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The Making of the Great Indian Election. Ekskluzywne
spotkanie z Przewodniczącym Komisji Wyborczej
w Indiach, Panem S.Y. Quraishi w Warszawie

The Making of the Great Indian Election. Exclusive
meeting with former Chief Election Commissioner
of India S.Y. Quraishi in Warsaw.

W Indiach trwają wybory. Są to największe wybory na
świecie jako że uprawnionych do głosu jest 815
milionów. Jest to również kraj o bardzo wysokim odsetku
osób korzystających z prawa wyborczego - ponad 70
prc Na specjalne zaproszenie Pani Ambasador Moniki
Kapil Mohta w Polsce gościł były Szef Komisji
Wyborczej Pan S.Y. Quirashi. Z tej okazji na zamkniętej
kolacji w restauracji Bollywood Lounge zorganizowanej
p r z e z I P C C I o r a z T h i n k Ta n k s p o t k a l i s i ę
przedstawiciele administracji rządowej, organizacji
pozarządowych, kręgów naukowych oraz biznesu.
Gośćmi honorowymi byli Pan Witold Pietrewicz,
Sekretarz Stanu Ministerstwo Gospodarki oraz Pan
Tomasz Łukaszuk, dyrektor Ministerstwo Spraw
Zagranicznych.

Elections are presently held in India. These are the
largest elections in the world, as 815,000,000 people are
entitled to vote. It is also a country with a very high
percentage of people using their voting right - more than
70 percent. At the special invitation of the Ambassador,
Ms. Monika Kapil Mohta in Poland, a former Chief of the
Election Commission, Mr. S.Y. Quirashi was present.

Kolację poprzedziła prezentacja Pana Quirashi
dotycząca wyborów w Indiach oraz runda pytań i
odpowiedzi. Spotkanie było moderowane przez Panią
Małgorzatę Bonikowską i Pana JJ Singh.
W mowie podsumowującej Pani Ambasador
podkreśliła, jak ważną rolę w Indiach pełni Szef Komisji
Wyborczej. Jest absolutne posłuszeństwo dla jego
decyzji.
Nikt nie ma wpływu na niego, ma pełne prawa
konstytucyjne do prowadzenia wyborów. Nawet po
zakończenie swojej funkcji cieszy się niezwykłym
autorytetem, jest wzorem z którego opinią liczą się
wszyscy. A w Indiach każdy głos się liczy. Tak wysoki
odsetek wyborczy jest sukcesem lat edukacji
społeczeństwa, które rozumie jak wielką moc ma w
rękach. Wyrażając swoją wolę w głosowaniu mają
realny kształt na swój los. Dlatego każdy głos jest cenny.
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Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją
Pana S.Y. Quraishi
Dla osób pragnących zgłębić temat polecany książkę
tegoż: An Undocumented Wonder. The Making of the
Great Indian Election.

For those wishing to explore the subject, we recommend
the book of the same author: An Undocumented
Wonder. The Making of the Great Indian Election.

On this occasion, at a formal dinner at the restaurant
Bollywood Lounge organized by IPCCI and ThinkTank,
the government representatives, NGOs, academic and
business circles met. The guests of honor were Mr.
Witold Pietrewicz, State Secretary of the Ministry of
Economy, and Mr. Tomasz Lukaszuk, Director of the
Ministry of Foreign Affairs. The dinner was preceded by
Mr. Quirashi’s presentation on the elections in India and
a round of questions and answers. The meeting was
moderated by Mrs. Małgorzata Bonikowska, Partner,
ThinkTank and Mr. JJ Singh, IPCCI.
In a summarizing speech, Ms. Ambassador stressed the
important role that the Chief of the Electoral Commission
plays in India. His decisions are absolutely obeyed. No
one has effect on him, he has full constitutional rights to
conduct the election. Even after completing his function
he has unique authority. He is an example whose
opinion everybody respects. And in India every vote
counts. Such a high percentage of the votes is the
success of years of education in a society that
understands the power it has in their hands. Expressing
their willingness to vote they can truly affect their fate.
Therefore, every vote is precious.
We invite you to get acquainted with the presentation of
Mr. S.Y. Quraishi.
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Szkolenia dla biznesu
Potencjał Indii jest oczywistością. Wiedza o
robieniu interesów z Indusami – już nie. Różne
organizacje i instytucje starają się wypełnić tą lukę
poprzez organizowanie szkoleń, seminariów,
konferencji, misji itp. Jednym z celów
strategicznych IPCCI jest szerzenie wiedzy oraz
ułatwianie kontaktów. Udaje się to realizować dzięki
zaangażowaniu zespołu Izby, jej członkom i
partnerom.
Jednak wiedza o Indiach nadal nie jest
wystarczająca aby zachęcić naszych
przedsiębiorców do nawiązania współpracy z
partnerami indyjskimi. Jej szerzeniem zajmują się
również firmy szkoleniowe. W ramach jednego z
projektów firma Explanator zaprosiła Prezesa
IPCCI Pana JJ Singh do podzielenia się z
uczestnikami swoją wiedzą i doświadczeniem
biznesowym.

Training for the business

Dwu dniowe szkolenie Polsko-indyjska współpraca
gospodarcza. Jak uzyskać dostęp do miliarda
konsumentów dedykowane dla kadry
zarządzającej i decyzyjnej, właścicieli firm spotkało
się z dużym zainteresowaniem. Prezes JJ Singh
przedstawił rekomendacje dla polskich firm,
przybliżył wizerunek Indii i indyjskich
przedsiębiorców, na wielu przykładach zobrazował
jak wygląda obecnie współpraca, na co zwrócić
szczególną uwagę. Zaangażowanie uczestników
szkolenia było bardzo duże – pojawiło się wiele
pytań na które Prezes odpowiadał.

The potential of India is obvious. Knowledge about
doing business with the Indian people - not so
obvious. Various organisations and institutions try
to fill this gap by organising training courses,
seminars, conferences, missions, etc. One of the
strategic objectives of IPCCI is to spread
knowledge and facilitate contacts. It can be carried
out thanks to the involvement of the staff of the
Chamber, its members, and partners.

However, knowledge about India is still not
sufficient to encourage our entrepreneurs to begin
cooperation with Indian partners. Training
companies also participate in spreading this
knowledge. In one of the projects, the company
Explanator invited President of IPCCI, Mr. JJ
Singh, to share his knowledge and business
experience with the participants. A two-day training,
Polish-Indian Economic Cooperation. How to Get
Access to a Billion of Consumers, dedicated to the
management and decision-making staff as well as
to business owners, met with great interest.
President JJ Singh presented recommendations
for Polish companies, drew the image of India and
Indian entrepreneurs, showed on many examples
how the cooperation looks like now and what
special attention should be paid to. The
involvement of the participants of the training was
very large - there were many questions to which the
President replied.

Spotkanie Overseas Friends of BJP ( OFBJP) Polska

Overseas Friends of BJP (OFBJP) meet over Tea

Stowarzyszenie Overseas Friends of BJP ( OFBJP
) zorganizowała " Chai Pe Charcha” ( Namo Tea
Party ) – miting wyborczy przy herbacie , które
odbyło się 5 kwietnia w restauracji Bollywood
Lounge w Warszawie. Spotkali się na nim
przedstawiciele organizacji Polski i krajów
europejskich : Niemiec , Włoch, Norwegii i Szwecja
.
BJP było reprezentowane przez Pana Vijay Jolly ,
który był ważnym głosem w dyskusji o trwających
wyborach parlamentarnych. Podkreślił on rolę
czynnego uczestnictwa i podejmowania decyzji
przez wyrażanie swej woli wyborczej w czasie
głosowania. W sesji pytań i odpowiedzi przybliżył
obecną sytuację obecnej polityczną w Indiach ,
poruszył kwestie związane z bezpieczeństwem
państwa , sojuszy i równouprawnienia kobiet oraz
wsparcie dla osób niepełnosprawnych fizycznie .

Overseas Friends of BJP (OFBJP) organized
“Chai Pe Charcha” (NaMo Tea Party) over Google
hangout on April 5th at the Bollywood Lounge
restaurant in Warsaw, that brought together
different organizations in Poland and Countries in
Europe namely Germany, Italy, Norway and
Sweden.
Mr. Vijay Jolly , BJP , joined in and discussed the
importance of casting vote and making the right
choice for India. Mr Jolly explained the current
political scenario in India to the audience and
answered their questions ranging from issues of
national security, political alliances, and women
empowerment to support for physically disabled
people.

J J Singh. President , OFBJP ,Poland , further
explained that BJP has already submitted a
proposal to the election commission that NRIs to
cast their vote while staying abroad.
All attendees committed to reaching out to their
friends and family to convince them to vote for BJP
in the upcoming elections, the press release
continued. Each registered a target number of
voters to reach out to before the polling begins back
home in India

J J Singh przewodniczący OFBJP Polska
przekazał ważną informację, że BJP już złożyła
wniosek do komisji wyborczej , aby mieszkańcy
Indii żyjący poza swoim krajem mogli oddać swój
g ł o s
w
c z a s i e
w y b o r ó w .
Overseas Friends of BJP skutecznie realizują
swoje zobowiązania i wobec partii. Różnymi
kanałami docierają nie tylko do rodzin i znajomych
aby zbierać poparcie wyborcze dla BJP.
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Międzynarodowy Kongres Biznesowy - 01.04.2014 Katowice

International Business Congress – 1 April 2014 Katowice

Alliance Francaise w Katowicach oraz Polska Izba
Przemysłowo-Handlowa we Francji ma
zorganizowała Międzynarodowy Kongres
Biznesowy, który odbył się w Hotelu Angelo w
Katowicach w dniu 1 kwietnia 2014 roku. Tematem
Kongresu była atrakcyjność Województwa
Śląskiego, a jego głównym celem przyciągnięcie
uwagi inwestorów polskich oraz zagranicznych na
potencjał całego regionu.

Kongres został objęty patronatem Marszałka
Województwa Śląskiego, Prezydenta Miasta
Katowice, Katowickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej oraz Regionalnej Izby Gospodarczej
w Katowicach i tym samym wydarzenie był jedną z
zapowiedzi Europejskiego Kongresu Małych i
Średnich Przedsiębiorstw. IPCCI była partnerem
wydarzenia. Prezes JJ Singh wystąpił w panelu
dotyczącym zagranicznych inwestycji.

Swoją wiedzą w tym zakresie podzielili się
zaproszeni goście z Polski i zagranicy, którzy
zainwestowali lub chcą zainwestować w rozwój
Województwa Śląskiego.

Podczas Kongresu odbyły się również spotkania
B2B w sektorach: górnictwo, logistyka, transport,
outsourcing itp, które pozwolą na nawiązanie
nowych i zacieśnienie dawnych kontaktów
biznesowych.

Alliance Francaise Katowice Międzynarodowy Kongres Biznesowy

Alliance Francaise in Katowice and the Polish
Chamber of Commerce and Industry in France
organised the International Business Congress
held in the Angelo Hotel in Katowice on 1 April 2014.
The subject of the Congress was the attractiveness
of the Śląskie voivodship, while its main purpose
was to draw attention of Polish and foreign
investors to the potential of the entire region.
Their knowledge in this domain was shared by the
invited guests from Poland and abroad who have
already invested or want to invest in the Śląskie
voivodship development.
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The Congress was held under the auspices of the
Marshal of the Śląskie Voivodship, the Mayor of
Katowice, the Katowice Special Economic Zone
and the Regional Chamber of Commerce in
Katowice and thus it became one of the
announcements of the European Congress of
Small and Medium-Size Enterprises. The IPCCI
was a partner of the event. Its president, JJ Singh,
had a speech at the panel discussion on foreign
investments.
In addition, during the Congress B2B meetings
were held in the following sectors: mining, logistics,
transport, outsourcing etc. They will allow for
establishing new and strengthening the existing
business contacts.
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Warszawa lepsza niż Londyn. Super produkcja indyjska
w Polsce

Warsaw better than London. Indian super-production in Poland
In April, an Indian super-production entitled Kick was shot for the first time ever in Warsaw. The
project involved superstars of the Indian cinema, including Salman Khan – an idol of hundred
millions of fans. Film Polska Productions is responsible for the Polish part of the production.

W kwietniu realizowane były zdjęcia do pierwszej w historii Warszawy indyjskiej megaprodukcji
zatytułowanej Kick. W projekcie biorą udział supergwiazdy kina indyjskiego,
w tym bożyszcze setek milionów fanów – Salman Khan. Polską część produkcji realizuje Film
Polska Productions.
Firma produkcyjna Film Polska Productions jest
niekwestionowanym liderem polsko-indyjskiej
współpracy w branży filmowo-telewizyjnej.
Współtworzyła ok. 40 reklam oraz 2 filmy fabularne
na rynek indyjski. W swoim portfolio posiada wiele
projektów z największymi graczami rynku
światowego, m. in. National Geographic, History
Channel, BBC (Wielka Brytania), ARD, ZDF
(Niemcy), SyFy (Kanada) oraz Channel 9
(Australia). Jest polskim producentem indyjskiej
megaprodukcji Kick. Początkowo autorzy rozważali
umieszczenie głównej akcji filmu w Londynie.
Jednak ostatecznie zwyciężyła Warszawa, jako
miasto wnoszące więcej świeżości, dające więcej
inspiracji oraz przestrzeni dla twórczej
kreatywności. Jesteśmy dumni, że uczestniczymy
w tej megaprodukcji. Jak dotąd jest to nasz
największy projekt realizowany z indyjskimi
partnerami, choć na swoim koncie mamy ich już
kilkadziesiąt. Wierzymy, że tą produkcją
udowodnimy, jak bardzo Polska może być
atrakcyjna dla światowego przemysłu filmowego –
mówi Krzysztof Sołek, Prezes Film Polska
Productions, która realizuje polską część produkcji.
Zdjęcia, które zaplanowano w Polsce należały do
najtrudniejszych w całym przedsięwzięciu. Pełne
napięcia, widowiskowe sceny akcji i pościgów
rodem z kina amerykańskiego, które zrealizowano
w Warszawie, zaskoczą wszystkich widzów, a
przed wszystkim tych, którzy spodziewają się filmu
w stylu Bollywood. Reżyserii i produkcji podjął się
jeden z najbardziej znaczących ludzi indyjskiego
przemysłu filmowego - Sajid Nadiadwala. Indyjskie
supergwiazdy oraz ekipa filmu Kick, pojawią się
w Warszawie na kilka dni przed pierwszym
klapsem.

Kick to utrzymana w konwencji dramatu
sensacyjnego opowieść o trójce bohaterów,
których losy krzyżują się w stolicy europejskiego
kraju - w Warszawie. U boku Salmana Khana
wystąpią także inne wielkie osobowości kina
indyjskiego – Randeep Hooda, Jacqueline
Fernandez oraz Nawazuddin Siddiqui. Główne i
jednocześnie najbardziej spektakularne sceny
filmu kręcone będą w samym Centrum Stolicy oraz
w jego okolicy. Indyjskich i polskich filmowców
będzie można spotkać m.in. pod Pałacem Kultury i
Nauki, na Moście Gdańskim, ulicach:
Marszałkowskiej, Pięknej i Placu Konstytucji oraz
na obrzeżach miasta.
Film Polska jest członkiem IPCCI. Zarząd Izby
czynnie włączył się w etap przedprodukcyjny
organizując spotkania z Panią Ambasador oraz
przedstawicielami Polsko-Indyjskiej Grupy
Parlamentarnej, których wsparcie było
nieocenione.
Produkcja ta jest ogromnym osiągnięciem dla Film
Polska ale i krokiem milowym we współpracy z
Indiami. Gratulujemy naszemu członkowi i
wierzymy, że w najbliższej przyszłości będzie
realizowany kolejny projekt.

Film Polska Productions, a production company, is
the indisputable leader of the Polish-Indian
cooperation in the film and television industry. It has
been involved in co-creation of around 40
commercials and 2 feature films for the Indian
market. The company's portfolio also comprises
many projects with the largest global market
players, such as National Geographic, History
Channel, BBC (United Kingdom), ARD, ZDF
(Germany), SyFy (Canada) and Channel 9
(Australia). It is the Polish producer of the Indian
super-production “Kick”. At first, the authors of the
film wanted to set the main plot in London. But
ultimately Warsaw was selected as a city bringing
more freshness, giving more inspiration and more
space for creativity. We are proud that we have
taken part in this super-production. So far this has
been our largest project implemented with Indian
partners out of several dozen of those that we have
already completed. We believe that this production
will prove how attractive Poland may be for the
global film industry – says Krzysztof Sołek, the
CEO of Film Polska Productions, responsible for
the Polish production part.
The shots scheduled to be taken in Poland were
one of the most difficult ones in the entire
undertaking. Full of suspense, spectacular scenes
of action and car chases similar to the ones seen in
the US cinema, which were shot in Warsaw, will
surprise all the spectators and especially those who
expect a Bollywood-style film. A person responsible
for direction and production is one of the most
significant figures of the Indian film industry – Sajid
Nadiadwala. Indian superstars and the Kick film
crew will come to Warsaw several days before the
first shot is taken.

Kick is a thriller drama about three heroes whose
fates intersect in the capital of the European country
– in Warsaw. Next to Salman Khan, the film will star
other significant figures of the Indian cinema –
Randeep Hooda, Jacqueline Fernandez and
Nawazuddin Siddiqui. The main and at the same
time the most spectacular scenes of the film will be
shot in the very centre of Warsaw and in the vicinity
of the city centre. It will be possible to encounter
Indian and Polish filmmakers e.g. next to the Palace
of Culture and Science, on the Gdański Bridge, in
such streets as Marszałkowska and Piękna, and at
the Constitution Square, as well as in the city
suburbs.
The Polish company is a member of IPCCI. The
management of the Chamber was engaged in the
pre-production stage by organising meetings with
the Ambassador and representatives of the PolishIndian Parliamentary Group whose support was
invaluable.
The production is an enormous achievement for
Film Polska, but also a quantum leap in cooperation
with India. We would like to congratulate our
member and we truly believe that another project
will be implemented in the immediate future.

© Photos by Film Polska Group
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Turniej Carrom NTV Champions Trophy

Tournament Carrom NTV Champions Trophy

W dniach 26/27 kwietnia 2014 roku w Londynie miał
miejsce prestiżowy turniej Carrom NTV Champions
Trophy. Do turnieju organizowanego przez UK
Youth Carrom Club oraz telewizję NTV Europe
zaproszeni zostali najlepsi gracze z Europy. Dzięki
wsparciu sponsorów w turnieju były do wygrania
atrakcyjne nagrody pieniężne. Impreza okazała się
wielkim sukcesem. Zawodnicy z Wielkiej Brytanii,
Francji, Niemiec i Polski pokazali carrom na
najwyższym poziomie.

On 26/27 April 2014 in London, a prestigious
tournament of Carrom NTV Champions Trophy
took place. The best players from Europe have
been invited to participate in the tournament
organised by the UK Youth Carrom Club and NTV
Europe. Thanks to the support of the sponsors,
attractive cash prizes could be won. The event was
a great success. Players from Great Britain,
France, Germany, and Poland showed how to play
carrom at the highest level.

Turniej rozgrywany był w systemie szwajcarskim
(swiss league). Po 9 rundach 4 najlepszych
zawodników (z 34) zakwalifikowało się do fazy
pucharowej. W ciągu rozgrywek ligowych było
wiele zaciętych spotkań i zwrotów akcji. Po
dramatycznych meczach półfinałowych dwóch
najlepszych zawodników turnieju zmierzyło się w 3
setowym meczu finałowy. W finale znalazł się
wielokrotny mistrz Europy - Karnal Abdin z wielkiej
Brytanii (niepokonany w fazie ligowej) oraz Fabian
Pereira z Francji (wielokrotny mistrz Francji i
finalista EuroCup 2012). Pierwszy set wygrał
pewnie Karnal Abdin. W drugim secie Fabian
zdobył sporą przewagę w pierwszych rozbiciach i
utrzymał ją do końca seta. W trzecim secie Fabian
prowadził jednak ostatecznie musiał ulec Karnalowi
przegrywając cały finał 1:2. Jeden z półfinałów i
finał sędziował Jakub Nowakowski Międzynarodowy Sędzia Carrom, Prezes
Polskiego Stowarzyszenia Carrom i reprezentant
Polski na tym turnieju.

The tournament was played in the Swiss League.
After 9 rounds, 4 best players (of 34) qualified for
the knockout stage. In the league games there were
many fierce meetings and twists of action. After
dramatic semi-final matches, two best tournament
players fought in a 3-set final match. The final match
was reached by Multiple European champion,
Karnal Abdin from Great Britain (unbeaten in the
league stage) and Fabian Pereira from France
(multiple French champion and finalist of EuroCup
2012). The first set was decidedly won by Karnal
Abdin. In the second set, Fabian scored a big lead in
the first strikes and maintained it to the end of the
set. In the third set, Fabian was leading, but
eventually had to surrender to Karnal, losing the
whole final 1:2. One of the semi-finals and finals
were judged by Jakub Nowakowski - International
Carrom Judge, President of the Polish Carrom
Association and the representative of Poland at the
tournament.

Polska drużyna pokazała się z bardzo dobrej
strony. Na pochwałę zasługuje przede wszystkim
dyspozycja drugiego polskiego zawodnika
Sylwestra Pogorzelskiego z Warszawy. Sylwester
wygrywał w pięknym stylu mecz za meczem. Po
kilku pierwszych rundach plasował się nawet na 3
pozycji w generalnym rankingu. W 5-tej rundzie
pokonał wielokrotnego mistrza Francji - Mouraly
Venou, a w kolejnej ograł Petera Boeckera (mistrza
Niemiec i drugiego wg. generalnego rankingu ECC
zawodnika w Europie). Obydwa mecze były
dramatyczne. W obydwu Sylwester remisował
przed ostatnim rozbiciem by ostatecznie wygrywać
oba mecze pewnymi rozbiciami i konsekwentnym
trafianiem kolejnych krążków. Ostatecznie nasz
zawodnik uległ jedynie zawodnikom z czołówki:
Karnal Abdin (nr 1 turnieju) Fabian Perreira (nr 2
turnieju) Murshad Khan (nr 4 turnieju) oraz Nankar
Chandar (nr 9 turnieju). Polscy gracze w turnieju
NTV Champions Trophy zajęli miejsca 10te i 20te.
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Zawody te były pierwszym turniejem
zorganizowanym przy tak szerokim wsparciu
medialnym (transmisja w N T V Europe) i
sponsorskim (wiele lokalnych firm zdecydowało się
na wsparcie finansowe i logistyczne tej imprezy).
Dziękujemy firmie Weco Travel za wsparcie przy
zakupie biletów lotniczych. Gratulujemy
organizatorom i już nie możemy doczekać się
zaproszenia na kolejną edycję turnieju.
Wkrótce Polscy gracze wezmą udział w Turnieju
Carrom w Sztokholmie w Szwecji, a w sierpniu
organizowany jest wyjazd polskiej reprezentacji
carrom na kolejne Mistrzostwa Europy - 18ty
Carrom Euro Cup 2014, który odbędzie się w
Londynie.
Polskie Stowarzyszenie Carrom działa na terenie
Polski realizując projekty publiczne i inne inicjatywy
społeczne w celu promocji carrom wśród młodzieży
oraz dorosłych. Obecnie realizowany jest projekt
carrom w szkołach oraz rozwijane są kluby Carrom
w Warszawie, Toruniu, Błoniu, Białymstoku I
Pawonkowie.
Jeśli chcesz do nas dołączyć zapraszamy do
kontaktu poprzez naszą stronę internetową
www.carrom.pl.
Jakub Nowakowski I Prezes PSC

Polish team was shown in a good light. The
disposition of the second Polish player, Sylwester
Pogorzelski from Warsaw, should be especially
praised. Sylwester was winning match after match
in the best style. After the first few rounds, he
reached even the 3rd position in the general
ranking. In the 5th round, he beat the multiple
champion of France, Mouraly Venou, and in
another outplayed Peter Boecker (German
champion and the second player in Europe,
according to the General ECC ranking).
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Both matches were dramatic. In both of them
Sylwester was drawing before the final strike to
finally win both matches with certain strikes and by
consistently hitting consecutive carrommen.
Finally, our competitor has surrendered only to top
players: Karnal Abdin (No. 1 at the tournament),
Fabian Perreira (No. 2 at the tournament), Murshad
Khan (No. 4 at the tournament), and Nankar
Chandar (No. 9 at the tournament). Polish players
in the NTV Champions Trophy tournament took the
10th and 20th places.
This competition was the first tournament
organised with such a thorough support of the
media (broadcast on NTV Europe) and the
sponsors (many local companies decided to
provide financial and logistical support of the
event). We would like to thank Weco Travel for their
s u p p o r t a t p u r c h a s i n g f l i g h t t i c k e t s . We
congratulate the organisers and we cannot wait to
be invited to the next edition of the tournament.
Soon the Polish players will take part in the Carrom
Tournament in Stockholm, Sweden, and in August a
trip is organised of the Polish carrom team for the
next European Championship, the 18th Carrom
Euro Cup 2014, which will be held in London.
Polish Carrom Association operates in Poland
performing public projects and other social
initiatives to promote carrom among adolescents
and adults. Currently, the carrom project is carried
out in schools and Carrom clubs are established in
Warsaw, Toruń, Błonie, Białystok, and Pawonków.
If you want to join us, please contact us through our
website www.carrom.pl.
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