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S t r e s z c z e n i e  
Artykuł składa się z dwóch części: I historycznej, II współczesnej. Opracowanie jest próbą przed-
stawienia współczesnych problemów Kaliningradu, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zagospoda-
rowanie przestrzeni miasta historycznie ukształtowanego w rozwidleniu rzeki Pregoły. Poszukiwania 
obecnie nieistniejącego „serca miasta”, lecz oczekującego na swoje ponowne odkrycie, jest przed-
miotem rozważań i dyskusji o jego kształt i miejsce w centrum Kaliningradu. 
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A b s t r a c t  
This article consists of Part I (historical) and Part II (contemporary). It makes an attempt to present 
the contemporary problems of Kaliningrad with special consideration of the development of the space 
of the city historically shaped in the fork of the Pregoła River. A quest for the non-existent "heart  
of the city", ready to be rediscovered, is the subject of deliberations and discussions on its shape and 
place in the centre of Kaliningrad. 
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Część I 

1. Skrócony opis historii miasta 

Miasto Kaliningrad (nazwa historyczna Koenigsberg, z niem. Góra Królewska) zostało założone  
w 1255 r. przez zakon Krzyżaków. Podstawą rozwoju miasta był zbudowany w miejsce staropruskiego 
grodu Twangste zamek krzyżacki. Zakon dla kolonizacji ziemi i przyciągnięcia przesiedleńców 
zabezpieczał ochronę ludności, gwarantował swobodę zajęć i prawa własności zamieszkującym tu lu-
dziom, przybywającym z państw europejskich, biorąc za osnowę kulmskie prawo miejskie, które w owym 
czasie było podstawą do ich szybkiego rozwoju. W ciągu 72 lat wokół zamku powstały trzy osiedla, 
otrzymując prawa miejskie – Altstadt (Stare miasto – 1286), Loebenicht (Lipnik – 1300) i Kneiphof 
(Knipawa – 1327). 

Mieszkańcy miasta – stany arystokratyczne, rzemieślnicy i kupcy – według umowy z zakonem 
posiadali prawa i instytucje samorządowe – sąd, magistrat i gwardię cywilną. W końcu XIV w. ujście 
rzeki Pregoły wraz z wyspą Kneiphof były zabudowane i otrzymały swoje mury miejskie. Sztuka budo-
wlana zakonu powstała w krajach środziemnomorskich, oni sprowadzili do Prus wytrawnych mistrzów, 
którzy budowali z kamienia i cegły, zmieniając miejscową kulturę budowli z bierwion. 

Dzięki dogodnemu usytuowaniu na szlakach handlowych z Rosją, krajami śródziemnomorskimi 
i krajami Zachodu miasto rozwijało się dynamicznie, systematycznie podnosząc rangę osiedla. Zamek od 
dnia założenia był rezydencją komtura zakonu. Od 1457 r. został rezydencją wielkiego mistrza zakonu,  
a miasto otrzymało status stolicy. Od 1525 r. zakon był sekularyzowany, a Prusy zostały księstwem 
świeckim z rezydencją w zamku Koenigsberg. Od 1578 r. Prusami rządzą Kurfurstowie (książęta  
z Brandenburgii), którzy również wybrali Koenigsberg jako rezydencję. 

Znajdując się w sferze interesów wielu państw, Koenigsberg potrzebował ochrony swojej ludności 
i instytucji władzy. W latach 1626–1634 miasto i jego okolice zostały otoczone wałem obronnym. Ich 
realizacja nie tylko zabezpieczała spokój mieszkańcom, ale także przyczyniła się do ich zjednoczenia. 
Obecność wałów obronnych podnosiła bezpieczeństwo i była przedmiotem ich modernizacji w latach 
1843–1859, przekształcając je w drugie umocnienie obronne miasta. Zarysy wałów w sposób widoczny 
wyznaczały kierunki głównych ulic od centrum historycznego. 

Miasto w ciągu swojej historii przeżywało okresy stagnacji i burzliwego rozwoju. W 1701 r. Prusy 
zostały Królestwem, a Koenigsberg – stolicą. Koronacja pruskich królów w dalszym ciągu odbywała się 
na Zamku Królewskim. Stołeczny status skutkował budową obiektów reprezentacyjnych, a także gma-
chów luksusowych oraz rezydencji arystokracji i kupców. To spowodowało pojawianie się przemysłu  
i fabryk materiałów budowlanych, obróbki kamienia, tekstyliów i mebli. 

Zjednoczenie Niemiec w 1870 r. nadało mocny impuls w rozwoju imperium i wywołało rozwój 
przemysłu, budownictwa oraz dopływ ludności do miast. Koenigsberg w 1840 r. liczyło 70,6 tys. miesz-
kańców, w 1900 r. – 190,0 tys., a w 1910 r. – 246,0 tys. 

Gwałtowny rozwój miasta wywołało stworzenie infrastruktury transportowej i inżynieryjnej:  
port przyjmował statki już od 1828 r., w 1853 r. wprowadzono do eksploatacji dworzec kolejowy,  
w 1852 r. wprowadzono oświetlenie gazowe ulic, od 1870 r. był już centralny wodociąg, pierwsza stacja 
telefoniczna pojawiła się w 1883 r., urządzenie kanalizacji centralnej ukończono w 1901 r. 

Do końca XIX w. – początku XX w. miasto rozwijało się w granicach drugiego wału obronnego, 
powodując nadmierną intensywność zabudowy. Od 1910 r. aktywny wzrost miasta wywołał rozwój 
budownictwa mieszkaniowego i przemysłu poza granicami fortyfikacji. Osady podmiejskie przekształ-
cały się w mieszkalne „miasta-ogrody”, zaprojektowane i wybudowane przez prywatne spółki akcyjne. 
Mocny  ośrodek  przemysłowy rozwijał się na obszarach zachodnich, dołączonych do miasta wzdłuż rzeki  
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Pregoły. W 1901 r. w celu powiększenia przypływu statków morskich do portu wybudowano kanał 
morski między Koenigsbergiem a Piławą. 

Jednak po I wojnie światowej Prusy według umowy wersalskiej zostały odcięte od metropolii. 
Przy poparciu ludności władze centralne miasta zmieniły strategię rozwoju i image, rozwijając handel  
z Rosją i Niemcami – dwoma odszczepieńcami Europy tamtych czasów. W tym celu aktywnie zmoder-
nizowano koleje, trasy samochodowe, porty morski i rzeczny, zbudowano w 1922 r. pierwsze w Niem-
czech lotnisko. W 1920 r. w centrum miasta odbywały się targi wschodniopruskie, w których brało udział 
prawie 17 krajów, w tym stałe stoisko ZSRR. W tym okresie granice miasta poszerzyły się dzięki włą-
czeniu kolejnych przedmieść. Rozwinęły się: przemysł, transport, budownictwo mieszkalne i infrastruk-
tura inżynieryjna. Część z nich funkcjonuje do dnia dzisiejszego. 

Rozwój urbanistyczny miasta Koenigsberg można podzielić na kilka etapów: 
1 etap – okres Zakonu Krzyżackiego (połowa XIII w. – początek XVI w.). Według stylistyki 

architektury jest to romańsko-gotycki okres. Charakteryzuje się założeniem samodzielnych kompleksów 
urbanistycznych zamku Koenigsberg i trzech przyłączonych do niego miast średnowiecznych – Altstadt 
(1286), Loebenicht (1300), Kneiphof (1327). Miasta te otrzymały rozkład regularny, otoczone zostały 
miejskimi murami obronnymi i posiadały przedmieścia (Vorstaedte) dla działalności gospodarczej. Były 
jednocześnie rezerwą rozwoju ówczesnych osad. 

2 etap – okres Absolutyzmu (początek XVI w. – koniec XVIII w.). Według stylistyki architekto-
nicznej jest to kres renesansu i baroku. Charakteryzuje się założeniem pierwszego (ziemnego) wału 
obronnego i dalszym rozwojem miasta z zabudową liniową wzdłuż magistrali kolejowej w kierunku 
fortyfikacji. 

3 etap – okres Imperialny (koniec XVIII w. – połowa XIX w.). Według stylistyki architekto-
nicznej jest to okres klasycyzmu. Charakteryzuje się modernizacją budowli obronnych, powstają drugi 
wał obronny, intensywna zabudowa miejska, fabryki i zakłady, transport: kolejowy, parowy i wodny. 
Powstaje system zabezpieczenia inżynieryjnego całego miasta – zaopatrzenie w wodę, kanalizację, za-
silanie energią elektryczną. 

4 etap – okres Respublikański (połowa XIX w. – początek XX w.). Według stylistyki jest to okres 
eklektyzmu, który nazwano w Niemczech „Gruenderstil”, i nowego modernu „Jugendstil”. Dla urba-
nistyki ten okres charakteryzuje się budową zewnętrznego pasa fortowego z umocnieniami pośrednimi, 
nastąpił wtedy rozwój zabudowy miejskiej poza granice wałów obronnych, stworzono przestrzenie zie-
lone oraz zbudowano duże obiekty przemysłowe, strukturę transportową – dworce, lotniska, port morski, 
autostrady itd. 

Część II 

1. Koenigsberg przed II wojną światową 

Okres narodowo-socjalistyczny (1934–1945). Według stylistyki architektonicznej jest to okres 
konstruktywizmu i moderny imperialistycznej. Charakteryzuje się wielokrotnym poszerzeniem granic 
miasta z włączeniem istniejących osiedli podmiejskich, budową nowych osiedli lokalnych na zasadzie 
miasteczek socjalistycznych dla potrzebujących oraz budową różnych obiektów o przeznaczeniu pu-
blicznym – szkół, szpitali, przytułków, sal sportowych, instytutów, poszerzeniem sieci drogowej. Po raz 
pierwszy został złożony plan perspektywiczny kompleksowego rozwoju miasta, ale jego realizacja była 
ograniczona w związku z klęską reżymu faszystowskiego. 
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2. Powstanie miasta Kaliningrad 

Po 1945 r. miasto do końca lat 60. leżało w gruzach, przede wszystkim jego część centralna. Nowa 
ludność osiedlała się w zachowanych rejonach obrzeżnych miasta. Pierwszym dokumentem urbanistycz-
nym był plan odbudowy miasta, opracowany w 1948 r. z niedawno ukształtowanym Urzędem Archi-
tektury. Według niego prowadzone były prace remontowo-budowlane za granicami centrum miasta:  
w dzielnicach alei Pokoju, przy ulicach Karola Marksa, Komunalnej i in., siłami założonych od nowa 
organizacji budowlanych. 

Pierwszy plan generalny miasta został stworzony w latach 1950–1953. Na jego podstawie przewi-
dziano do realizacji oś komunikacyjną „północ–południe”, bez uwzględnienia centralnej części miasta. 
Leżące w ruinach stare miasto nie było zasiedlone i stopniowo ulegało dewastacji. Konstrukcje budyn-
ków rozbierano na cegłę i wywożono do odbudowy miast rosyjskich i przybałtyckich. Funkcje centrum 
miasta przesunęły się za granicę starego miasta, do dzielnic zachowanej zabudowy wzdłuż alei Pokoju, 
ulicy Karola Marksa i in. 

Zabudowę miasta według drugiego planu generalnego, opracowanego w latach 1963–1968, zapla-
nowano w technologii wielkiej płyty. W okresie od 1967 do 1969 r. w centralnej części miasta zostały 
wybudowane pierwsze kwartały zabudowy mieszkalnej z 4–5-piętrowych budynków (między rynkiem  
i Stawem Dolnym, na południe od rzeki Pregoły). Struktura planistyczna centrum i skala nowo projekto-
wanych budynków mieszkalnych została powiększona, nie uwzględniając istniejącego otoczenia, a kolej-
ne plany 5-letnie z entuzjazmem realizowały nowe zadania. Na równi z budownictwem mieszkaniowym 
odbywała się odbudowa i rozszerzenie zakładów przemysłowych, budowa nowych dróg, budynków pu-
blicznych i socjalnych, obiektów kultury i odpoczynku. Nowe budownictwo zapewniło w tym trudnym 
okresie podstawowe zapotrzebowanie na mieszkania. 

Zasadniczy kierunek zabudowy wielorodzinnej koncentrował się na uwolnionych obszarach  
w częściach północnej i południowej miasta (północne i południowe mikrorejony). W centralnej części 
zabudowa miała charakter zróżnicowany. Do nowej zabudowy na miejscu zburzonych ruin i awaryjnych 
budynków włączono zachowane domy. Z powodu ograniczonej powierzchni oczyszczonych terenów pro-
jektowana zabudowa nie uwzględniała skali mikrorejonu, przeciwstawiając mu wznoszenie samodziel-
nych typowych osiedli z obiektami usługowymi – przedszkolami, szkołami, sklepami i in. Tak w latach 
80. kształtowała się zabudowa masowa w obszarze calej alei Moskiewskiej i mikrorejonu nr 16 (dzielnica 
kompleksu sportowego „Junost”) z włączeniem budynków o podniesionej liczbie pięter. W latach 90. 
nastąpił spadek masowego budownictwa mieszkań, w tym także wysokościowców. Zwiększenie masy 
mieszkań zaczęło odbywać się dzięki indywidualnej zabudowie mieszkaniowej, która pochłaniała  
w sposób swobodny duże obszary i dzielnice miasta. 

W ciągu całego okresu powojennego obszarów starego miasta i Stawu Dolnego nie zabudo-
wywano, utrzymując je w postaci swobodnych zazielenionych przestrzeni i rozpatrywano je jako rezerwę 
dla obiektów centrum miasta. Obecnie można zauważyć duży nacisk inwestycyjny na centrum starego 
miasta, jednakże brak decyzji i wyrazistego poglądu na zabudowę całego centrum ogranicza działania 
projektowe. Aktualnie nowe inwestycje są lokalizowane na obrzeżu centrum, a także zbliżają się do 
starego historycznego miasta. 

W związku ze zmianą ustroju politycznego i gospodarczego kraju, jego normatywno-ustawodaw-
czej bazy, w 2002 r. zostało zakończone opracowywanie nowego planu generalnego miasta. Jego pro-
pozycje projektowe ujawniają funkcje i możliwości wykorzystania centralnej części miasta, ustalając 
charakter i możliwości zabudowy. 
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3. Stan istniejący  centrum miasta 

Obecnie obszar starego miasta, które jest jego centrum geograficznym i kompozycyjnym, nie jest 
ukształtowany. Rozpoczęła się realizacja wcześniej zatwierdzonych decyzji projektowych. Wyróżnienie 
dwóch głównych osi miasta – alei Lenina i alei Moskiewskiej w postaci krzyżujących się w dwóch 
poziomach magistrali komunikacyjnych oraz dominantą z Domu Sowietów w stylu architektury bru-
talizmu socjalistycznego – jest zasadniczym problemem urbanistycznym. 

Historyczna zabudowa starego miasta jest stracona. Jego obszary zostały przekształcone w park  
i skwery z funkcjami rekreacji i odpoczynku. Infrastruktura zabezpieczająca te funkcje i poziom urzą-
dzeń są minimalne. Jedyny zachowany w tym rejonie wartościowy budynek to katedra, częściowo re-
konstruowana i wolno stojąca, pozbawiona jest historycznego kontekstu. 

Część obszaru centrum zajmuje przestrzeń wodna – rzeka i kanały. Ich włączenie do sfery życia 
miasta jest ograniczone funkcjami rekreacyjnymi, za wyjątkiem portowego odcinka rzeki Pregoły, ogra-
niczając otwarcie miasta ku wodzie. 

Terytorium wewnętrznego miasta w granicach drugiego wału obronnego zachowało zasadnicze 
kierunki radialnego systemu planistycznego, który razem z zachowanymi bramami miasta i pasem zieleni 
w miejscu byłych fortyfikacji tworzy obecnie historyczny szkielet planistyczny miasta. 

W starym mieście system planistyczny jest naruszony. Otwarte przestrzenie i przypadkowo zapro-
jektowane tereny zielone i alejki dopełniają chaosu. 

Organizacja ruchu potoków transportu samochodowego w centralnej części miasta jest niedo-
stateczna i zbliża się ku kryzysowi. Centrum miasta jest przeładowane przez transport tranzytowy  
w kierunku północ–południe z powodu braku tras rozładunkowych i przepraw mostowych przez rzekę 
Pregolę. Węzły obsługi transportu kolejowego są umieszczone na biegunowo przeciwstawnych krańcach 
centralnej części miasta. 

Transportowe przeładowanie centrum wywołało pogorszenie sytuacji ekologicznej. Silne stru-
mienie wiatru w kierunku zachód–wschód wzdłuż otwartej doliny rzeki, przy braku osłony zabudowy, 
wywołują erozję wiatrową, pogarszając mikroklimat centrum miasta. Szczególnie jest to widoczne  
w okresie zimowym. 

Ruch pieszy i połączenie z rejonami aktywności ludności organizowane są bez systemu, chao-
tycznie, bez głębokiej analizy urbanistycznej. Brak jest podziału ruchu transportu samochodowego  
i pieszego, a tym samym zapewnienia bezpieczeństwa. 

Mieszkalne strefy centrum są zabudowane typowymi wielkopłytowymi budynkami w zróżnico-
wanej stylistyce z lat 70. i 80. Struktura planistyczna zajęta tą zabudową została powiększona w po-
równaniu z historyczną siatką ulic, a jej gęstość jest rozrzedzona z powodu norm systemu swobodnego 
rozplanowania, według którego projektowano wówczas osiedla mieszkalne. Obiekty obsługi socjalno- 
-kulturalnej i usługowej ludności są rozmieszczone nierównomiernie, orientowane są na handel i roz-
rywkę. 

Administracyjno-serwisowe funkcje miasta są rozrzucone wzdłuż głównych magistrali – alei 
Lenina, alei Pokoju, placu Zwycięstwa – z powodu niezrealizowanego centrum. Ich chaotyczne usytuo-
wanie w urządzonym środowisku nie pozwala na zapewnienie normatywnych warunków rozmieszczenia 
usług dla ludności. Na skrzyżowaniu alei Lenina z pasem krajobrazowo-parkowym umocnień wałowych 
znajdują się dwa nieskończone architektoniczno-urbanistyczne zespoły z początku XIX w.: plac Zwy-
cięstwa i plac Dworca Południowego. Na obszarze placu Zwycięstwa kształtuje się obecnie publiczno- 
-serwisowe, administracyjne i religijne centrum miasta, co prowadzi do przesuwania się funkcji centrum 
od starego miasta. 

Główne magistrale miasta są zabudowane budynkami architektury typowej, mieszkalnej, tworząc 
jednostajny  obraz widoków postrzegania miasta. Zachowana zabudowa historyczna jest wpleciona do no- 
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wej zabudowy dysharmonijnie, bez neutralnych przejść i przerw. Stan techniczny budynków historycz-
nych jest niezadowalający – brak konserwacji. Zasoby mieszkaniowe zabudowy przedwojennej i pierw-
szych dziesiątków lat masowego budownictwa mają wysoki stopień amortyzacji. Ich eksploatacja bez 
obsługi technicznej doprowadziła do obniżenia standardu zamieszkania. 

Część centralna miasta zawiera obszerne przestrzenie zielone, część ukształtowano przez pow-
szechne sadzenie na otwartych przestrzeniach, które powstały w wyniku zburzenia istniejącej zabudowy. 
Jakość zielonych zasobów jest na niskim poziomie: wiele drzew jest chorych. Asortyment zasobów pod-
trzymuje się selekcją z ubiegłych lat, nowe nasadzenia mają charakter kompensacyjny. 

Infrastruktura w historycznym centrum miasta nie jest eksploatowana z powodu braku zabudowy: 
wymaga specjalnych badań, nie tylko technicznych, ale także przyrodniczych. 

4. Zasadnicze problemy urbanistyczne centrum miasta 

Główny problem stanowi stworzenie indywidualnego obrazu centrum, „serca miasta”, jeden po-
chodzi z pierwowzoru straconego dawnego centrum, a drugi jest poszukiwaniem nowych form. Jaka 
może być ideologia zamówienia, wyrażająca kulturę i interesy współczesnych elit? 

Stosunek do historii i pamięci miejsca, poszukiwanie związków historycznych ze współczesnoś-
cią, kontynuacja czy zacieranie dziedzictwa kulturowego? 

Wyspa Kneiphof: możliwości rekonstrukcji historycznej czy rewitalizacji na wyodrębnionym 
odcinku miasta, który stał się obiektem zainteresowań badań archeologicznych? 

Funkcjonalny i strukturalny podział centralnej części miasta Kaliningradu? 
Organizacja komunikacji kołowej w centralnej części miasta: wyniesienie tranzytu albo prze-

lotowy ruch szybki, organizacja ruchu potoku „północ–południe”, zamykanie pierścienia wewnętrznego, 
organizacja ruchu pieszego? 

Połączenie funkcji miasta z wodą, odbudowa obrzeża „miasta u wody”. Mosty w centrum – czy 
prawidłowa jest rezygnacja z nich, czy możliwy jest powrót do romantyki w stylu „zadania Eulera”? 

Optymalizacja przestrzeni otwartych, ożywienie historycznych zielonych przestrzeni z odnowie-
niem funkcji rekreacyjnych wewnątrz miasta. Związek otwartych i zabudowanych przestrzeni w zabu-
dowie centralnej miasta? 

Poszukiwania w stworzeniu regionalnej stylistyki, architektury Kaliningradu – na podstawie aso-
cjacji historycznych, osobliwości lokalnej architektury, architektury krajów nadbałtyckich, między-
narodowy „modern” albo kompilacja wszystkiego? 

Kierunki modernizacji dzielnic zabudowy masowych mieszkań według typowych projektów: 
zburzenie albo rekonstrukcja, zagęszczenie czy powrót do historycznych typów zabudowy miasta? 

Stworzenie atrakcji turystycznej w centrum miasta – kurs na przejście od obiektów pojedynczych 
do systemowych kompleksów różnych epok historycznych i wydarzeń, związanych z historią, kulturą  
i osobami krajów i narodów? 

Stworzenie własnej szkoły, restauracji za pomocą kadry wykwalifikowanych profesjonalistów 
orientowanych na kulturę lokalną, otwarcie i związek ze szkołami krajów sąsiedzkich? Ulepszenie stanu  
i podtrzymywanie zabytków dziedzictwa kulturowego? 
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Part I 

1. An abridged history of the city 

The city of Kaliningrad (historically Koenigsberg – Royal Mountain in German) was founded  
in 1255 by the Teutonic Order. 

The development of the city was based upon a Teutonic castle built in place of the old Prussian 
stronghold of Twangste. To colonize the land and attract displaced persons, the Order protected the po-
pulation and guaranteed the freedom of action and ownership to residents coming from European 
countries, taking a municipal law which facilitated fast development as its basis. Three municipalities 
came into existence around the castle within 72 years – Altstadt (Old Town – 1286), Loebenicht (Lip- 
nik – 1300) and Kneiphof (Knipawa – 1327). 

By an agreement with the Order, the city dwellers – aristocrats, artisans and merchants – received 
self-governmental rights and institutions: a court of justice, a magistrate and a civil guard. In the late  
14th century, the Pregoła River estuary with the isle of Kneiphof was built-up and surrounded by walls. 
The Teutonic art of construction originated in the Mediterranean. Some excellent builders, who used 
stone and brick and changed the local culture of log construction, came to Prussia. 

Owing to its favourable location on trade routes with Russia, the Mediterranean and Western 
countries, the city developed dynamically and increased the rank of the settlement systematically. From 
the very beginning, the castle was the residence of the Grand Master of the Order, while the city was 
given the status of the capital. 

After 1525 the Order was secularized, while Prussia became a secular duchy with its residence  
at the Koenigsberg castle. After 1578, Prussia was governed by the Kurfursts (Brandenburg dukes) who 
also chose Koenigsberg for their residence. 

Being an important matter for numerous countries, Koenigsberg needed protection for its residents 
and authorities. In 1626–1634, the city with its neighbourhood was surrounded by ramparts which united 
its inhabitants. They were modernized in 1843–1859 and became the second protective reinforcement  
of the city. Their outline clearly defined the directions of the main streets from the historical centre. 

The city went through periods of stagnation and intense development. In 1701, Prussia became  
a kingdom with its capital in Koenigsberg. The coronation of Prussian kings still took place at the royal 
castle. The capital status facilitated the construction of some elegant objects as well as luxury edifices and 
the residences of aristocrats and merchants, the emergence of industries and building material, stone 
working, textile and furniture factories. 

The unification of Germany in 1870 gave a strong impulse to the development of the empire,  
its industry, building trade and flow of people to the cities. In 1840 Koenigsberg had a population  
of 70,6 thousand; in 1900 – 190 thousand; in 1910 – 246 thousand. 

The intense development of the city created an infrastructure for transport and engineering: the 
port received ships from 1828; in 1853 a railway station was put into operation; in 1852 gas street 
illumination was introduced; in 1870 the central water supply system was arranged; the first telephone 
station appeared in 1883; the central canalization was completed in 1901. 

Till the turn of the 19th century, the city developed within the second rampart which caused 
excessive development. After 1910, the active growth of the city caused the development of housing  
and industry outside the fortifications. Suburban settlements turned into residential "garden towns", 
designed and built by some private limited companies. A strong industrial centre developed in the 
Western areas attached to the city along the Pregoła River. In 1901, a sea canal was built between 
Koenigsberg and Piława in order to increase the flow of ships to the port. 

After World War I, however, Prussia was cut off from the metropolis by the Versailles agreement. 
The central authorities of the city, supported by its residents,  changed the strategy of development and the  
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image, developing trade with Russia and Germany – the then two dissidents of Europe. For this purpose, 
they actively modernized the railways, the car routes, the sea port and the river port; in 1922 they 
constructed the first airport in Germany. In 1920, the East Prussian Trade Fair for 17 countries, including 
a permanent stall for the USSR, was held in the city centre. In that period, the city borders expanded 
owing to the incorporation of numerous suburbs. Industry, transport, housing and the engineering 
infrastructure developed – some of them are still functioning. 

The urban development of Koenigsberg can be divided into several stages: 
Stage 1 – the Teutonic period (mid 13th century – early 16th century). Architecturally, it was the 

Romanesque-gothic period. It was characterized by the foundation of the independent urban complexes of 
the Koenigsberg castle and the three medieval towns – Altstadt (1286), Loebenicht (1300), Kneiphof 
(1327) – attached to it. The towns received a regular layout, were surrounded by protective walls and had 
their economic suburbs (Vorstaedte). At the same time, they was a reserve for the development of 
settlements. 

Stage 2 – the absolutist period (early 16th century – late 18th century). Architecturally, it was the 
period of Renaissance and baroque. It was characterized by the construction of the first (earth) rampart 
and the further development of the city along the main line towards the fortifications. 

Stage 3 – the imperial period (late 18th century – mid 19th century). Architecturally, it was the 
period of classicism. It was characterized by the modernization of protective edifices and the construction 
of the second rampart, intensive urban development, the emergence of factories and plants, railway, steam 
and water transport, a system of engineering protection for the entire city – supply of water, canalization, 
electric energy. 

Stage 4 – the republican period (mid 19th century – early 20th century). Architecturally, it was the 
period of eclecticism, called "Gruenderstil" in Germany, and new modernism "Jugendstil". For city 
planning, the period was characterized by the construction of the external fort belt with indirect 
reinforcements, the development of urban buildings outside the ramparts, the formation of green spaces 
and large industrial objects, the structure of transport – railway stations, an airport, a sea port, motorways 
and so on. 

Part II 

1. Koenigsberg before World War II 

The national-socialist period (1934–1945). Architecturally, it was the period of constructivism and 
imperialist modernism. It was characterized by multiplied extension of the city borders, including the 
existing suburban estates, the construction of new local estates patterned after small socialists towns for 
the needy and the construction of various public objects – schools, hospitals, shelters, sports halls, 
institutes – and the extension of the road network. For the very first time, a long-term plan for the 
complex development of the city was prepared but its implementation was limited in the face of the defeat 
of the fascist regime. 

2. The foundation of the city of Kaliningrad 

From 1945 to the late 1960s, the city – especially its central part – was a pile of debris. The new 
population settled in the preserved outskirts. The first urban document was a plan of rebuilding prepared 
by the newly shaped Office of Architecture in 1948. It included repair and construction outside the city 
borders – in the districts of Pokoju Avenue, at Karola Marksa and Komunalna Streets etc. – performed by 
some new developers. 
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The first general plan of the city was created in 1950–1953. It provided for the implementation of the 
"north-south" transport axis, ignoring the central part of the city. The ruined and unpopulated old town 
was devastated gradually. The brick from the deconstructed buildings was used to rebuild some Russian 
and Baltic cities. The central functions moved outside the borderline of the old town to the districts of the 
preserved buildings along Pokoju Avenue, Karola Marksa Street and others. 

The development of the city according to the second general plan, prepared in 1963–1968, used the 
technology of large concrete slab. In 1967–1969, the central part of the city received the first quarters  
of 4–5-storey residential buildings (between the market square and the Lower Pond, south of the Pregoła 
River). The planning structure of the centre and the scale of the newly designed residential buildings were 
enlarged without taking the existing surroundings into consideration, while every five-year plan 
enthusiastically implemented new assignments. On a par with housing, industrial objects were rebuilt and 
extended; new roads, public and social buildings, objects of culture and recreation were constructed. New 
housing satisfied the elementary demand for places of residence in that difficult period. 

The basic direction of multifamily housing concentrated on the free areas in the northern and 
southern parts (microregions) of the city. The buildings in the central part were of diverse character. The 
preserved houses were added to new buildings in place of demolished ruins and emergency units. On 
account of the limited area of the cleared land, the designers did not allow for the scale of a microregion 
and raised independent typical estates with service objects – kindergartens, schools, shops etc. In the 
1980s, the massive development in the vicinity of entire Moskiewska Avenue and microregion No. 16 
(the district of the sports complex "Junost") was shaped in that manner, including some buildings with an 
increased number of floors. In the 1990s, there was a decrease in the massive construction of flats, 
including high-rises. Increasing the mass of flats was supported by individual housing which freely 
consumed large areas and districts. 

After World War II, the old town and the Lower Pond were not built up. They preserved the shape of 
free green spaces and were treated as a reserve for the central objects. At present, one may notice the 
strong pressure of investments upon the centre of the old town. However, a lack of decisions and a clear 
outlook upon the development of the entire centre limits designing. These days, new investments are 
located on the outskirts of the central part of the city, getting nearer the old historical city. 

In connection to a change of the political and economic system of the country and its normative and 
legislative base, a new general plan of the city was prepared in 2002. Its designing propositions reveal the 
functions and possibilities of using the central part and determine the character of buildings. 

3. The existing condition of the city centre 

At present, the area of the old town, which is the geographical and compositional centre, is not 
shaped. The implementation of some earlier designing decisions has begun. The identification of two 
basic city axes – Lenina Avenue and Moskiewska Avenue in the shape of transport mains converging on 
two levels and a dominant characteristic of the Soviets’ House in the style of socialist brutalism – is the 
most important problem of city planning. 

The historical buildings in the old town are lost. Its areas have been transformed into parks and 
squares with recreational functions. Their infrastructure is minimal. The only preserved building in the 
area – the freestanding Cathedral – is partly reconstructed and devoid of its historical context. 

A part of the central area is a water space – the river with its canals. Incorporating them into the 
sphere of urban life is limited by the recreational functions, except for the port stretch of the Pregoła 
River, which does not help to open the city towards the water. 
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The territory of the internal city within the second rampart has preserved the basic directions of the 
radial planning system which forms the historical planning framework of the city, together with  
the preserved city gates and a belt of greenery in place of the former fortifications. 

The planning system in the old town is disturbed. Open spaces and randomly designed green areas 
and lanes add to the chaos. 

The inadequate organization of the streams of vehicular transport in the central part of the city  
is heading for a crisis. The city centre is overloaded with the north-south transit because of a lack  
of unloading routes and bridge passages across the Pregoła River. Railway junctions are situated on the 
opposite edges of the central part of the city. 

Excessive transport in the centre has made the ecological situation worse. Strong streams of the west-
east wind along the open river valley with unprotected buildings cause erosion and worsen the 
microclimate of the city centre. It is especially troublesome in wintertime. 

Pedestrian traffic and connections with the areas of the residents’ activity are organized without  
a system, chaotically, without a profound urban analysis. Vehicular transport is not separated from 
pedestrian movement which results in a lack of safety. 

The residential zones in the centre have typical buildings of large concrete slab in the diverse styles 
of the 1970s and the 1980s. Their planning structure has been enlarged in comparison with the historical 
network of streets, while their density is increased because of the norms of the system of free planning 
which was the base for the design of housing estates then. The cultural, social and service objects are 
situated unequally and commerce/entertainment-oriented. 

The administrative and service functions of the city are dispersed along the mains – Lenina Avenue, 
Pokoju Avenue, Zwycięstwa Square – because the centre has not been implemented. Their chaotic 
location in an arranged environment does not make it possible to guarantee normative conditions for the 
layout of services for the population. At the intersection of Lenina Avenue with the landscape and park 
belt of reinforcements, there are two unfinished architectural and urban complexes from the early 20th 
century: Zwycięstwa Square and the square of the southern railway station. Zwycięstwa Square is the site 
of shaping the public, service, administrative and religious centre of the city which moves the central 
function away from the old town. 

The city mains have typical housing which forms a monotonous image of urban perception. The 
preserved historical buildings are incorporated into the new ones disharmoniously, without any neutral 
transitions or breaks. The technical condition of the historical buildings is unsatisfactory; conservation is 
lacking. The residential reserves of the prewar buildings and the first decades of massive construction 
have a high degree of amortization. Using them without any technical service has led to a decrease in the 
living standards. 

The central part of the city includes some vast open green spaces shaped by sowing in open spaces 
which came into being as a result of the demolition of the existing buildings. The quality of the green 
reserves is on a low level; many trees are sick. The reserves are supported by recent selection; new 
plantations are of compensatory character. 

The infrastructure in the historical centre of the city, not used on account of a lack of buildings, 
requires special technical and natural research. 

4. The crucial urban problems of the city centre 

The main problem is the creation of an individual image of the centre – "the heart of the city" – the 
prototype of the lost former centre or a quest for some new forms. What can be the ideology  
of commission expressing the culture and interests of the contemporary elites? 
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An attitude towards history and the memory of a place, a search for some historical relationships with 
the present day, the continuation or obliteration of the cultural heritage? 

The isle of Kneiphof. The possibilities of historical reconstruction or revitalization on a separate 
stretch of the city which has become the object of archeological research? 

A functional and structural division of the central part of the city of Kaliningrad? 
The organization of vehicular transport in the city centre: transit or arterial fast traffic, the 

organization of the "north-south" stream, the closure of the internal ring, the organization of pedestrian 
traffic? 

The combination of the urban function with the water, rebuilding the outskirt of "the city by the 
water". Bridges in the centre – is it correct to give them up or is it possible to revive the romance  
of "Euler’s assignment"? 

The optimization of open spaces, the revival of historical green spaces with the renewal of re-
creational functions inside the city. A relation between open and built-up spaces in the city centre? 

A quest for the regional style and architecture of Kaliningrad, based on historical associations, the 
peculiarities of the local architecture, the architecture of Baltic countries, international "modernism" or  
a compilation of them all? 

The directions of modernizing the districts of massive flats according to typical designs: demolition 
or reconstruction, concentration or a return to the historical types of urban buildings? 

The creation of a tourist attraction in the city centre – a policy towards a transition from individual 
objects to systematic complexes of various historical epochs and events related to the history, culture and 
personalities of countries and nations? 

The creation of a local school of restoration with the help of some qualified professionals interested 
in the local culture, tolerance and a relationship with the schools of the neighbouring countries? Im-
proving the condition of the monuments of the cultural heritage? 
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