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Konferencja we Wrocławiu

Wrocław Conference

Szóstego grudnia 2013 we Wrocławiu odbyło się seminarium zorganizowane przez Indyjsko Polską Izbę
Gospodarczo-Przemysłową (IPCCI) we współpracy z Ministerstwem Gospodarki, ambasadami Indii i Rosji, Krajową
Izbą Gospodarczą oraz spółką Dentons.
Seminarium stanowiło kontynuację sesji przeprowadzonej w Europejskim Centrum Biznesu i Kultury „India Center”,
założonym w 2013 roku przez jednego z głównych członków IPCCI, pana Adama Biska. Centrum ewoluuje i kolejnym
zaangażowanym w jego działalność krajem będzie Rosja. Nadrzędnym tematem konferencji były możliwości
współpracy gospodarczej Polski, Indii i Rosji na terenie Wrocławia i Dolnego Śląska.
Konferencji przewodniczyli: ambasador Indii, konsul generalny Federacji Rosyjskiej, marszałek województwa
śląskiego, Krajowa Izba Gospodarcza oraz spółka Dentons, a uczestnikami były miejscowe podmioty gospodarcze I
administracyjne.
Pan O. P. Mishra, dyrektor generalny spółki Indorama Poland, przedstawił Indoramę jako przykład jednej z wielu
udanych indyjskich inwestycji. Przedstawiciel spółki Dentons, pan Michał Bernat, podzielił się informacjami
dotyczącymi warunków prowadzenia biznesu w Indiach na podstawie doświadczeń i wiedzy spółki.
Odbył się także panel, którego tematem były indyjskie inwestycje w Polsce i polskie inwestycje w Indiach, kwestie
kulturowe oraz rola agencji rządowych w działaniu na rzecz wzmacniania relacji pomiędzy krajami. Panelowi
przewodniczył prezes IPCCI, pan J J Singh, a uczestnikami byli: pani Lucyna Jaremczuk (Ministerstwo Gospodarki),
pan O.P. Mishra (Indorama), pan Michał Benrat (Dentons), pan Marek Indyk (ARP SA) oraz pan Maciej Michałek
(Centrum Badań nad Współczesnymi Indiami UW).
Pani Ambasador I Pan Konsul dokonali uroczystego otwarcia konferencji a następnie udali się z wizytą do szkoły
podstawowej we Wrocławiu, aby spotkać się z dziećmi i wziąć udział w uroczystym apelu. Było to bardzo emocjonalne
spotkanie. Pani Ambasador wzruszona postawą dzieci zaproponowała konkurs – „Dlaczego kocham Indie” . Później
odbyli spotkanie z burmistrzem Środy Śląskiej.

IPCCI in cooperation with Ministry of Economy ,Embassy of India ,Embassy Russian Federation, Polish National
Chamber of Commerce and Dentons organized a seminar on 6th December 2013 in Wroclaw.
This is a continuation of session held at India Poland Centre which was established by IPCCI core member Mr. Adam
Bisek in 2013 which is has evolved and has Russia as the next country which will be involved in the said centre. The
conference was focused on the possibilities of business ventures between India Poland and Russia in Wroclaw and
lower Silesia.
The conference was attended by the local business and administration and was presided over by the Ambassador of
India ,General Consul Russian Federation, Marshal of Silesia, Polish National Chamber of Commerce and Dentons.
Business case of Indorama one of many successful Indian investment was presented by Mr.O.P Mishra , CEO of
Indorama Poland. Dentons represented by Mr. Michał Bernat shared their know how and experience about Indian
business environment in India.
Panel related to Indian investments in Poland , Polish investments in India, cultural issues and role of government
agencies in Promoting the relations between the countries was presided over by Mr. J J Singh, President of IPCCI and
panellist included Mrs. Lucyna Jaremczuk, MG, Mr.O.P.Mishra, Indorama Mr. Michał Bernat ,Dentons, Marek Indyk,
ARP SA I Maciej Michałek, CCIRS.
Madame Ambassador and Mr. Consul made a formal opening ceremony of the conference and then went on a visit to
a primary school in Wroclaw, to meet with the children and take part in the solemn assembly. It was a very emotional
meeting. Madame Ambassador, touched by the attitude of the children, suggested a contest - "Why I love India". Later
a meeting with the mayor of Środa Śląska was held.
The seminar was followed by concert of Russian National Orchestra.

Całe wydarzenie zakończyło się uroczystym koncertem rosyjskiej orkiestry.
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Premiera filmu „MAŁA POLSKA W INDIACH”
(„LITTLE POLAND IN INDIA”)

“LITTLE POLAND IN INDIA “ Premier

Film dokumentalny „Mała Polska w Indiach” to podnosząca na duchu historia opowiadająca o
więziach historycznych pomiędzy Polską a Indiami. Publiczność zebrana na premierze filmu w
polskiej stolicy nagrodziła jego twórczynię, panią Anu Radha, owacją na stojąco, a krytyka nie
szczędziła pochwalnych recenzji.

Indian filmmaker Anu Radha was felicitated in this Polish capital for "A Little Poland in
India", a heart-warming documentary about a historical bond between India and
Poland, getting a standing ovation from the audience when it was premiered and
receiving rave reviews from critics.

- To jeden z najtrudniejszych filmów w mojej karierze, ale kręcenie go sprawiło mi przyjemność od
początku do samego końca. Temat historyczny zawsze stanowi wyzwanie. Najpiękniejsze jest
jednak to, że miałam możliwość pracy z pięcioma osobami, które przeżyły tamte wydarzenia i to
właśnie one stały się głównymi bohaterami filmu. Obecnie mają około 80 lat i ich wspomnienia są
wciąż żywe. Jeden pan był w stanie wybrać się w podróż do stanu Gudżarat, gdzie spędził 5 lat
dzieciństwa. - powiedziała Anu Radha, udzielając wywiadu indyjskiej agencji IANS . „Mała Polska w
Indiach” jest dwuletnim projektem, zrealizowanym wspólnie przez indyjską stację telewizyjną
Doordashan oraz TVP.

"It is one of the toughest films of my life, but I thoroughly enjoyed making it. To deal with
a historical matter is a very challenging job. the beauty is that I could use five survivors
of that period and they turned out to be real heroes of the film. They are in their 80s and
they still have vivid memories. One person could travel to the location in Gujarat where
he had spent four years as a child," Anu Radha told IANS of the two-year project, a joint
venture between Doordashan and National Polish Television (TVP).

Film trwa 52 minuty i jest oparty na prawdziwej historii tysiąca polskich dzieci, które otrzymały
schronienie od Jamsaheba Digvijaysinhji, maharadży Jamnagaru w prowincji Gudżarat. Dzieci te, w większości
sieroty, uciekły z Polski podczas drugiej wojny światowej. Przebyły Uzbekistan i Iran, docierając w końcu do
Gudżaratu.
W latach 1942-1946 opiekował się nimi maharadża, który został ich przybranym ojcem. Aby nie zapomniały swoich
polskich korzeni, w Balachadi obok Jamnagaru zapewniono im możliwość odebrania odpowiedniego wykształcenia i
uczestniczenia w lekcjach katolickiej katechezy.
Od 1947 roku nazywano je „Dziećmi Jamnagaru”. Kilka lat temu ukazała się książka opisująca ich życie I
doświadczenia.
W 2013 roku w wyrazie wdzięczności władze Warszawy nadały jednemu z placów nazwę „Skwer Dobrego
Maharadży”. Skwer położony jest niedaleko szkoły również nazwanej imieniem maharadży, która oprócz polskich
dzieci przyjmuje także sieroty z Wietnamu, Sri Lanki, Tybetu oraz kilku krajów afrykańskich. To właśnie szkoła
uważana jest za prawdziwy hołd złożony pamięci Jamsaheba.

The 52-minute film is based on the true story of what happened to 1,000 Polish children
who were given shelter by Jamsaheb Digvijaysinhji, the then maharaja of Jamnagar in
Gujarat. They had to leave their motherland during World War II. They escaped via
Uzbekistan and Iran and finally landed in Gujarat.
From 1942 to 1946, these children, mostly orphans were looked after by the maharaja, who became their adopted
father. They were given proper education and proper Catholic religious training at Balachadi, near Jamnagar, so that
they would not forget their Polish roots.
Since 1947, these children are known as the "Children of Jamnagar" and a book was written a few years ago
describing their life and experiences.
To express their gratitude, the Warsaw city authorities earlier this year named a Maharaja Square very close to a
school named after the maharaja. Apart from Polish children, this school now also has orphans from Vietnam, Sri
Lanka, Tibet and Chechyna as also some African countries. It is regarded as a true tribute to Jamsaheb's memory.
In the film, five survivors share their experience of how they got a new life and second homeland in India.
IPCCI assisted the Madam Anu Radha during her stay in Poland while realising the said project.

W filmie wypowiada się pięć osób, które były polskimi przybranymi dziećmi maharadży. Opowiadają o tym, jak
otrzymały nową życiową szansę oraz swoją drugą ojczyznę - Indie.
IPCCI wspierała panią Anu Radha podczas jej pracy nad filmem w Polsce.

© Indo Polish Chamber of Commerce and Industry, Poland

December, 2013

Page 4

Spotkanie z przedstawicielami
Axis Bank
Koncert
charytatywny
ChceMisie Szymanowskiego

The Charity
meeting with the
representatives
of Axis Bank
A
Concert
entitled
„ChceMisie Szymanowskiego”

Już po raz drugi IPCCI mogło wesprzeć Fundacje ChceMisie w organizacji corocznej koncertu
charytatywnego, z którego całkowity dochód przeznaczony jest na realizację wielu ważnych planów działań
na rzecz dzieci w Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie, pod Wrześnią.

For the second time the IPCCI could support the Foundation ChceMisie in the organization of the annual
charity concert, from which the total revenue is devoted for the implementation of a number of important
plans of actions for children at the Centre for Child and Family Development in Kołaczkowo, near Września.

W tym roku był to koncert, który odbył się 1grudnia w Poznaniu, poświęcony głównie muzyce największego
po Chopinie, polskiego kompozytora - Karola Szymanowskiego. Jego kompozycje w wykonaniu gwiazd:
pianistów Michała Szymanowskiego i Marka Brachy, skrzypaczki Agaty Szymczewskiej i skrzypka Kuby
Jakowicz wzbudziły zachwyt w licznie zgromadzonej publiczności. Dodatkową atrakcją koncertu było
wykonanie Bolera Ravela przez The Lutosławski Quartet oraz Poznański Chór Kameralny. Atmosferę w
czasie wydarzenia można uznać za niepowtarzalną. Całość była możliwa dzięki entuzjazmowi zespołu
Fundacji, która do współpracy pozyskała partnerów, którzy sponsorowali wydarzenie, artystom, którzy
wystąpili bez honorariów.

This year it was the concert, which took place on December 1, in Poznan, devoted mainly to the music of
Karol Szymanowski, a Polish composer, greatest after Chopin. His compositions performed by the stars:
pianists Michał Szymanowski and Marek Brachy, violinist Agata Szymczewska, and violinist Kuba
Jakowicz, aroused admiration in the large audience. An additional attraction of the concert was the
performance of Ravel's Bolero by The Lutoslawski Quartet and Poznan Chamber Choir. The atmosphere at
the time of the event can be considered as unique. The whole event was made possible thanks to the
enthusiasm of the employees of the Foundation, which acquired for the cooperation the partners who
sponsored the event and the artists who performed without royalties.

Izba jest dumna, że również przyczyniła się to sukcesu dzięki, któremu pojawi się wiele uśmiechów na
twarzach dzieci. Dziękujemy Panu Pawłowi Kwiatkowskiemu za zaproszenie do wydarzenia i członkom
Izby, dzięki których hojności udało się wspomóc tą szczytną akcję.

The Chamber is proud to have also contributed to this success, through which many smiles on the faces of
children will be possible. We would like to express acknowledgements to Mr. Paweł Kwiatkowski, for the
invitation to the event, and to the members of the Chamber, thanks to the generosity of which it was possible
to support this honourable action.

Nagroda dla Najlepszego przedstawiciela
handlowego 2013

Best Sales Agent 2013

Linie lotnicze Qatar Airways rozpoczęły swoją działalność w Polsce w grudniu 2012
i w pierwszą rocznicę tego wydarzenia postanowiły nagrodzić tych swoich
przedstawicieli, którzy najbardziej przyczynili się do rozwoju QA na polskim rynku.
Nagrodę dla Najlepszego przedstawiciela handlowego otrzymało biuro podróży
Weco Travel, a nagrodę odebrał pan J J Singh, prezes i dyrektor generalny Weco
Travel Central Europe.

Qatar Airways started its operations into Poland starting December 2012 and on its first
anniversary it honoured the best agents which were instrumental in its growth in the Polish
market. Weco Travel received the best sales agent and the award was received by Mr. J J
Singh , President and CEO of Weco Travel Central Europe.
Weco Travel is a founder member and partner of IPCCI.

Biuro podróży Weco Travel jest członkiem-założycielem i partnerem IPCCI.
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Spotkanie z przedstawicielami Axis
Bank
Wielokulturowa
Wigilia

The meeting with the representatives
of Axis Bank
Multicultural
Christmas
Eve

Przedstawiciele Izby, Pan JJ Singh i Pani Joanna Mazurkiewicz zostali
zaproszeni na Wigilię organizowaną przez Fundację Centrum Promocji
Kobiet, która była zakończeniem zrealizowanego w 2013 roku projektu
Oblicza Orientu. Projekt ten ma na celu odkrywanie odległych krajów i
nieznanych kultur, przybliżając je ludziom. Jego popularność
przekroczyła oczekiwania Fundacji, zainteresowanie było ogromne i do
tej pory do Mokotowskiego Centrum Integracji Mieszkańców dzwonią
warszawiacy pytając o kolejne wydarzenia z cyklu.
Podziękowaniem za dotychczasowe wydarzenia była zorganizowana
prze grupę wolontariuszy Wigilia, ma którą zaproszeni byli partnerzy
spotkań, pracownicy Fundacji, wolontariusze, którzy pomagali je
organizować oraz administracja dzielnicy Mokotów z Panem Piotrem
Boresowicz, z-ca burmistrza na czele.

Representatives of the Chamber, Mr. JJ Singh and Ms. Joanna
Mazurkiewicz, were invited to a Christmas Eve organized by the Centre
for the Advancement of Women Foundation, which constituted the
finalisation of the project “Faces of the Orient”, implemented in 2013.
This project aims to explore distant lands and unknown cultures, bringing
them closer to the people. Its popularity has exceeded the expectations
of the Foundation. The interest was huge and people still call the
Mokotów Centre of Inhabitants' Integration asking for another event in
the series.

Podczas spotkania reprezentanci krajów przygotowali prezentację o
święcie, które można porównać do Bożego Narodzenia. Opowiadali o
swoich tradycjach goście z Mongolii, Indii, Azerbejdżanu i Turcji. Później
wspólnie zaśpiewano kolędę oraz wszyscy ubrali choinkę w łańcuch
przyjaźni i pokoju. Spotkanie zakończyło się wieczerzą wigilijną.
Bardzo dziękujemy Fundacji za zaproszenie do projektu Oblicza Orientu. Gratulujemy niezwykłego
pomysłu i deklarujemy dalszą współpracę.

As the acknowledgement for past events, a group of volunteers
organized Christmas Eve, for which former meeting partners were
invited, as well as the Foundation staff, volunteers who helped organize
the event, and the administration staff from the Mokotów district, headed
by Mr. Piotr Boresowicz, Deputy Mayor.
During the meeting, representatives of the countries made a
presentation about their holiday, which can be compared to Christmas.
Visitors from Mongolia, India, Azerbaijan, and Turkey talked about their
traditions. Later, all the participants sung a carol and decorated a
Christmas tree with the chain of friendship and peace. The meeting
ended with the Christmas Eve supper.
We thank the Foundation for the invitation to the project “Faces of the Orient”. We congratulate you on your
amazing idea and declare further cooperation.
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