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Stowarzyszenie rolników
Punjab Agriculture Association

Punjab Agriculture Association

W ramach kontynuacji ubiegłorocznej Delegacji Pendżabu w Polsce oraz umowy partnerskiej między
województwem lubelskim a stanem Pendżab podczas ubiegłorocznego szczytu Invest Punjab, IPCCI
gościła delegację stowarzyszenia rolników Punjab Agriculture Association we współpracy z
województwem lubelskim.
Młodzi rolnicy, będący członkami wyżej wymienionego stowarzyszenia, spotkali się z władzami Lublina,
gdzie poinformowano ich o potencjale regionu, a następnie wzięli udział w spotkaniu na Uniwersytecie
Przyrodniczym w Lublinie, podczas którego wysłuchali wykładu akademickiego na temat ogrodnictwa,
zwłaszcza w dziedzinie terenów zielonych i aranżacji roślin. Odwiedzili także laboratoria uniwersyteckie
związane z fotosyntezą, stosowaniem regulatorów wzrostu i mineralnego żywienia roślin.
Delegacja omówiła również możliwość przeprowadzenia specjalnych kursów w Pendżabie lub kształcenia
niewielkich grup w Lublinie.
Następnie delegacja złożyła wizytę w firmie JMP Flowers, gdyż jest to sektor, w którym młodzi rolnicy
upatrują szansę dla Pendżabu i chcą uczyć się technik w tej samej dziedzinie.
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In continuation of Punjab Delegation to Poland last year and partner state agreement between Lubelskie
voivodship and state of Punjab during Invest Punjab summit last year , IPCCI hosted a delegation from
Punjab Agriculture Association in cooperation with Lubelskie voivodship.
Young farmers members of the said Association had meeting with administration of Lublin where they were
briefed about the potential of the region , later the delegation had a meeting with University of Life science
in Lublin where they had a an academic lecture about Horticulture especially in green areas and plant
arrangement. They also visited the university labs related to photosynthesis, the use of growth regulators,
mineral feeding of plants.
The delegation also discussed about the possibility of special courses to be conducted in Punjab or to
educate small groups in Lublin.
The delegation later visited JMP Flowers as this is the one section where the young farmers see an
opportunity in Punjab and they want to learn the techniques in the same field.
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VIII Europejski kongress gospodarczy

VIII European Economic Congress (ECC)

Kongres, najważniejsze wydarzenie gospodarcze w Europie Centralnej, w
ciągu trzech dni, zgromadził wokół cyklu debat poświęconych nowym
kierunkom myślenia o przyszłości gospodarczej Europy 8 tysięcy gości z
krajów europejskich, a także z Azji i Afryki. Odbyło się ponad 120 debat z
udziałem 700 prelegentów. 2 tys. osób wzięło udział w European Start-up Days.

In three days Congress – the most important economic event in central
Europe –congregated 8 thousand guests from European, Asian and African
countries around series of debates devoted to new ways of thinking about
the future. Over 120 debates took place with the participation of 700
speakers. Two thousand people attended the European Start-Up Days.

Już po raz kolejny Ministerstwo Rozwoju przygotowało panel indyjski. O
perspektywach rozwoju współpracy gospodarczej między Indiami a Polską
oraz krajami Europy Centralnej w nadchodzących latach rozmawiali,
Ambasador Indii, Ajay Bisaria, Były Ambasador RP w Indiach prof. Piotr
Kłodkowski, Lucyna Jaremczuk, Ministerstwo Rozwoju, Beata Stoczyńska,
MSZ, Michał Dąbrowski PAIIZ, Jan Śmigiel, Fortraco International, Robert
Kwaśniak,
Węglokoks SA Arkadiusz Zabłońki, Bank Gospodarstwa
Krajowego
Panel rozpoczął Pan Radosław Domagalski, który podkreślił znaczenie Indii,
przestawił plan rozwoju i program Go India. Prelegenci podzielili się swoimi
doświadczeniami z dotychczasowej współpracy, przedsiębiorcy
reprezentowali kluczowe branże: spożywczą i energetyczną. Przedstawiciele
Ministerstw mówili o pozostałych branżach i sektorach polskiej gospodarki oraz
o programach gospodarczych rządu indyjskiego w kontekście polskiej oferty
współpracy kooperacyjnej między podmiotami polskimi i indyjskimi.
Ambasador Indii określił kierunki i dynamikę rozwoju gospodarczego Indii na
bazie flagowego programu „Make in India” autorstwa Premiera Rządu, Pana
Narendry Modiego. Cennym głosem były wypowiedzi byłego Ambasadora RP
w Indiach. Całość prowadził i podsumował JJ Singh.

Once more the Ministry of Economic Development prepared the Indian
panel. The main subject of the discussion was the perspective of
development of the economic partnership between India and Poland but also
Central Europe countries in the upcoming years. The panel was attended by
Mr Ajay Bisaria (Ambassador of India in Poland), Mr Piotr Klodkowski (The
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Poland to
India, Bangladesh, Bhutan, Nepal, Sri Lanka and Maldives), Mrs Lucyna
Jaremczuk (the Ministry of Economic Development), Mrs Beata Stoczynska
(the Ministry of Foreign Affairs), Mr Michal Dabrowski (The Polish
Information and Foreign Investment Agency), Mr Jan Smigiel (Fortraco
International), Mr Robert Kwasniak (Węglokoks S. A.), Mr Arkadiusz
Zablonski (Bank Gospodarstwa Krajowego).
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The panel was inaugurated by Mr Radoslaw Domagalski, who pointed out
the meaning of India, set out plan of development and the Go India program.
The speakers shared their experiences from foregoing cooperation. The
businessmen represented key branches: food industry and energy industry.
The Representatives of the ministries talked about other branches and
sectors of Polish economy and Indian government’s economic programs in
the context of Polish cooperation offer between Polish and Indian entities.
The Ambassador of India indicated direction and dynamic of Indian
economic growth on the basis of the flagship program ‘Make In India’ created
by Mr Narendry Modi (The Prime Minister). Statements made by exAmbassador of RP in India were also of great significance. The whole panel
was moderated and summed up by Mr JJ Singh.
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Współpraca z województwem podkarpackim

Cooperation with Podkarpackie Voivodeship

Celem Izby jest promować relacje bilateralne
między Polską i Indiami. Najlepszą metodą są
spotkania i wymiana informacji. Doskonałą
okazją do tego była wizyta w Rzeszowie.
Przedstawiciele Wyższej Szkoły Informatyki i
Zarządzania właśnie w rynku indyjskim widzą
ogromny, niewykorzystany potencjał i aby
przedstawić go w swoim rejonie zaprosili do
współpracy IPCCI. Rolę wiodąca ma tu Pan
prof. Piotr Kłodkowski, były Ambasador RP w
Indiach, który wkłada w promocję Indii całe
serce i mnóstwo energii. Podczas czerwcowej
wizyty została podpisane porozumienie.
Przedmiotem porozumienia jest podjęcie
współpracy w zakresie wspólnych
przedsięwzięć skierowanych do
przedsiębiorców zarówno polskich jak i
indyjskich. Porozumienie o współpracy
podpisali: Rektor WSIiZ- prof. nadzw. dr hab.
inż. Tadeusz Pomianek oraz Przewodniczący
Indyjsko-Polskiej Izby Gospodarczej J.J. Singh

The main aim of the Chamber is to promote
bilateral relationship between Poland and
India. The best way to do so are meetings
and information exchange. The visit in
Rzeszow was an excellent opportunity for
this. The representatives of University of
Information Technology and Management
in Rzeszow (UITM) precisely see great,
unexploited potential and in order to
present it in their region, they invited IPCCI
for cooperation. The leading role was taken
by Professor Piotr Klodkowski, PhD, the exAmbassador of India in Poland, who put his
heart and soul into promotion of India.
During June's visit agreement was reached
and signed. The main subject of the
agreement was the cooperation in the area
of joint ventures directed to both Polish and
Indian businessmen. The agreement was
signed by the UITM Rector Prof. Tadeusz
Pomianek, PhD. Eng. and the President of
Indo Polish Chambers Of Commerce &
Industries J.J. Singh.

Podpisane porozumienie zakłada głównie
współpracę w zakresie kompleksowej obsługi
przedsiębiorstw rozpoczynających działalność
na rynku polskim i indyjskim, organizacji i
udziału w imprezach
targowowystawienniczych i misjach gospodarczych
oraz redagowania wspólnych raportów oraz
analiz.

The agreement mainly assumes
cooperation in the areas of complex
services of the enterprises starting off on
the Polish and Indian market, organization
of fair events, trade missions and mutual
redaction of reports and analyses.

W najbliższym czasie kolejnym krokiem we
wzajemnych relacjach będzie zorganizowanie
wspólnego spotkania przedstawicieli Izby wraz
z przedsiębiorcami zainteresowanymi
poszukiwaniem partnerów na rynku indyjskim.

In the near future, the next step in fostering
mutual relations will be organization of joint
meeting of the representatives of the
Chamber and businessmen interested in
seeking counterparties on the Indian
market.

Ważnym elementem tej współpracy jest
wsparcie od Marszałka województwa
podkarpackiego Pana Władysława Ortyl.
Przedstawiciele Izby wraz z byłym
ambasadorem RP w Indiach, Panem prof.
Piotrem Kłodkowskim spotkali się z Panem
Marszałkiem i przedstawicielami Urzędu.
Podczas rozmowy Pan Marszałek z
zainteresowaniem wyrażał się o
możliwościach współpracy. Już we wrześniu
będzie okazja do bliższego poznania
partnerów indyjski, do Polski przyjeżdżają dwie
delegacje, dla których Izba przygotowuje
program.

© Indo Polish Chamber of Commerce and Industry, Poland

Important element of this cooperation is the
support of Mr Wladyslaw Ortyl, the Marshall
o f P o d k a r p a c k i e Vo i v o d e s h i p . T h e
representatives, together with Professor
Piotr Klodkowski, PhD, the ex-Ambassador
of India in Poland, met with Marshall and the
representatives of his office.
During the meeting the Marshall spoke with
interest about possible cooperation. In
September, there will be yet another
opportunity for closer meetings as two
delegation will arrive in Poland for which the
Chamber prepares special program.
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Międzynarodowy Dzień Jogi

International Yoga Day

W tym roku, na całym świecie, już po raz drugi, świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Jogi. 19 czerwca na
warszawskim Polu Mokotowskim 15.000 osób świętowało pod tegorocznym hasłem Joga dla zdrowia.
Podczas całodniowego pikniku w godzinach 10:00 – 18:00, zaprezentowane zostały różne style i szkoły
jogi, odbyły się zajęcia dla osób w każdym wieku, panele dyskusyjne, spotkania z autorami książek,
pokazy tańca indyjskiego i koncert Pauliny i Natalii Przybysz. Polska była w gronie 200 krajów, które
dołączyły jak rok temu do tego wydarzenia.

This year, all around the world, for the second time we celebrated International Yoga Day. On 19th of June
on Mokotów Field 15. 000 attendees celebrated the day was held under the banner 'Yoga for healthy life'.
During the daylong picnic between 10:00 - 18:00, different styles and schools of yoga were presented
along with classes for everyone regardless of age, discussion panels, meetings with writers, Indian dance
performances and Paulina and Natalia Przybysz' concert. Poland was among 200 countries which have
joined the event.

Decyzją ONZ 21 czerwca został ogłoszony Międzynarodowym Dniem Jogi. Na całym świecie w 200
krajach, odbyły się wydarzenia dedykowane jodze pod hasłem „Joga dla zdrowia” (Yoga for healthy life,
dzien-jogi.pl). Także cała Polska aktywnie włączyła się w te obchody.

By decision of UN 21st of June has been declared the International Yoga Day. In 200 countries all over the
world events took place dedicated to the motto 'Yoga for healthy life' (dzien-jogi.pl). Poland also actively
participated the celebration.

Warszawskie święto na Polu Mokotowskim było wyjątkowo udane – uczestniczyło w nim 15.000 osób,
które korzystając z piknikowej atmosfery i pięknej pogody ćwiczyły jogę, odpoczywały i korzystały z
rozbudowanego programu dedykowanemu jodze, dziedzictwu kultury indyjskiej i zdrowiu. Przez cały
dzień odbywały się m.in. wspólne sesje, pokazy różnych stylów jogi, wykłady, panele dyskusyjne,
koncerty muzyki i tańców indyjskich m.in. Sahadźja joga, Mohini Dance Group, warsztaty kulinarne (m.in.
Karolina i Maciej Szaciłłowie, pokaz kuchni ayurwedyjskiej). Uczestnicy licznie odwiedzali także stoiska z
pyszną wegeteriańską, wegańską i indyjską kuchnią i innymi przysmakami. Partnerzy Dnia Jogi oraz
sponsorzy także aktywnie zaangażowali się w wydarzenie i przygotowali na swoich stoiskach atrakcje dla
uczestników, m.in. bezpłatne konsultacje medyczne w gabinecie mobilnym poradnika Zdrowie, warsztaty i
spotkania z ekspertami magazynu Sens m.in. Anny Kerth, Katarzyny Drogi i Anny Kocwy – Karnaś.
Prezentacje autorów i książek: Katarzyny Błażejewskiej – autorki książek z cyklu „Koktajle dla zdrowia i
urody”, Moniki Mrozowskiej – autorki książki „Słodkie i zdrowe”, Mai Popielarskiej autorki książek „Maja w
ogrodzie” i „12 miesięcy z Mają Popielarską”, Karoliny i Macieja Szaciłło – autorów książek i autorskich
warsztatów kulinarnych „Jedz i pracuj nad swoim zdrowiem” i „Detox”, a także spotkania z autorami portalu
Bosonamacie.pl: Markiem Łaskawcem, Agnieszką Passendorder oraz Anią Chomczyk i Przemkiem
Nadolnym. Idealnym dopełnieniem wydarzenia był końcowy koncert Pauliny Przybysz z projektem
Minimal i gościnnym udziałem siostry – Natalii Przybysz.

Warsaw celebration on Mokotów Field was exceptionally successful - 15. 000 participants have attended
the event, enjoying picnic atmosphere and beautiful weather, did yoga, rested and benefited from welldeveloped program dedicated to yoga, Indian cultural heritage and health.

Dzień Jogi na Polu Mokotowskim był niepowtarzalną okazją zarówno dla osób już ćwiczących i
praktykujących jogę, jak i tych, które dopiero chciały dowiedzieć się i spróbować swoich sił. Każdy,
niezależnie od wieku, płci czy kondycji znalazł podczas tego dnia aktywności dla siebie - dostosowane do
różnorodnych potrzeb i możliwości. Również maluchy były zadowolone, korzystając z licznych atrakcji, w
tym jogi dla dzieci i zajmujących animacji.

During whole day joint sessions, displays of different yoga styles, lectures, discussion panels, music
concerts and Indian dances such as Sahaja yoga, Mohini Dance Group, culinary workshops (including
Karolina and Maciej Szaciłło, ayurvedic cuisine) took place.
The attendees visited numerously stands with delicious vegetarian, vegan and Indian cuisine. The Yoga
Day partners and sponsors have been involved actively in the event and prepared many attractions in their
stalls, such as, unpaid medical consultations in mobile surgery, workshop and meetings with Sens
magazine's experts, namely Anna Kert, Katarzyna Droga and Anna Kocwa-Karnas.
Authors and books presentations took place such as: Katarzyna Blazejewska - 'Koktajle dla zdrowia I
urody' series, Monika Mrozowska - 'Słodkie Zdrowie', Maja Popielarska 'Maja w ogrodzie' and '12 miesięcy
z Mają Popielarską', Karolina nd Maciej Szaciłło - 'Jedz i pracuj nad swoim zdrowiem', 'Detox', culinary
workshops and meetings with authors of web portal Bosonamacie.pl: Marek Łaskawiec, Agnieszka
Passendorder and Ania Chomczyk and Przemek Nadolny. The final music concert of Paulina Przybysz
with Minimal project and guest appearance of her sister Natalia Przybysz was a perfect complement of the
event.

...
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Tomasz Stańko, Edyta Herbuś, Małgorzata Pieczyńska, Natalia Przybysz, Agnieszka Cegielska, Paulina
Holtz, Agnieszka Maciąg to tegoroczni Ambasadorzy Jogi, którzy aktywnie wspierali to wydarzenie. Od
lat ćwiczą jogę, czerpiąc z niej zdrowie, siłę, energię, kreatywność I witalność.

Yoga Day on Mokotów Field was a unique opportunity for both beginners and more advanced participants
of yoga classes. Everyone, regardless of age, gender or physical condition have a chance to find activities
for him or herself - fit for diverse needs and capabilities. Toddlers were satisfied as well, enjoying numerous
attractions, including yoga for kids.

Festiwal Dnia Jogi to nie tylko duża impreza w stolicy, z szerokim wachlarzem atrakcji dla sympatyków
jogi, ale także wiele wydarzeń w innych miastach w całej Polsce. W tym roku Dzień Jogi był świętowany
m.in. Białystoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Giżycku, Jastrzębiej Górze, Kielcach, Kluczborku, Komorowie (k.
Warszawy), Krakowie, Lęborku, Lublinie, Łódzi, Piotrkwie Trybunalskim, Piłe, Płocku, Radlinie,
Rzeszowie, Sulisławiu, Szczecinie, Wrocławiu, Zgierzu i Żorach.

Tomasz Stańko, Edyta Herbuś, Małgorzata Pieczyńska, Natalia Przybysz, Agnieszka Cegielska, Paulina
Holtz, Agnieszka Maciąg were this year's Yoga Ambassadors, who actively supported the event. They
have practiced yoga for years, deriving from it health, strength, energy, creativity and vitality.

Wydarzenia poza Warszawą miały głównie charakter otwartych sesji jogi, gdzie każdy zainteresowany
mógł przyjść i spróbować jogi, jej różnych stylów i doświadczyć pierwszych rezultatów.

The Yoga Day Festival is not just a big event in the capital with vast array of attraction for yoga lovers, but
also, many events in other cities in Poland. In this year, Yoga Day was also celebrated i.a. Białystok,
Bydgoszcz, Gdańsk, Giżycko, Jastrzębia Góra, Kielce, Kluczbork, Komorów, Kraków, Lębork, Lublin,
Łódź, Piotrków Trybunalski, Piła, Płock, Radlin, Rzeszów, Sulisław, Szczecin, Wrocław, Zgierz and Żory.

Wystarczy kwadrans jogi dziennie, a już można zauważyć jej dobroczynne działanie.
Szczegółowe informacje i fotorelacja z obchodów Międzynarodowego Dnia Jogi 2016 na: dzien-jogi.pl i
http://facebook.com/DzienJogi

Happenings outside Warsaw were more of an open yoga-sessions, where everyone interested could
come and try out yoga, its different styles and experienced the very first results.
It takes only quarter of yoga per day to see its benign effects.

W Polsce, Międzynarodowy Dzień Jogi objął patronatem Jego Ekscelencja Ajay Bisaria, Ambasador
Republiki Indii. Organizatorami wydarzenia Festiwal Dnia Jogi są: Porozumienie Szkół Jogi (PSJ),
Indyjsko-Polska Izba Gospodarcza (IPCCI) oraz Fundacja Art of Living Polska (AOL).
Sponsorzy: Zalando, Nisha Sports, Tefal Cuisine, Indigo Décor, Buddha, Weco-Travel, Rival, Belbin
Polska

More details and photos from International Yoga Day 2016 celebration are available at: dzien-jogi.pl and
http://facebook.com/DzienJogi
In Poland, International Yoga Day was hosted under the patronage of his Excellence Ajay Basaria, the
Ambassador of India in Poland. The Yoga Day Festival was organized by: Porozumienie Szkół Jogi (PSJ),
Indo-Polish Chamber of Commerce & Industry (IPCCI) and Art of Living Polska Foundation (AOL).

Patroni: Ambasada Indii w Polsce, Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie
Sponsors: Zalando, Nisha Sports, Tefal Cuisine, Indigo Décor, Buddha, Weco-Travel, Rival, Belbin Polska
Partnerzy wydarzenia: Indian Association Poland, Gracjan Kleger International
Patronage: Ambasada Indii w Polsce, Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie
Polub nas na Facebooku https://www.facebook.com/DzienJogi
Partners: Indian Association Poland, Gracjan Kleger International
Like us on Facebook: https://www.facebook.com/DzienJogi
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Polish Food Export Forum

Polish Food Export Forum

Czwarta edycja POLISH FOOD EXPORT FORUM jest kontynuacją idei spotkań biznesowych dla sektora
spożywczego, które są płaszczyzną wielu debat i dyskusji skupiających przedstawicieli największych
eksporterów, kadrę kierowniczą z branży spożywczej, reprezentantów instytucji, agencji proeksportowych
oraz władz rządowych. Tegoroczne spotkanie skoncentrowane było wokół promocji marki polskiej na
rynkach poza europejskich. Zaproszeni goście analizowali możliwości współpracy Azją, Afryką. Embargo i
spadek cen żywności w Europie wymuszają w sposób naturalny poszukiwanie nowych rynków zbytu. To z
kolei wymaga od nas więcej wysiłku i planowania strategicznego, również od Państwa. Marka polska nie
jest znana w świecie i samo nasze przekonanie o doskonałości produktów nie wystarczy, trzeba do tego
jeszcze przekonać odbiorców. Można to zrobić tylko przez wspólne działania wzmacniające wizerunek ,
warto też rozważać dostawę produktów w konstrukcji B2B nie koniecznie B2C. Rynek indyjski jest
określany jako bardzo perspektywiczny i są czynione kroki zarówno administracji jak i przedsiębiorców,
żeby współpracę w sektorze rolno-spożywczym wzmacniać. Delegacje indyjskie odwiedziły już
kilkukrotnie nasz kraj szukając partnerów i technologii. Najbardziej rolny stan Punjab ma podpisaną
umowę z naszym województwem lubelskim. W tym roku po raz kolejny przedstawiciele branży wezmą
udział w targach AnnaPoorna World of Food India podczas misji organizowanej przez Agencję Rozwoju
Rolnictwa. Takie działania zaowocują kontraktami, na które mocno liczymy.

IV edition of Polish Food Export Forum is a continuation of the series of business meetings for food industry
which are the basis for many debates and discussions accumulating representatives of the biggest
exporters, food industry senior Staff, institutional representatives, proexport agencies and the
government.
This year’s meeting was focused around endorsement of the Polish brand on non-European markets.
Guests analyzed possibilities of cooperation with Asia and Africa. Embargo and price decrease in Europe
are forcing, in natural way, search for new potential customers market. This, in turn, requires more effort
and strategic thinking, also from each of us.
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Polish brand is still unknown internationally and our sheer belief in the excellence of our products is not
enough. We also need to persuade our partners which can be done only by mutual work in strengthening
our image. We should also reconsider providing our products via B2B and not necessarily B2C. The Indian
market is indicated as being very perspective both in administration and enterprise areas and further steps
are taken in order to facilitate cooperation in agricultural and food industries. Indian delegations have
already visited our country seeking for partners and technologies. The most agrarian Punjab state have
signed a contract with our Lublin Province. This year, yet again, business representatives will participate in
AnnaPoorna World of Food India fairs during their mission organized by The Agency for Restructuring and
Modernization of Agriculture (ARMA). Such actions will further result in contracts which we strongly count
on.
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Marynarska Business Park
ul. Tasmowa 7, Bldg D 02-677 Warszawa
T: +48 22 520 28 02 / F: +48 22 520 28 86
E: committee@ipcci.pl W: http://www.ipcci.pl
www.facebook.com/ipccipl
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