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IX Kongres Azjatycki w Toruniu

[1]
18-20 maja 2022 roku w Toruniu po raz kolejny odbędzie się konferencja poświęcona
tematyce azjatyckiej - Międzynarodowy Kongres Azjatycki. To najważniejsze w Europie
Środkowej wydarzenie naukowe, kulturalne i biznesowe poświęcone Azji. Od kilkunastu
lat integruje badaczy, ekspertów, polityków, dyplomatów i przedsiębiorców.
Tytuł tegorocznej edycji Kongresu to „Horyzonty Polityki Azjatyckiej: Ścieżki i Strategie”.
Organizatorem wydarzenia jest Towarzystwo Azji i Pacyfiku. Kongres objęty jest od wielu lat
Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego. Partnerem organizacyjnym i
merytorycznym kongresu jest Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu.
IX Międzynarodowy Kongres Azjatycki jest powrotem do formuły spotkań z okresu przed wybuchem
pandemii koronawirusa. Wydarzenie będzie obejmowało cykl stacjonarnych i zdalnych paneli
dyskusyjnych, webinariów i imprez towarzyszących, które odbywają się już od grudnia 2021 roku i
trwać będą do końca września 2022 roku. Główne dni IX Kongresu to 18-20 maja, kiedy odbywają się
najważniejsze uroczystości i panele stacjonarne. Z kolei wszystkie panele zdalne odbywać się będą
od 21 maja.
Organizatorzy dziękują byłemu Ambasadorowi Królestwa Tajlandii w Polsce, JE Panu Chettaphanowi
Maksamphanowi, który podczas poprzedniej edycji wydarzenia przyjął propozycję objęcia statusu
Gościa Honorowego IX Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego, oraz obecnemu szefowi misji,
Charge d'Affairesa i Ambasady Królestwa Tajlandii w Polsce, Panu Jeerasakowi Pomsuwanowi, który
znacząco wzbogacił program kulturowy wydarzenia i zaangażował się w jego organizację.
Organizatorzy dziękują też ambasadorom Azerbejdżanu, Kazachstanu, Korei Północnej, Malezji,
Uzbekistanu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, którzy w tym roku aktywnie uczestniczą w
Kongresie Azjatyckim.
Kongres Azjatycki to:
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ponad 600 uczestników z 20 państw,
wybitnych polskich ekspertów z zakresu studiów azjatyckich,
rozmówców debatujących w 50 panelach tematycznych dotyczących polityki, gospodarki,
inwestycji, innowacji, współpracy międzynarodowej i kultury.
Zapraszamy do udziału i śledzenia aktualnych informacji dot. programu na stronie organizatora [2].
Fot. Sławomir Kowalski

Odnośniki:
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[2] https://www.kongresazja.pl/index.php/pl/
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