Jastrzębską solankę jodobromową
odkryto przypadkowo podczas
poszukiwania węgla kamiennego
u schyłku lat 50. XIX wieku. Po wykonaniu
analiz składu wody władze pruskie
zdecydowały się na budowę uzdrowiska.
Realizatorem tej koncepcji stał się nowy
właściciel Jastrzębia Dolnego, hrabia Felix
von Koenigsdorff, który w 1861 r.
otworzył pierwszy sezon leczniczy.
Duże zainteresowanie spowodowało szybki rozwój małego kurortu,
zwanego odtąd Bad Koenigsdorff-Jastrzemb. Powstała niezbędna
infrastruktura sanatoryjna, mieszkaniowa, usługowa i rozrywkowa.
Hrabia popadł jednak w tarapaty finansowe i odstąpił kurort Spółce
Akcyjnej z Wrocławia.
Pod koniec lat 80. XIX wieku kolejny właściciel, bankier Landau,
postanowił przekształcić Jastrzębie w uzdrowisko dziecięce. Powstały
wówczas lecznice: żydowska, ewangelicka i katolicka.
W połowie lat 90. właścicielem
kurortu został dr Mikołaj
Witczak, pracujący tu od wielu lat.
Przyczynił się on do dalszego
rozwoju uzdrowiska. Jastrzębie
otrzymało połączenie kolejowe,
co przełożyło się na lepszą
frekwencję. Kuracjusze mogli
korzystać z Nowych Łaźni oraz
kilku nowych sanatoriów. Ten
pomyślny okres przerwał jednak
wybuch I wojny światowej.

Bad Jastrzemb
Śląski kurort w czasach pruskich

Na wystawie po raz pierwszy zaprezentowano tak dużą liczbę pamiątek
po jastrzębskim kurorcie z czasów pruskich. Trzon wystawy stanowią
eksponaty pochodzące ze zbiorów Miejskiego Ośrodka Kultury,
Kazimierza Janoty i Dariusza Mazura.
Organizator: Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu-Zdroju
Opracowanie: Marcin Boratyn
Miejski Ośrodek Kultury - Galeria Historii Miasta
ul. Witczaka 4
44-330 Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 471 17 57, 501 476 574
e-mail: ghm@mok.jastrzebie.pl
www.mok.jastrzebie.pl
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-17.30, a także w niedziele w lipcu
i sierpniu w godz. 14.00-19.30.
Wydano ze środków budżetowych Miejskiego Ośrodka Kultury
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Domy szwajcarskie

Ulica Pauli

Betania

Pensjonaty w sercu
Parku Zdrojowego
powstały w 1862 r.
Nazwa nawiązywała
do popularnego
wówczas stylu
architektonicznego.

Przy głównej ulicy
uzdrowiska powstały
hotele, pensjonaty
i sklepy. Ulica
otrzymała imię żony
hrabiego von
Koenigsdorff.

Ewangelicka fundacja
Betania dysponowała
kilkoma obiektami
dla małych dzieci,
z których najbardziej
okazały był gmach
wybudowany w 1905 r.

Dom Zdrojowy

Hotel Koenigsdorff

Zakład Marii

Powstał w 1862 r.
Pełnił rolę
rozrywkową.
W środku znajdowała
się restauracja, sala
taneczna, czytelnia,
buduar i pokój do gier.

Reprezentacyjny hotel
uzdrowiska sławił imię
założyciela kurortu.
Powstał ok. 1863 r.

Powstał w 1891 r.
z myślą o dzieciach
katolickich.
Był największym
kompleksem leczniczym
dla dzieci w Jastrzębiu.

Stare Łaźnie

Nowe Łaźnie

Powstały w 1862 r. i
zastąpiły dotychczasowe
prowizoryczne łaźnie.
W środku znajdowało
się 20 marmurowych
wanien do kąpieli oraz
kabiny do natrysków.

Zostały oddane
do użytku w 1913 r.
Oferowały kąpiele
solankowe,
kwasowęglowe
i borowinowe
oraz inhalacje.

Sanatorium
Spółki Brackiej
Sanatorium
wybudowała w 1911 r.
Spółka Bracka
z Tarnowskich Gór
z przeznaczeniem
dla górników.

