
 

 

 

 

 

 
Kaliningrad – miasto 

Immanuela Kanta 



Podstawowe informacje o  obwodzie kaliningradzkim 

•   

 

• Obwód kaliningradzki – jednostka administracyjna Federacji 
Rosyjskiej, rosyjska eksklawa w Europie Środkowej, nad 
Morzem Bałtyckim. 

• Ogólna powierzchnia ok: 15 096 km² 

     (woj. war.-maz. 24 173 km²) 

• Ludność: ok.1 mln obywateli (woj.warm.-maz. 1 445 478) 

 



Kaliningrad 

• Kaliningrad do 4 czerwca 1946 Królewiec  – stolica obwodu 
kaliningradzkiego – eksklawy Federacji Rosyjskiej, u ujścia 
Pregoły do Bałtyku, w historycznej krainie Sambii. Ludność 
Kaliningradu liczy ok. 500 tys. Kaliningrad jest nazwą narzuconą 
przez komunistyczne władze ZSRR. Kontrowersje budzi też 
postać patrona miasta Michaiła Kalinina, który jest 
współwinnym zbrodni katyńskiej. 

           Herb Kaliningradu 



        Historia powstania Kaliningradu 

• Miasto Królewiec 
(Kaliningrad) zostało 
założone jako osada przy 
zamku, przez Zakon 
Kawalerów Mieczowych, 
przez króla Ottocara II z 
Bohemii (Czech). 

• W 1255 po zajęciu tych 
ziem, zbudowany zostaje 
drewniany, a w 1257 
murowany zamek. Nowo 
powstała osada i zamek 
nazwane zostają na cześć 
przywódcy - Königsberg - 
góra króla. 



Zamek królewski 
•  W 1262 kończy się 3-letnie, 

nieudane oblężenie zamku przez 
pogańskich Prusów. Walki zakonu 
z plemionami kończą się w 1283 
roku i przybywają tu osadnicy z 
Niemiec. W 1286 miasto 
otrzymało prawa miejskie. 

• W roku 1339 miasto będące 
jednym z ważniejszych portów 
państwa krzyżackiego przyłącza 
się do Ligi Hanzeatyckiej. 

•  W 1387 kończy się budowa 
charakterystycznej wieży 
zamkowej; tym samym budowa 
całego zamku jest ukończona. 

• Prawie całkowicie zniszczony w 
1945, pozostałe ruiny wysadzono 
w 1968. 

 

 

Zamek 1930 rok 



Dom Sowietów 

• Dom Sowietów, typowa 
komunistyczna budowla 
wzniesiona w Kaliningradzie na 
miejscu zburzonego 
królewieckiego zamku 
krzyżackiego, jako przyszła 
siedziba partii komunistycznej. 
Jednak prace nie zostają 
ukończone - projektanci nie 
uwzględnili bowiem podziemi 
zamku i nowa budowla zapada 
się i przechyla, nie jest 
bezpieczna - w tym też stanie 
znajduje się do dziś. 



Budowa katedry św. Wojciecha i Najświętszej 
Marii Panny w Królewcu 

• W 1327 r. Wielki Mistrz zakonu krzyżackiego, 
Werner von Orseln przekazał grunt leżący na 
wyspie Knipawie między ramionami Pregoły 
pod budowę nowej katedry. 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

• W 1333 roku rozpoczyna się budowa katedry 

• Katedra została wzniesiona w stylu gotyckim i 

jest jedyną znaczącą budowlą, która zachowała 

się z dawnego miasta. Kościół był siedzibą 

biskupów sambijskich, od 1525 roku świątynią 

luterańską.  

• Około 1440 roku katedra została przebudowana 

na kościół halowy. W nawie głównej założono 

sklepienia gwieździste. 

• Podwyższono wtedy wieże zachodnie. Spłonęły 

one w 1544 roku. Po tym pożarze odbudowano 

tylko południową, a pozostałości wieży północnej 

przykryto prostym dachem. W 1640 na wieży 

południowej zawieszono zegar. 
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       Wojenna i powojenna historia katedry 

 . 

W wyniku nalotów alianckich w czasie II wojny światowej katedra została w 

znacznym stopniu zniszczona. W latach 70. mury częściowo zabezpieczono 

i pozostawiono w formie trwałej ruiny. W 1992 rozpoczęto odbudowę katedry 

finansowaną głównie z funduszy niemieckich. Po odbudowie katedra  stała 

się salą koncertową, gdyż strona rosyjska nie zgadza się na przywrócenie 

jej funkcji sakralnych. 



cd. historii 

                                                         
 

 

• W XVI-XVIII w. odbywały się tu – obok niemieckich – także    

  polskie nabożeństwa ewangelickie, odprawiane od 1529 roku. 

• Katedra była 

miejscem spoczynku 

wielkich mistrzów 

krzyżackich, książąt 

pruskich i profesorów 

uniwersytetu. 

Koronacje natomiast 

odbywały się na 

zamku. 

 

•Znajduje się tu 

również grób 

Immanuela Kanta 



Immanuel Kant 

Immanuel Kant (ur. 22 kwietnia 1724 w 

Królewcu, zm. 12 lutego 1804 tamże) – 

niemiecki filozof oświeceniowy, profesor 

logiki i metafizyki na Uniwersytecie 

Królewieckim. 

Twórca filozofii krytycznej lub 

transcendentalnej, zakładającej, że 

podmiot jest poznawczym warunkiem 

przedmiotu.  

Najogólniejsza spośród zasad – 

imperatyw kategoryczny – mówi, że 

należy postępować zawsze wedle takich 

reguł, co do których chcielibyśmy, aby 

były one stosowane przez każdego i 

zawsze. 

Niebo gwiaździste nade mną, prawo 

moralne we mnie 



Wioska rybacka 

W ramach powrotu do dawnego 
dziedzictwa miasta w 2006 roku 

zbudowano udające „pruskie” nabrzeże, 
zwane „Wioską Rybacką. Sklepy z 

pamiątkami, kawiarnie, restauracje i 
punkty widokowe to stylizowane na 

architekturę przedwojennego Królewca. 



            

  
Uniwersytet "Albertyna"– 

uniwersytet w Królewcu 

istniejący w latach 1544-

1945. Jedyny uniwersytet w 

Księstwie Pruskim i jeden z 

najważniejszych w I 

Rzeczypospolitej. Po 

oderwaniu Prus od Polski w 

1657, Albertyna pozostała 

największym ośrodkiem 

akademickim w Prusach 

Wschodnich do końca ich 

istnienia. 

Immanuel Kant dwukrotnie 

był jej rektorem. 



                      Bałtycki Uniwersytet Federalny im. Immanuela Kanta 

Obecnie do tradycji Albertyny odwołuje się Bałtycki 

Uniwersytet Federalny im. Immanuela Kanta  

w Kaliningradzie 



Powojenna historia miasta 

• Po wojnie nie doszło do odbudowy miasta, wręcz 
przeciwnie – w okresie ZSRR dochodziło do celowej 
degradacji substancji zabytkowej miasta (w dużej 
mierze z powodów ideologicznych – chęci zerwania z 
niemiecką przeszłością). Wskutek tego miasto 
posiada, pomimo swojej długiej i bogatej historii, 
bardzo niewiele zabytków. W krajobrazie 
Kaliningradu dominują teraz blokowiska, a miasto nie 
przypomina już dawnego Królewca. 



Dworzec kolejowy 

Dworzec kolejowy 
dawniej i dziś 



       Kościół katolicki Świętej Rodziny 

Kościół Świętej Rodziny w Kaliningradzie – dawny katolicki kościół parafialny w 
południowej części miasta, wybudowany w stylu neogotyckim w latach 1904-

1907, obecnie sala koncertowa filharmonii. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Zur_heiligen_Familie_002.jpg


 
 
 

Obecna Obwodowa Filharmonia w Kaliningradzie 



Plac Pobiedy (Zwycięstwa) 

 Centralny plac miasta, na nim znajduje się budynek – siedziba merostwa,  
liczne sklepy i restauracje oraz nowo wybudowany Sobór Chrystusa 
Zbawiciela 



                           Sobór Chrystusa Zbawiciela  

  Sobór Chrystusa Zbawiciela w 

Kaliningradzie – prawosławna 

świątynia katedralna eparchii 

kaliningradzkiej i bałtijskiej. 

O lokalizacji zadecydowało 

referendum wśród mieszkańców. 

Kamień węgielny pod budowę i 

wysoki drewniany krzyż został 

poświęcony w 1995. 23 czerwca 

1996 w obecności prezydenta 

Rosji Borysa Jelcyna 

umieszczono ziemię zaczerpniętą 

spod murów soboru katedralnego 

Chrystusa Zbawiciela w Moskwie. 

Konsekracji dokonał patriarcha 

Aleksy II 10 września 2006, w 

obecności prezydenta Władimira 

Putina. 



 

 

 

 

 

• Projekt w stylu bizantyjsko-ruskim. inspirujący się średniowieczną 
architekturą Rusi Włodzimiersko-Suzdalskiej i bryłą zrekonstruowanego 
dziewiętnastowiecznego soboru o tym samym wezwaniu w Moskwie, 
największej cerkwi prawosławnej w świecie. Należy do najwyższych 
budowli miasta. Powstał na potężnym cokole ze schodami. Właściwa 
świątynia wznosi się na rzucie ośmioboku długości i szerokości 31 m, 
całkowita wysokość sięga 73 m. Wieńczą ją złocone kopuły: główna i cztery 
mniejsze. Symetria kompozycji podkreśla monumentalizm założenia. 

• Sobór mieści 3000 osób. Nabożeństwa w dni powszednie odprawiane są w 
dolnej Świątyni Chwały Wojskowej obliczonej na 400 miejsc. 



          Muzeum Bursztynu 

Muzeum Bursztynu, w Kaliningradzie powstało w 1979 roku 

 i mieści się w baszcie Dohnaturm zbudowanej w latach 1852-1853, nazwanej 

tak na cześć Karla Friedricha Emila zu Dohna-Schlobitten. 



 

 

Muzeum bursztynu – to muzeum jednego 

minerału. Ekspozycja licząca 14 000 

eksponatów znajduje się na trzech 

kondygnacjach. Bursztyn to skamieniała 

smoła starych drzew iglastych rosnących 

ok.40 mln lat temu na terenie obecnego 

Bałtyku i na południu Skandynawii. Pod 

wpływem chemicznych i fizycznych procesów 

smoła z biegiem lat przekształciła się w 

bursztyn. Muzeum dzieli się na dwie 

zasadnicze części: przyrodniczo-naukową - w 

niej znajdują się eksponaty różnej wielkości , 

(w tym m.in. największy w Rosji okaz ważący 

4 kg 280 g), różnego koloru i przejrzystości 

oraz  kulturowo-historyczną., w której 

znajdują się przedmioty codziennego użytku 

oraz biżuteria z okresu od IV – II lat p.n.e do 

dzisiaj.  



Komnata Bursztynowa 

 

 

Jest to kompletny bursztynowy wystrój  

komnaty zamówiony przez Fryderyka I 

 u gdańskich mistrzów. W 1701 Fryderyk I  

Hohenzollern zamówił wykonanie 

 bursztynowego wystroju gabinetu  

w swoim pałacu Charlottenburg u mistrza  

bursztyniarskiego z Gdańska, 

 Andreasa Schlütera. Prace nad tym trwały 

 jedenaście lat. W 1716 roku car 

 Piotr I Wielki w czasie wizyty w Prusach, 

 zachwycony arcydziełem, otrzymał je w 

 podarunku od Fryderyka Wilhelma jako 

 dowód przyjaźni i potwierdzenie  

zawartego sojuszu. Dar trafił do 

 Petersburga – najpierw do Pałacu 

 Letniego, a później Zimowego. Od 1743 

gabinet rozbudowywano – m.in. dodano 

 kandelabry, lustra, a także meble. W 1755 

 carowa Elżbieta przeniosła komnatę do 

 pałacu w Carskim Siole. 



 

 

 

 

W 1941 r. komnata została zrabowana przez 

Niemców. Latem następnego roku przewieziono 

ją w kilkudziesięciu skrzyniach do królewieckiego 

zamku. Jednak w 1944 r. komnatę ponownie 

zapakowano do skrzyń i umieszczono w 

zamkowych podziemiach. Niewykluczone, że 

bursztynowe arcydzieło strawił ogień podczas 

pożaru królewieckiego zamku, zbombardowanego 

przez alianckie samoloty, bądź też podczas 

oblężenia przez Armię Czerwoną w okresie luty-

kwiecień 1945 roku. Obecnie w pałacu Katarzyny 

 w Carskim Siole znajduje się kopia zaginionej 

Bursztynowej komnaty, ukończona w 2003 r. 

Prace nad rekonstrukcją komnaty rozpoczęto w 

1979 i prowadzono je na podstawie zachowanych 

źródeł: zdjęć i dokumentów.  



 
     Muzeum światowego oceanu 

   

 
Jest to zjawisko unikalne w światowej praktyce muzealnej. Przy nabrzeżu 
przycumowane są okręty wszystkich flot: marynarki wojennej – jest to łódź 
podwodna „B-413”, największy na świecie statek naukowo-badawczy 
„Witiaź”, floty kosmicznej – statek łączności kosmicznej „Kosmonawt Wiktor 
Pacajew”. W Muzeum Światowego Oceanu jest też wyjątkowa kolekcja 
korali i muszli oraz latarnia z tarasem widokowym. 

 
 



Łódka podwodna 

Łódka podwodna B-413 zwodowana w 1968 roku. W latach 1969-
1999 pływała pod banderą Floty Bałtyckiej. Od 2000 roku 

przycumowana przy nabrzeżu muzeum. 



Okręt naukowo-badawczy "Witiaź" 



Ogród zoologiczny 



Historia zoo 

• Zoo założono w 1896 roku. Jest to jeden z największych i najstarszych ogrodów 
zoologicznych w Rosji. Mieści się obecnie w samym centrum wielkiego miasta. 
Liczba gatunków zwierząt, które mieszkają w kaliningradzkim zoo nie jest 
imponująca, ale na szczególną uwagę zasługuje dobrze zauważalne 
architektoniczne założenie ogrodu. 

• Cechą charakterystyczną ogrodu jest także wspaniała roślinność – na terenie zoo 
znajduje się mnóstwo rzadkich i cennych okazów roślin. Przede wszystkim jednak 
kaliningradzkie zoo łączy w sobie wspaniałą przeszłość królewieckiego ogrodu 
zoologicznego, która – niestety - bardzo mocno ucierpiała, z powojenną 
rzeczywistością radzieckiego zoo i – wreszcie – aspiracjami stania się prężnym, 
nowoczesnym ogrodem zoologicznym na europejskim poziomie 



Dziękuję za uwagę 
 
 

Dziękujemy za uwagę 
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Zadanie dofinansowane ze środków 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych 


