
 
 
 
 
 
Dzieło  Immanuela Kanta "Projekt wiecznego pokoju": dawniej 
i współcześnie 
WYMIANA MŁODZIEŻY "KANT-WARSZTATY DLA PRZYSZŁOŚCI 2023" W POLSCE I W NIEMCZECH´ 
 

1. Moduł warmińsko-mazurski: 06.-11.06.2023 
 

2.    Moduł w Berlinie: 04.-08.10.2023 
 
Immanuel Kant to najbardziej znany obywatel Królewca oraz symbol dzisiejszego Kaliningradu. Jego 
dzieła również prawie 300 lat po jego narodzinach czytane są  na całym świecie. Jego filozoficzny szkic 
„Projekt wiecznego pokoju” z końca XVIII wieku, w którym Kant rozwinął ideę światowego porządku 
pokojowego, był wizjonerski, a dzisiaj szczególnie aktualny w związku z wojną na Ukrainie. 
 
W polskiej części dawnych Prus Wschodnich, gdzie Kant mieszkał w latach 1751-1754 oraz w Berlinie 
chcemy podążać śladami wielkiego filozofa z młodymi ludźmi zainteresowanymi Kantem. Nie jest 
wymagana wiedza o filozofie. Będziemy zajmować się życiem i pracą Immanuela Kanta oraz jego 
wpływem Kanta na region. Jego filozofia porusza ludzi na całym świecie, jest wizytówką regionu, 
którego historia jest bardzo różnorodna oraz pełna konfliktów. Dlatego chcemy – właśnie ze względu 
na rosyjski atak na Ukrainę – zająć się esejem Kanta "Projekt wiecznego pokoju i przedyskutować 
zastosowanie jego szkicu filozoficznego w odniesieniu do bieżących wydarzeń wojennych. 
 
Nasze spotkanie inauguracyjne odbędzie się wieczorem 6 czerwca 2023 r. 
w Gdańsku. Następnego dnia pojedziemy do Olsztyna, stolicy województwa warmińsko-mazurskiego, 
gdzie pozostaniemy do 11 czerwca. Z Olsztyna 
planujemy wycieczkę do Jarnołtowa (dawniej Groß Arnsdorf), gdzie Kant pracował jako prywatny 
nauczyciel. 
 
Druga część tegorocznych warsztatów odbędzie się w Berlinie w dniach 04.-08. października 2023 r. 
 
Cały program, finansowany przez Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej 
Niemiec, odbywa się w języku niemieckim, dlatego wymagana jest dobra znajomość języka 
niemieckiego (co najmniej B2). Czekamy na zgłoszenia zainteresowanych studentów, stażystów, 
młodzieży pracującej,  mieszkających obecnie w Polsce, Litwie, Niemczech, w krajach wschodniego 
partnerstwa* lub posiadają obywatelstwo jednego z tych krajów lub Rosji. Pytania proszę kierować na 
adres info@freunde-kants.com. 
 
Uwaga  dla zainteresowanych  z obywatelstwem rosyjskim: Mamy nadzieję szczególnie na zgłoszenia 
od studentów oraz młodzieży pracującej, przebywającej obecnie w UE. 
 
Pokrywamy całkowity koszt programu. Warunkiem jest uczestnictwo i współpraca we wszystkich 
punktach programu. Zainteresowane osoby prosimy o nadsyłanie do 31.03.2023 jednostronicowego 
listu motywacyjnego i krótkiego tabelarycznego życiorysu w języku niemieckim na adres 
info@freunde-kants.com. 
 
Czekamy na Twoją  aplikację! 
 
 
 
*https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/europa/erweiterungnachbarschaft/nachbarschaftspolitik/oestliche-partnerschaft-node 
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