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Informacja o projekcie 

 
Konwent OO. Bonifratrów w Prudniku  rozpoczął realizację polsko- czeskiego projektu we współpracy z czeskim 

partnerem Společnost Vincenze Priessnitze z.s. z Jesenika. 
 

 

Projekt „Tradycyjne metody lecznicze w Euroregionie Pradziad” to transgraniczna inicjatywa dofinansowana w 

ramach programu   INTERREG V-  A, Oś priorytetowa 2 “Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz 

wspierania zatrudnienia”  w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad 2014-2020.  
 

Jest to typ projektu A czyli po stronie polskiej i czeskiej partnerzy będą realizować działania projektowe.  
 

Jesenik i Prudnik to regiony o tradycjach związanych z dziedzictwem V. Priessnitza (tradycje wodolecznictwa) i 

Bonifratrów (tradycje ziołolecznictwa).Projekt zakłada udostepnienie i zwiększenie wykorzystania dziedzictwa 

kulturowego–tradycyjnych metod leczenia na pograniczu poprzez: udostępnienie obiektu na cele turystyczne ( 

stworzenie Pracowni (warsztatu) Zielarza w Prudniku) oraz działania umożliwiające poznanie tradycyjnych 

metod leczenia wodą i ziołami w regionie jesenicko-prudnickim. 
 

 

Celem projektu jest zwiększenie odwiedzalności regionu pogranicza  poprzez wykorzystanie dziedzictwa 

kulturowego –tradycyjnych metod leczenia (wodolecznictwa i ziołolecznictwa) w regionie  jesenicko-

prudnickim. 



 

 

Cel zostanie osiągnięty poprzez: 

1.  prace restauratorskie obiektu w zespole klasztornym Konwentu OO. Bonifratrów i nadanie mu nowej 

funkcji  -przestrzeni gromadzącej i udostepniającej tradycje ziołolecznictwa  z możliwością organizacji 

warsztatów zielarskich– Warsztat (Pracownia)  Zielarza w Prudniku.  

2. działania umożliwiające poznanie wspólnego dziedzictwa kulturowego- wodolecznictwa i ziołolecznictwa 
 

 

 

Projekt współpracy polsko- czeskiej zakłada działania  inwestycyjne  oraz  promujące posiadane przez partnerów zasoby. 

Działania obejmować będą:  
 

1. Zarządzanie projektem 

2. Izba (Pracownia)  Zielarza- realizacja partner polski-przeprowadzenie prac w zakresie renowacji i 

przystosowania obiektu z zabytkowego kompleksu klasztoru Bonifratrów w Prudniku do pełnienia 

funkcji turystycznych. Powstanie przestrzeń gromadząca i udostepniająca wielowiekowe tradycje 

ziołolecznictwa Bonifratrów z możliwością organizacji warsztatów zielarskich. Wnętrze urządzone 

zostanie na wzór izby-pracowni Zielarza z wydzieloną przestrzenią do organizacji warsztatów, 

kompozycji własnych mieszanek i degustacji herbatek ziołowych. Wyposażenie wnętrza pochodzić 

będzie ze zbiorów własnych  Bonifratrów. Wykonane zostaną 2 tablice- umieszczone zostaną w 

gablotach ekspozycyjnych na ścianie zew. obiektu z informacją o: projekcie, partnerach i ich zasobach 

kulturowych (wodolecznictwo i ziołolecznictwo),godzinach otwarcia obiektu. W obiekcie zamontowany 

zostanie 1 infomat z informacjami w języku polskim i czeskim o: tradycji wodolecznictwa i 

ziołolecznictwa, projekcie, partnerach. Wykonany zostanie  spot reklamowy dot. projektu i Warsztatu 

(Pracowni) Zielarza. 

3. Promocja projektu –realizacja partner czeski- działania umożliwiające poznanie tradycyjnych metod 

leczenia wodą i ziołami w regionie jesennicko -prudnickim. Wykonane polsko- czeskie materiały: 

folder- 10 000 szt. ,banery–4szt.,ulotki -5000szt., torby półciemne z nadrukiem-1000szt.. Materiały 

informują o:projekcie i jego efektach, dofinansowaniu, dziedzictwie kulturowym związanym z tradycjami 

wodolecznictwa w Jeseniku i ziołolecznictwa w Prudniku. Powstaną filmy promujące ziołolecznictwo i 

wodolecznictwo w Jeseniku-2 szt. 

4. Podsumowanie projektu-polsko- czeskie w Prudniku, uroczyste otwarcie Warsztatu Zielarza z udziałem 

grupy czeskiej w tym przedstawicieli partnera czeskiego  i polskiego, w sumie ok. 50 osób. W ramach 

podsumowania  poczęstunek, tłumacz i przewodnik dla grupy czeskiej. 
 

 

Efektem projektu będzie: 

 

1. lepsze wykorzystanie i udostępnienie oferty dziedzictwa kulturowego w zakresie tradycji wodolecznictwa 

i ziołolecznictwa 

2. zwiększenie poziomu wiedzy na  temat dziedzictwa kulturowego związanego z tradycyjnymi metodami 

leczenia po obu stronach granicy 

3. zwiększenie motywacji turystów do odwiedzenia atrakcji polecanych przez partnerów 

4. nawiązanie partnerstwa sprzyjającego stworzeniu wspólnej oferty kulturowej w regionie jesenicko-

prudnickim  i  wymianie grup docelowych po obu stronach granicy 

5. zwiększenie atrakcyjności kulturowej Euroregionu Pradziad dla mieszkańców i turystów 

6. usunięcie barier między narodami dzięki wspólnym działaniom w ramach jednego projektu  

7. przyciągnięcie odwiedzających do region jesenicko-prudnickiego na dłuższy czas 
 



Grupę docelową projektu stanowią:  
 

 

1. Turyści  (z Polski, Czech) przebywający na pograniczu, odwiedzający  powiat prudnicki i jesenicki. 

Profil turysty: kulturowo- aktywny poszukujący atrakcji kulturowych i historycznych wymagający 

ciekawej i dostępnej oferty w tym zakresie. 

2.  Mieszkańcy  polsko- czeskiego obszaru przygranicznego - indywidualnie lub zorganizowane grupy. Do 

grupy tej zaliczyć można zorganizowane grupy dzieci i młodzieży, zainteresowane uczestnictwem w 

warsztatach zielarskich w Warsztacie (Pracowni) Zielarza. 

3. podmioty branży  turystycznej organizujące  wypoczynek   turystów, punkty informacji turystycznej po 

stronie polskiej (Prudnik)   i czeskiej ( Jesenik)  

Profil grupy docelowej:  osoby zainteresowane dziedzictwem kulturowym, historią, znanymi postaciami, 

tradycjami, metodami leczniczymi, poszukujący ciekawej oferty spędzenia wolnego czasu podczas 

turystycznego, w tym oferty tematycznej i warsztatowej,  łączący pobyt turystyczny z możliwością regeneracji 

organizmu przy wykorzystaniu naturalnych źródeł i metod np. woda, żywność, zioła, preferujący zdrowy styl 

życia i łączący wyjazd turystyczny z korzyściami zdrowotnymi.  
 

 

 

 

 

Realizacja projektu  
 

Pracownia Zielarza w Prudniku  urządzona została z wykorzystaniem zbiorów własnych Braci Bonifratrów 

przeznaczonych do produkcji ziół i przygotowywania mieszanek ziołowych. W obiekcie funkcjonuje wydzielona 

przestrzeń do organizacji warsztatów, prelekcji, kompozycji własnych mieszanek i degustacji herbatek 

ziołowych. Odwiedzający warsztat mogą zapoznać się z urządzeniami, przepisami i  tradycjami ziołolecznictwa 

Bonifratrów i poczuć się jak w prawdziwej pracowni zielarskiej.  

 

 

 
UZDROWISKO V. PRIESSNITZA W JESENIKU 

Jesenickie uzdrowisko  w swojej działalności nawiązuje do tradycji wodolecznictwa według V. Priessnitza,  

założyciela  zakładu wodoleczniczego i propagatora hydroterapii łączącej w leczeniu wodę, górski klimat oraz 

naturalną żywność.  Głównymi  zaleceniami  wodnego doktora, jak nazywano V. Priessnitza, były  kąpiele w 

górskich potokach, okłady z wody i zimne prysznice. Od jego nazwiska pochodzi najbardziej popularne 

urządzenie w łazienkach zwane prysznicem.  

 

Uzdrowisko w Jeseniku posiada wyjątkowo korzystne warunki klimatyczne do leczenia, relaksacji i 

odpoczynku. Na uwagę zasługuje okazały, wybudowany w stylu secesyjnym dom uzdrowiskowy Priessnitz z 

szeroką ofertą usług sanatoryjnych. Efekty lecznicze wspiera i wzmacnia pobyt w naturalnym inhalatorium. To 

wyjątkowe miejsce na terenie uzdrowiska stworzone zostało z  wykorzystaniem  aromatycznych i leczniczych 



ziół. W kompleksie uzdrowiska znajduje się  zbudowany na naturalnie ukształtowanym terenie park 

balneologiczny. Przez ten wodny ogród przepływa potok z wybudowanymi kaskadami, wodospadami i 

brodzikami do hydroterapii, relaksu według procedur, które Wincenty Priessnitz przed laty ordynował swoim 

pacjentom. W parku brodzić można w strumieniach wodnych, wypróbować bicze szkockie, skorzystać ze 

stanowisk do kąpieli przedramion, czy naturalnych prysznicy z zimną, źródlaną wodą  oraz  korzystając z 

tarasów z widokiem na górskie krajobrazy, wygrzać się w promieniach słonecznych.    

 

 

 

Zapraszamy pasjonatów ziół i ziołolecznictwa oraz  wierzących w uzdrawiającą moc wody, do odwiedzenia  

uzdrowiska V. Priessnitza w Jeseniku i Warsztatu Zielarza w Prudniku, który udostępniany jest nieodpłatnie dla 

odwiedzających w sezonie turystycznym od kwietnia do września. Informacja o godzinach otwarcia na www. 

bonifratrzy.pl/klasztor-prudnik/ 

 

 

 



 
 
 
 
 


