
Tytuł szkoły 

WOLNOŚĆ kocham i rozumiem: wolność religijna w dialogu z wolnością słowa. 

 

Opis 

W dniach 21-25 sierpnia 2022 r. w Toruniu (Polska) odbędzie się Szkoła Letnia 

„WOLNOŚĆ kocham i rozumiem: między wolnością wypowiedzi a wolnością religijną”. 

Celem Szkoły Letniej organizowanej przez Laboratorium Wolności Religijnej jest 

zwiększenie świadomości wśród odbiorców na temat prewencji przestępstw oraz wszelkich 

naruszeń przeciwko wolności sumienia i wyznania. W tej edycji chcemy przyjrzeć się relacjom 

pomiędzy dwoma kluczowymi prawami człowieka – wolnością religii i wolnością słowa. 

Podczas wykładów i warsztatów uczestnicy będą poszukiwać odpowiedzi na pytania:  

• W jaki sposób korzystać z wolności słowa, by nie naruszać wolności religijnej?  

• Jakie zagrożenia dla wolności słowa/ekspresji niosą ze sobą przepisy chroniące 

uczucia religijne? 

• Do jakiego stopnia osoby religijne są – i powinny być – chronione przed 

nieprzychylnymi, bądź nawet wrogimi opiniami?  

• Jak budować kulturę dialogu i otwartości na osoby o innych przekonaniach 

w pluralistycznych społeczeństwach – jaką rolę ma tu do odegrania prawo, jaką 

przekaz medialny?  

• Kiedy korzystanie z wolności wypowiedzi staje się mową nienawiści i wymaga 

ingerencji prawnej?  

Udział w naszej Szkole będzie dawał możliwość zdobycia nie tylko wiedzy, ale 

i umiejętności praktycznych w zakresie stosowania prawa prasowego, prawa reklamy, 

rozumienia wolności słowa i religii, kodeksów etycznych i zawodowych, etyki dziennikarstwa, 

ochrony uczuć religijnych, etc. 

Szkoła Letnia dedykowana jest studentom, doktorantom i młodym naukowcom 

(zwłaszcza dziennikarstwa, prawa i nauk pokrewnych). 

Warsztaty odbywać się będą w formie interdyscyplinarnych wykładów i konwersatoriów. 

Zajęcia prowadzone będą w języku polskim (lub angielskim) przez uznanych wykładowców 

i praktyków. Efektem udziału w Szkole ma być przygotowanie własnego materiału 

prasowego/dziennikarskiego oraz draftu wniosku o opinię doradczą do Europejskiego 

Trybunału Praw Człowieka. 

Wydarzenie zostanie zrealizowane w ramach projektu „Laboratorium Wolności 

Religijnej” (https://laboratoriumwolnosci.pl/) powstałego z inicjatywy Fundacji Pro Futuro 

Theologiae działającej przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 

w Toruniu. Celem projektu jest przeciwdziałanie przestępczości przeciwko wolności sumienia 

i wyznania oraz wszelkiej dyskryminacji na tle przynależności wyznaniowej poprzez 

dedykowane do odpowiednich grup działania prewencyjne i profilaktyczne, a także 

kształtowanie postaw społecznej nieakceptowalności prześladowań oraz innych form 

negatywnego oddziaływania ze względu na przekonania religijne. 

Aby wziąć udział w wydarzeniu należy zarejestrować się do 12 czerwca 2022 r. poprzez 

wypełnienie formularza dostępnego na stronie www.laboratoriumwolnosci.pl w zakładce 

Wydarzenia->Szkoła Letnia i przesłanie CV oraz listu motywacyjnego, który będzie podstawą 

kwalifikacji do Szkoły Letniej. 

Wyniki rekrutacji zostaną wysłane na adres e-mail do 22 czerwca 2022 r.  

Organizator zapewnia zakwaterowanie, wyżywienie oraz materiały dla uczestników, 

natomiast nie pokrywa kosztów dojazdu.  

Ewentualne zapytania prosimy kierować na adres e-mail: 

rekrutacja@laboratoriumwolnosci.pl. 

 


