24. Światowy Kongres Nauk Politycznych
IPSA zakończony sukcesem

IPSA (International Political Science Association) jest organizacją zrzeszającą przedstawicieli nauk
politycznych z całego świata. Tegoroczna edycja kongresu w Poznaniu była pierwszą w Europie
Wschodniej. Wydarzenie zgromadziło blisko 3000 delegatów z osobami towarzyszącymi z 99 państw.

fot. Aleksander Rudawski

Międzynarodowy Kongres Nauk Politycznych odbywa się co dwa lata. W staraniach o kongres
przejęty z Instambułu, Poznań okazał się lepszy niż 8 innych europejskich miast. Tym razem miał on
miejsce na terenie Poznań Congress Center Międzynarodowych Targów Poznańskich w dniach 23-28
lipca 2016. W trakcie pobytu w stolicy Wielkopolski specjaliści z dziedziny nauk politycznych
pochylili się nad zagadnieniami demokracji, globalizacji oraz wyzwań dla rządów we współczesnym
świecie pełnym nierówności.
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Obszerny program naukowy uświetnili swoimi referatami szanowani mówcy, tacy jak laureat
Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, profesor Joseph E. Stiglitz z USA, sam prezydent IPSA,
profesor Aiji Tanaka z Japonii, czy przedstawiciel polskiego świata naukowego, profesor Leszek
Balcerowicz.
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Program kongresu obfitował także w wiele atrakcji dla jego uczestników. Politolodzy mieli szansę
poznać różne oblicza Poznania podczas wycieczek pieszych, odwiedzając Stare Miasto, Dzielnicę
Cesarską czy Ostrów Tumski. Nieodłącznym elementem wydarzeń kulturalnych była też muzyka.
Podczas otwarcia kongresu rozbrzmiała polska muzyka klasyczna oraz filmowa w wykonaniu

CoOperate Orchestra. Dwa dni później, podczas Dnia Polskiego, zorganizowanego przez Wydział
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza, goście obejrzeli pokaz
tańców ludowych, posłuchali dźwięków bluesa i skosztowali polskich przysmaków: pierogów, żurku,
kiełbasy i piwa. Kolejną ucztą dla ucha był koncert fortepianowy laureatki GRAMMY, Angelin Chang,
która wykonała utwory autorstwa Fryderyka Chopina.
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Podczas ceremonii zamknięcia, na pożegnanie delegatów, swój koncert dał Chór Kameralny UAM, a
podniebienia uczestników zostały rozpieszczone miejscowymi specjałami – poznańską pyrą z gzikiem,
o którą zadbało Poznań Convention Bureau oraz Rogalami Świętomarcińskimi, dostarczonymi przez
Mazurkas Travel - PCO obsługującego kongres.
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Delegaci chwalili Poznań szczególnie za niezwykłą gościnność oraz sprawną organizację wydarzenia.
Mamy nadzieję, że goście kongresu zabiorą do swoich krajów i miast dobre wspomnienia o Poznaniu
i będą one pretekstem do odwiedzin naszego miasta w przyszłości. Światowy Kongres Nauk
Politycznych z Poznania wędruje na drugą stronę globu. 25. edycja wydarzenia odbędzie się w 2018
roku w mieście Brisbane, w Australii.
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