzykoterapią; 
-indywidualne sesje zdjęciowe / indywidualne relaksacyjne masaże lawendowymi stemplami / 
kąpiele w podgrzewanym basenie (od wiosny do jesieni);  
-obiadokolacja; 
-warsztaty psychologiczne „Odważ się być szczęśliwą, bądź kobietą spełnioną”  
-relaks w strefie Welness & SPA Lawendowej Osady – kąpiel w Gorącej Balii z jacuzzi i 
chromoterapią, seans w Ruskiej Bani (prawdziwej drewnianej saunie opalanej drewnem).  

Niedziela 
-śniadanie 
-warsztaty samodzielnego wytwarzania naturalnego mydła z surowców ekologicznych, m .in. z 
lawendą (zamiennie z warsztatami wytwarzania olejków lawendowych)  



 

8. Pomoce dydaktyczne: 
 
Zapewniamy materiały i produkty potrzebne do przeprowadzenia warsztatów.  
 
 

9. Dodatkowe uwagi: 
 
Prosimy o wcześniejszą rezerwację terminu. Po wcześniejszych ustaleniach programy mogą być 
łączone lub modyfikowane. 

 
 
 
 
 

 


