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Zgodnie z wieloletnią tradycją – jak zawsze w maju w Toruniu – odby-
ła się kolejna, piąta edycja Międzynarodowego Kongresu Azjatyckie-

go. Tegoroczny Kongres nosił tytuł „Kierunek Azja. Różnorodność, od-
mienność, dialog. W 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 
i Azerbejdżan”. 

Wydarzenie odbyło się w dniach 9–11 maja, natomiast obrady naukowe 
rozpoczęły się w czwartek, 10 maja i potrwały przez dwa dni. Wspomniany 
kongres organizowany był przez Towarzystwo Azji i Pacyfiku oraz Kate-
drę Systemu Politycznego RP Wydziału Politologii i Studiów Międzynaro-
dowych UMK we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego, Urzędem Miasta Torunia i Centrum Wsparcia 
Biznesu. Miniona edycja – jak zresztą wszystkie poprzednie – zakończyła 
się sukcesem, o czym świadczą m.in. liczne pochlebne wiadomości, jakie 
otrzymali po wydarzeniu organizatorzy kongresu. 
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Obrady plenarne, które rozpoczęły naukową część wydarzenia, od-
były się w Dworze Artusa na toruńskim Starym Mieście. W ich trakcie 
głos zabrało wielu znanych i szanowanych gości – m.in. Prezydent Toru-
nia – Michał Zaleski, Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – prof. zw. 
dr  hab.  Andrzej Tretyn, Dyrektor Departamentu Azji i Pacyfiku MSZ 
– Paweł Milewski, Prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych – 
prof. zw. dr hab. Arkadiusz Żukowski, JE Hasan Hasanov – Ambasador 
Republiki Azerbejdżanu w Polsce, a także Kierownik Naukowy Kongresu 
Azjatyckiego – prof. nadzw. dr hab. Joanna Marszałek-Kawa oraz Prezes 
Towarzystwa Azji i Pacyfiku – dr Adam Marszałek. 

Pozostała część obrad naukowych odbyła się w trzech budynkach to-
ruńskiej starówki – w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego, w Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki czasu” oraz 
w Collegium Maius Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

Jednym z licznych paneli, które odbyły się w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, był – prowadzony przez prof. US 
dr hab. Annę Szczepańską-Dudziak – panel pt. „Azja Centralna i Kaukaz 
we współczesnych stosunkach międzynarodowych”. W jego ramach zapla-
nowanych było sześć referatów, dotyczących m.in. sukcesów i porażek Unii 
Europejskiej w Azji Centralnej, działań dyplomacji ekonomicznej Polski 
wobec Azerbejdżanu w latach 2005–2018, współczesnego oblicza Kazach-
stanu i historycznych wspomnień o tym państwie, a także pozycji Ramza-
na Kadyrowa jako gwaranta bezpieczeństwa Kaukazu Północnego. 

Zaprezentowane wystąpienia wywołały ożywioną dyskusję, w której 
udział wzięli zarówno prelegenci, jak – licznie zgromadzeni – słuchacze, 
w tym Pani Dorota Mamaj – Kierownik Referatu ds. Azji Centralnej Mi-
nisterstwa Spraw Zagranicznych. Problemy, poruszane podczas dyspu-
ty, dotyczyły nie tylko wysłuchanych prelekcji, ale – szerzej – pozycji Azji 
Centralnej i Kaukazu na współczesnej arenie międzynarodowej oraz per-
spektyw dla tego regionu.

Podobnie jak w latach ubiegłych – wydarzeniu towarzyszył szereg im-
prez towarzyszących, zarówno o charakterze naukowym, jak i rekreacyj-
nym. Były to m.in.: VIII Międzynarodowe Seminarium „Polish Political 
Science Yearbook” pt. „Public Policy, sustainability & good governance”, 
VII Seminarium „Nowej Polityki Wschodniej” pt. „Przywództwo w Euro-
pie i Azji”, seminarium biznesowe „Okno na Wschód”, Dzień Indii, pro-
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mocje książek, pokazy filmów, prezentacja kuchni azerbejdżańskiej oraz 
zwiedzanie zamku krzyżackiego z pochodniami.

V edycja Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego zakończyła się 
sukcesem, a organizatorzy już teraz zapraszają do wzięcia udziału w przy-
szłorocznym kongresie! 
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