
                                            

 
 

 
 
 

 
 

Warszawa, 23 Listopada, 2019r. 

Informacja Prasowa 
 
Stowarzyszenie Indonezyjskich Studentów w Polsce (Perhimpunan Pelajar Indonesia di Polandia/ PPI 

Polandia) pragnie wyjaśnić swoją opinię i zająć stanowisko w sprawie treści artykułu “Muzułmańscy studenci 

z UMK chcą przerw na modlitwę. Centrum Kultury Muzułmańskiej - Bez przesady, mogą odrobić” 

opublikowanego przez Gazetę Pomorską w dniu 19 listopada 2019. (https://pomorska.pl/muzulmanscy-

studenci-z-umk-chca-przerw-na-modlitwe-centrum-kultury-muzulmanskiej-bez-przesady-moga-

odrobic/ar/c1-14593199). 

 

Treść wspomnianego artykułu jest nieprecyzyjna, myląca i stojąca w sprzeczności do wieloletniej tradycji 

międzyreligijnej tolerancji i pokojowego współistnienia wspólnot religijnych w Polsce. 

 

Modlitwa (salat) jest jednym z Pięciu Filarów Islamu i stanowi przewodnią regułę, ktorą muszą przestrzegać 

wszyscy muzułmanie.  Niemniej jednak indonezyjscy studenci wyznania muzułmańskiego studiujący na 

Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu nigdy nie domagali dostosowania harmonogramu zajęć do 

harmonogramu modlitw. Rozmowa miała na celu jedynie znalezienie najlepszego sposobu na pogodzenie 

uczestnictwa w zajęciach obowiązkowych z odmawianiem modlitw. Przykładowo poprzez możliwość 

dołączenia do innych grup i zajęć, co z pewnością wymagało dalszych dyskusji w celu spełnienia potrzeb obu 

stron (w poszanowaniu zarówno regulacji akademickich i przepisów uniwersyteckich, jak również uprawnień 

pozaakademickich). 

 

Jako Indonezyjczycy jesteśmy przyzwyczajeni do życia w harmonii z ludźmi z różnych środowisk. Indonezja 

to rozległy archipelag obejmujący ponad 17 000 wysp będących domem dla  260 milionów ludzi. To sprawia, 

że Indonezja jest czwartym najbardziej zaludnionym krajem na świecie. W Indonezji różnorodność 

kulturowa, etniczna, religijna i językowa jest codziennością, a Indonezyjczycy nauczyli się szanować i 

pielęgnować różnorodność od najmłodszych lat. 

 

W dzisiejszym społeczeństwie media informacyjne i media społecznościowe mają niezaprzeczalną siłę 

wpływania i kształtowania opinii publicznej. Dlatego niezwykle ważne jest, aby media informacyjne dążyły 

do zapewnienia uczciwych i dokładnych treści, aby zapobiec rozpowszechnianiu błędnych informacji.  

 

Mamy nadzieję, że media będą odtąd dostarczać bardziej obiektywne i rzetelne treści, szczególnie w odniesieniu do 

drażliwych kwestii, takich jak religia. Ponownie podkreślamy, że cenimy tolerancję i promujemy pokój. Studiowanie w 

Polsce jest zaszczytem oraz naszym priorytetem i zależy nam, żeby utrzymywać dobre relacje ze wszystkimi stronami 

podczas naszego pobytu. (*) 
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