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Fragment ul. Gdańskiej, pierwszy budynek hotelu Pod Orłem (Zum Adler), poł. XIX w.
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Najsłynniejszy 
z bydgoskich hoteli

W 
XX wieku liczne hotele, motele i pensjonaty ofero-
wały nocleg dla każdego podróżnego, bez względu na 
zasobność portfela. Swoim wyposażeniem, kuchnią  

i obsługą nie odbiegały od tych najsłynniejszych w kraju. Ponieważ 
na parę dni stawały się drugim domem dla gości odwiedzających 
Bydgoszcz, każdy z właścicieli starał się przyciągnąć podróżnych, 
oferując znakomitą kuchnię, wyszukane trunki, luksusowe pokoje 
czy też wszelkiego rodzaju rozrywki. 

Hotel Pod Orłem, 1918 r.
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Prezydenci, aktorzy, politycy czy wojskowi za-
trzymywali się w wytwornym hotelu Pod Orłem. 
Zanim jednak powstał jego okazały gmach, od po-
czątku XIX wieku był zwykłą gospodą. Dzięki do-
skonałemu położeniu przy trakcie wiodącym do 
Gdańska szybko zyskał swoich stałych bywalców,  
a jego właściciel – Gliszczyński – rozgłos. Po wielu 
latach władze miasta nakazały Gliszczyńskiemu roz-
biórkę obiektu i wybudowanie większego hotelu. Po 
przejściu nieruchomości w ręce niemieckie pierwot-
ną nazwę Pod Orłem zmieniono na Zum Adler. 

W 1851 roku uruchomione zostało pierwsze w hi-
storii miasta połączenie kolejowe Piła – Bydgoszcz. 
13 lipca 1851 roku pierwszy pociąg wjechał przez 
most nad Brdą na dworzec. Oficjalne otwarcie linii 
(145 km) odbyło się w Bydgoszczy 25 lipca 1851 roku, 
 a dokonał go osobiście król Prus Wilhelm IV. Budo-
wa kolei na wschodnich terenach państwa pruskiego 
spowodowała powstanie koniunktury gospodarczej 
i stała się jednym z czynników przyszłego rozwoju 
ekonomicznego Bydgoszczy.

Dzięki nowemu i szybkiemu (jak na tamte czasy) 
środkowi lokomocji, miasto otworzyło się na Euro-
pę. Zaczęły do niego przybywać niezliczone tłumy 
szukające pracy. Dobre położenie hotelu, prawie 
prostopadłe do wylotu ulicy Dworcowej, sprawiło, 
że cieszył się on dużą popularnością. Dlatego, aby 
sprostać wymaganiom gości, jego właściciele po-
stanowili wybudować nowy obiekt, który powstał  
w 1896 roku. Nie szczędzono środków na wykonanie 
projektu. Do pracy zaangażowano jednego z najlep-
szych bydgoskich architektów – Józefa Święcickiego. 
Według jego koncepcji hotel, w stylu określanym 
jako secesja bydgoska, wybudował Emil Bernhard. 
Oddany do użytku budynek był w pełni nowoczesny. 
Miał oświetlenie elektryczne, ogrzewanie parowe 
oraz hydrauliczną windę.
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W 1919 roku hotel za 1,25 mln marek niemieckich kupili ziemianin i kupiec Stefan 
Majewicz oraz Władysław i Józef Kosiccy. Niemieckiego orła na szczycie budynku za-
stąpił polski orzeł. W okresie międzywojennym hotel należał do najlepszych w mieście. 
Na wydawanych w nim bankietach bywali: Józef Piłsudski, prezydent Stanisław Wojcie-
chowski, generał Józef Haller oraz wielu innych znamienitych gości. Podobno w jed-
nym z pokoi nocowała słynna gwiazda kina niemego Pola Negri. W salach „Malinowej”  
i „Kolumnowej” odbywały się bale noworoczne, imprezy polityczne i samorządowe, rau-
ty oficerskie, bale charytatywne, występy artystyczne, spotkania zarządów i rad nadzor-
czych. W weekendy bydgoszczanie przychodzili do kawiarni „Malinowej” na dansingi 
oraz słynne five o’clocki.

Restauracja hotelu Pod Orłem serwowała wyśmienitą kuchnię polską oraz zagranicz-
ną. Odwiedzający mawiali, że to najlepszy lokal o europejskiej renomie. Mimo że nie na-
leżał do tanich (było po prostu drogo), to najlepsza muzyka i wykwintne dania obiadowe 
oraz znakomite kolacje przy świecach poprawiały humor bywalców. 

W czasie II wojny światowej hotel przejęli Niemcy, którzy zmienili jego nazwę na 
Danziger Hoff. 

Boy hotelowy


