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Independence Day

Dzień Niepodległości

Dzień Niepodległości to coroczne święto obchodzone 15-ego sierpnia. Jest to dzień wielkiej wagi dla
Hindusów jako, że tego dnia Indie, po latach niewoli, wyzwoliły się spod rządów brytyjskich. Dzień ten
uznany został świętem państwowym oraz dniem wolnym od pracy w całych Indiach, aby samodzielnie
móc uczcić odzyskanie niepodległości spod rządów Imperium Brytyjskiego 15-ego sierpnia 1947 roku.

Independence Day is an annual observance celebrated every year on 15th of August. It is a day of great
significance for the people of India as at this day India got freedom from the British rule after long years of
slavery. It has been declared as the national and gazetted holiday all across India in order to autonomously
commemorate the independence of the country from subordination to the British Empire on 15th of August
in 1947.

Indyjski Dzień Niepodległości świętowany był przez Hindusów zarówno w Indiach jak i za granicą w
sobotę 15-ego sierpnia 2015. W tym roku, Indie obchodzą 69ty Dzień Niepodległości. Ludzie oddawali
hołd oraz pamięć wszystkim walczącym w sprawie odzyskania suwerenności przez Indie.
Tegoroczny Dzień Niepodległości obchodzony był przez ponad 300 uczestników przy nowym, w pełni
funkcjonalnym, budynku Ambasady Indyjskiej znajdującym się przy ulicy Myśliwieckiej. Pan Ajay Bisari,
Ambasador Indii w Polsce i Litwie, rozwinął flagę narodową po czym zwrócił się do zebranych i odczytał
fragment przemówienia.

Independence Day of India was celebrated by people all over India and abroad on 15th of August 2015, on
Saturday. This year in 2015, India was celebrating its 69th Independence Day. People paid tribute and
remembered all freedom fighters who had contributed and fought for the independence of India.
This year's Independence Day was celebrated at the new premises of the Embassy of India which is
already fully functional now at Mysliwiecka Street which was attended by more than 300 community
members. Mr. Ajay Bisaria , the Ambassador of India to Poland and Lithuania, unfurled the National flag,
addressed the gathering and read out excerpts from the speech.

Patriotyczne pieśni śpiewane były przez Pana Yandwindera Singha wraz z zebranymi dziećmi.
Patriotic songs were sung by Mr Yadwinder Singh and children from the community.
Namaste India zorganizowało program kulturowy wspierany przez IPPCI w Pałacu Kultury i Nauki gdzie
publika mogła zasmakować w Indiach nie tylko w formie jedzenia ale również muzyki, ubiorów i kulturze
w ogólnym tego słowa znaczeniu.
W Kinie Luna w Warszawie odbyła się również specjalna projekcja filmu Bajrangi Bhaijan, który został
ciepło przyjęty zarówno przez widownie Hinduską jak i Polską.
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There was a cultural program organized by Namaste India supported by IPCCI at Palace of Culture and
Science, where the general public got the taste of India not only in form of food but music, fashion and
culture in general as well.
A special show of “Bajrangi Bhaijan” was projected at Kino Luna in Warsaw which was thoroughly enjoyed
by the Indian and Polish audience.
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RAPORT Polskiego Stowarzyszenia Carrom
z 19tych Mistrzostw Europy w Carrom 2015
- 19ty Carrom Eurocup 2015

Report of Polish Carrom Association from
the 19th European Carrom Championship
in 2015 - the 19th Eurocup 2015

W dniach 27-31 sierpnia 2015 w Lungern, w Szwajcarii odbyły się 19te Mistrzostwa Europy
w Carrom. Turniej Carrom Eurocup to najważniejszy turniej w bilardzie indyjskim w
Europie. Jak co roku turniej został rozegrany w kilku konkurencjach: 4 osobowe drużyny
narodowe, deble I single.

On 27-30 of August 2015, the 19th European Carrom Championship took place in
Lungern, Switzerland. The Carrom Eurocup 2015 is the most important tournament of
Indian billard in Europe. As every year, the tournament took place in several competitions:
national team quartets, doubles and singles.

W tym roku Polskie Stowarzyszenie Carrom zorganizowało wyjazd 7 osobowej
drużyny, w której skład weszli:

This year the Polish Carrom Association organized a seven-person trip, which
included:

 Sylwester Pogorzelski (captain of the national team / single) - Warszawski Klub
Carrom (Warsaw Carrom Club)
 Robert Bany (national team / single) - Warszawski Klub Carrom (Warsaw
Carrom Club)
 Bartłomiej Sasiński (national team / single) - Szkolny Klub Carrom w Legionowie
(Academic Legionowo Carrom Club)
 Jakub Sasiński (national team / single) - Szkolny Klub Carrom w Legionowie
(Academic Legionowo Carrom Club)
 Paulina Nowakowska (double / single) - Warszawski Klub Carrom (Warsaw
Carrom Club)
 Magdalena Szczepaniak (double / single) - Szkolny Klub Carrom w Koczargach
Starych (Academic Koczargi Stare Carrom Club)
 Kacper Grzegorczuk (double / single) - Szkolny Klub Carrom w Koczargach
Starych (Academic Koczargi Stare Carrom Club)

 Sylwester Pogorzelski (kapitan drużyny narodowej / turniej singlowy) – Warszawski
Klub Carrom

 Robert Bany (drużyna narodowa / turniej singlowy) – Warszawski Klub Carrom
 Bartłomiej Sasiński (drużyna narodowa / turniej singlowy) – Szkolny Klub Carrom w





Legionowie
Jakub Sasiński (drużyna narodowa / turniej singlowy) – Szkolny Klub Carrom w
Legionowie
Paulina Nowakowska (turniej deblowy / turniej singlowy) – Warszawski Klub Carrom
Magdalena Szczepaniak (turniej deblowy / turniej singlowy) – Szkolny Klub Carrom w
Koczargach Starych
Kacper Grzegorczuk (turniej deblowy / turniej singlowy) – Szkolny Klub Carrom w
Koczargach Starych

Wielkie podziękowania należą się firmie Weco-travel oraz Indyjsko Polskiej Izbie
Gospodarczej (IPCCI), które od wielu lat wspierają wyjazdy Polskich graczy na
zagraniczne turnieje. Dodatkowo GOSiR Stare Babice dofinansował wyjazd dwóch
młodych zawodników z gminy Stare Babice, za co serdecznie dziękujemy.

Sincere thanks are due to Weco-Travel company as well as to Indo Polish Chamber
of Commerce & Industry (IPCCI) which both, for many years, have been patronizing
foreign trips for Polish contenders. In addition, GOSiR Stare Babice have funded a trip
for two young contestants from commune of Stare Babice for what we are dearly
thankful.

Duży sukces odniósł damski debel w składzie Paulina Nowakowska oraz Magdalena
Szczepaniak zajmując bardzo wysokie 9 miejsce. W rozgrywkach drużynowych polska
drużyna zajęła piąte miejsce pokonując doświadczoną drużynę z Włoch. W turnieju singli
uczestniczyło ponad 100 zawodników z 9 państw Europejskich. Czterech graczy znalazło
się w pierwszej trzydziestce - Bartosz Sasiński, Sylwester Pogorzelski, Robert Bany oraz
Paulina Nowakowska. Najwyższą pozycję zajął Bartosz Sasiński – 15 latek z Legionowa.
Bartek zajął 12 – te miejsce w rankingu generalnym pokonując wielu czołowych
europejskich zawodników. Jest to najwyższa pozycja jaką kiedykolwiek zajął zawodnik z
Polski na turnieju Carrom EuroCup. Bartek został jednocześnie drugi rok z rzędu Mistrzem
Europy w kategorii poniżej 18 lat. Mistrzynią Europy 2015 w kategorii kobiet została Paulina
Nowakowska.

Female double consisting of Paulina Nowakowska and Magdalena Szczepaniak
was resoundingly successful finishing in 9th position. Having won with experienced
Italian team, Polish team have been classified in 5th place. One hundred players from
nine countries participated in singles tournament. Four contenders were classified in
the top thirty - Bartosz Sasiński, Sylwester Pogorzelski, Robert Bany and Paulina
Nowakowska. Bartosz Sasiński, a fifteen-year-old boy from Legionowo, got the
highest place having finished 12th in general ranking, outplaying many top players
from around Europe. This is the highest rank a Polish player has ever achieved at the
Carrom EuroCup. Bartek have simultaneously won the second consecutive U-18
European Championship. In women's category Paulina Nowakowska have won
European Championship.

Szczegółowe wyniki poszczególnych rund można znaleźć na stronie internetowej
Polskiego Stowarzyszenia Carrom (www.carrom.pl) oraz na
www.facebook.com/ckiis.warszawa

For more details, including particular rounds score, please visit the Polish Carrom
Association's website www.carrom.pl or www.facebook/ckiis.warszawa
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Zaproszenie do wyjazdu

Invitation for a mission

Relacje polsko indyjskie są bardzo intensywnie budowane. Administracja rządowa widzi w tym kierunku
ogromny potencjał dlatego organizowane są kolejne wyjazdy do Indii. Nasi ministrowie spotykają się ze
swoimi odpowiednikami zaś towarzyszący im biznes nawiązuje kontakty.

Polish-Indian relationships are developing very intensively. The Government Administration sees a
tremendous potential in this direction and that is why more and more missions to India are organized.
Our ministers meet their counterparts while concomitant business is linked up.

Kluczowe obszary współpracy zostały uzgodnione przez obie strony i potwierdzone podczas tegorocznego
spotkania Komisji Dwustronnej w Warszawie. Są to IT i ICT, energetyka i zielone technologie, rolnictwo i
przetwórstwo rolno-spożywcze Do końca tego roku zaplanowane jest jeszcze kilka wyjazdów sektorowych.

The key areas of cooperation have been agreed on and confirmed by both sides during the annual
meeting of Bilateral Commission in Warsaw. These areas consist of IT and ICT, energetics, green
technology, agriculture and food processing. There are several more sectorial trips to come until the end
of the year.

Zachęcamy Państwa do udziału w misjach. Jest to doskonała okazja do zapoznania się z rynkiem, poznania
kultury biznesowej i nawiązania relacji. Najbliższa odbędzie się w październiku do miasta Bangalore, gdzie
odbędzie się Forum Gospodarcze India- Europa Centralna, podczas którego Polska jest krajem partnerskim.
Delegacji będzie przewodniczyła Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Pani Katarzyna
Kacperczyk. W dniach 5-6 października odbędą się spotkania i wystąpienia na panelach tematycznych: IT i
ITES, infrastruktura miast, zielone technologie, farmaceutyka, R&D, przemysł rolno spożywczy i
przetwórstwo, przemysł samochodowy i turystyka. Departament Współpracy Ekonomicznej w MSZ
organizuje misję gospodarczą towarzyszącą wizycie Minister K.Kacperczyk , w ramach której planowane są
spotkania z administracją centralną i stanową oraz reprezentantami indyjskich spółek z w/w sektorów.
Przedstawiciele firm polskich pokrywają we własnym zakresie koszty przelotu i pobytu.

We encourage you to take part in missions. It is a perfect opportunity to familiarize with the market,
business culture and establish relationships. The next mission will take place in October and will lead to
Bangalore where India - Central Europe Business Forum takes place and to which Poland is the partner
country. The delegation will be lead by the undersecretary of state in Ministry of Foreign Affairs Mrs
Katarzyna Kacperczyk. On 5-6 of October speeches and meetings will be held on issues such as IT and
ITES, city infrastructure, green technologies, pharmaceutics, R&D, agro-industry and food processing,
automotive industry and tourism. Department of Economics is organizing an economic mission during
which meetings between central and state administration and the representatives of Indian copartnership of the above mentioned sectors. Costs of flights and hotels are covered by the
representatives of Polish firms on their own.

Zainteresowane firmy prosimy o kontakt. Więcej informacji na temat wydarzenia na stronie: www.icebf.in
Should you happen to be interested please do not hesitate to contact us. More information regarding the
event is available at: www.icebf.in

Wizyta delegacji indyjskiej na Międzynarodowych Indian delegation at Internatinal Fashion Fair,
Targach Mody w Rzgowie
Rzgow, Poland
W dniach 28-30 sierpnia odbyły się Międzynarodowe Targi Mody w
Rzgowie, w których uczestniczyła delegacja 20 firm indyjskich.
Wystawiała na nich swoje produkty w tym stroje i materiały.
Przedstawiciele IPCCI – Pan Amit Lath i Pan Kamal Gangwani spotkali
się z nimi na stoisku aby porozmawiać o możliwościach biznesowych w
Polsce.
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FIEO’s participated at International Fashion Fair, Rzgow, Poland
from 28th-30th August, 2015. Delegation of 20 Indian Companies
participated in the fair representing apparels and textiles.
IPCCI representatives Mr. Amit Lath and Mr. Kamal Gangwani met
with the delegation and visited the India Pavilion.
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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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