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ADDRESSING THE NEEDS OF INDIVIDUAL INVESTORS AND
PLANTING THE SEEDS FOR A SECURE FUTURE

09.02.2011 Warsaw / Warszawa
Meeting with the Secretary of State,Mr Olgierd Dziekonski, in the President of Poland Chancellery with representatives
of bilateral chambers of commerce operating in Poland
Spotkanie Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezeydenta RP Olgierda Dziekońskiego z przedstawicielami bilateralnych
izb gospodarczych działających w Polsce

HELPING YOU ACHIEVE
YOUR FINANCIAL GOALS
The theme of the meeting organized by
the National Chamber of Commerce was
to arrange the priorities for action,
possibilities of cooperation with the
Chancellery of the President and
Chambers of Commerce in Poland. An
idea was presented concerning the
forum for public debate to discuss the
principles of cooperation with business
circles in the organization of the FDP
"Economics competitive Polish". It is
planned to hold a debate "Image of
Polish economic interests" that opens a
broad discussion about the brand and the
promotion of Poland in the second half
of the year dedicated to the potential of
Polish export. Issues which are important
concerning the economy and business
environment were also presented by the
representatives of the Chambers of
Commerce gathered at the Congress of
Entrepreneurship and BCC, KRS,
NRZHiU, PBA. IPCCI was represented
by Mr J J Singh.

Tematem spotkania zorganizowanego
przez Krajową Izbę Gospodarczą było
omówienie
priorytetów
działań,
możliwości współpracy izb z Kancelarią
Prezydenta RP. Została również
zaprezentowana idea Forum Debaty
Publicznej i omówiono zasady
współpracy
ze
środowiskami
gospodarczymi przy organizacji FDP
"Gospodarka konkurencyjnej Polski".
Planowana jest debata "Wizerunek
Polski a interesy gospodarcze"
otwierająca szeroką dyskusję o marce
krajowej i promocji Polski, której
kontynuacją może być organizacja w
drugiej połowie roku posiedzienia FDP
poświęconego kwestii promocji Polski w
kontekście potencjału eksportowego.
Została też przedstawiona Prezydentowi
RP
lista
najpilniejszych
spraw
gospodarczych, sformułowana przez
przedstawicieli Izb Gospodarczych
skupionych
w
Kongresie
Przedsiębiorczości oraz BCC, KRS,
NRZHiU, ZBP, IPCCI reprzentował
JJ Singh
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10.02.2011 Warsaw / Warszawa
Seminiarium Poland - India - The interests, the potential opportunities. The
Polish Institute of International Relations
Seminiarium Polska - Indie - Interesy, potencjał, szanse. Polski Instytut
Stosunków Międzynarodowych
The seminar was aimed to deﬁne
the framework of existing
cooperation, an attempt to deﬁne
priority areas for Polish interests in
India and possible challenges and
problems. Polish Instute of
International Affairs invited the
representatives of the government,
business and academic. During the
seminar subjects discussed were
political, strategic and military,
economy,
technology
and
government role. The result of this
seminar will be a report created by
the Institute of International Affairs.
The topics have not been exhausted
and the Institute plans to continue
more seminars to which we invite
our members. Please ﬁnd more
information on www.ipcci.pl

Celem seminarium było nie tyle
określenie
ram
dotychczasowej
współpracy, co próba zdeﬁniowania
obszarów priorytetowych dla interesów
Polski w Indiach oraz ew. wyzwań i
problemów. PISM zaprosił na nie
przedstawicieli sektora rządowego,
biznesu i nauki. W trakcie wystąpień
były poruszane tematy współpracy
politycznej, strategicznej i wojskowej,
zaś w drugiej części tematy współpracy
gospodarczej,
technologicznej
i
samorządowej.
Efektem ciekawych
dyskusji będzie raport stworzony przez
PISM. Poruszane tematy nie zostały
wyczerpane i Instytut planuje dalsze
seminianaria, na które
będziemy
zapraszać
naszych
członków.
Więcej informacji na www.ipcci.pl

13.02.2011 Warsaw, Polish Radio, Witold Lutoslawski Hall
Warszawa, Polskie Radio, sala W. Lutosławskiego
Seema Tiwari & concert Bhojpuri Group - India, support: Mosaic - Poland,
Launch of Music CD of DHOAD RIVENDELL band co sponsored by IPCCI
koncert Seema Tiwari & Bhojpuri Group - Indie, support: Mosaic - Polska
połączony z promocją płyty DHOAD RIVENDELL
Besides promoting business an
Integral function IPCCI is to
promote Indian culture in Poland.
It cooperates with an organisation
transetniką, represented by Maciej
Szajowskiego, supported by the
Polish Radio, and Embassy of India
is the honorary patron along with
Polish cultural institutions such as
Adam Mickiewicz Institute, Ministry
of Culture and National Heritage.
One such event was a concert
DHOAD-RIVENDELL, which took
place on May 4, 2010 in the
auditorium of Polish Radio.
W. Lutoslawski. A true fusion of
Indian classical tradition of poetry,
dance and musicof Gypsies from
Rajasthan / Dhoad and Polish band
Orchestra Rivendell / it gave a
great effect with a result of music
CD release on the 11 February
2011. IPCCI was declared as an
honorary patron of the project.
More information on www.ipcci.pl

Nierozłączną funkcją jaką pełni IPCCI
jest promocja kultury indyjskiej w
Polsce. Współpracuje przy tym z
Transetniką, reprezentowaną przez
Macieja Szajowskiego, oprawę nadaje
Polskie Radio, zaś patronem honorowym
jest Ambasada Indii w Polsce i polskie
instytucje kulturalne m.in. instytut
Adama Mickiewicza, Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Koncert Seema Tiwari&Bhojpuri Group
wraz z polskim zespołem Mosaic jest
dobrym tego przykładem.
Jednym z takich wydarzeń był koncert
DHOAD-RIVENDELL, który odbył się 4
maja 2010 w sali Polskiego Radia im. W.
Lutosławskiego. Jego innowacyjność połączenie doświadczeń tworzenia
muzyki teatralnej braci Rogińskich /
Orkiestra Rivendell/ z tradycją poezji,
tańca i muzyki Cyganów z Radżastanu
/Dhoad/ dała doskonały efekt i została
doceniona wydaniem płyty, która swoją
premierą miała 11 lutego 2011 roku.
Więcej informacji na www.ipcci.pl
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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
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