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Forum Gospodarcze Polska Indie

Forum Gospodarcze Polska Indie

Dynamicznie rozwijająca się gospodarka Indii, w tym
perspektywy rozwoju współpracy gospodarczej
sprawiają, że podniesienie poziomu relacji
dwustronnych z Indiami będzie dla Polski jednym z
zadań priorytetowych w obszarze polityki wobec Azji.
Obchodzona w 2014 roku 60-ta rocznica nawiązania
stosunków dyplomatycznych RP z Indiami stwarza
doskonałą okazję dla rozwoju dwustronnych
kontaktów z jednym z ważniejszych partnerów Polski w
tym regionie świata.

A dynamically growing economy of India along with
development prospects for business cooperation
contribute to the fact that increasing the level of
bilateral relations with India will be one of priorities of
Polish policy towards Asia. The 60th anniversary of
establishing diplomatic relations between the
Republic of Poland and India, celebrated in 2014, is a
perfect occasion for development of bilateral contacts
with one of the most important Polish partners in this
region of the world.

W dniu 27 styczniu 2014 odbyło się Forum się z
udziałem przedstawicieli administracji rządowej,
organizacji samorządu gospodarczego i instytucji
otoczenia biznesu z Polski i z Indii, przedstawicieli
Ambasady RP w New Delhi i Ambasady Indii w
Warszawie oraz ekspertów międzynarodowych
specjalizujących się w tematyce współpracy polskoindyjskiej.

The Poland India Economic Forum was organized on
27th of January. The Forum was attended by
representatives of government administration,
economic self-government organisations and
business institutions from Poland and India,
representatives of the Embassy of the Republic of
Poland in New Delhi and the Embassy of India in
Warsaw, as well as international experts specialised in
Polish-Indian cooperation.

Forum Gospodarcze Polska – Indie zorganizowane
zostało z inicjatywy Ministerstwa Spraw
Zagranicznych we współpracy z Ministerstwem
Gospodarki, przez Krajową Izbą Gospodarczą i
Indyjsko-Polską Izbą Gospodarczo-Handlową oraz
Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Polską
Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych i
Konfederacją Lewiatan.

The aim of the meeting, targeted at Polish
entrepreneurs cooperating with Indian partners or
interested in starting such a cooperation in the future,
was to discuss local conditions relevant for Polish business operations in the Indian market. During
the seminar we was presented current business relations between both countries, prospective
directions of development for commercial relations and investment cooperation.
The Polish – Indian Business Forum was organised upon initiative of the Ministry of Foreign Affairs
in cooperation with the Ministry of Economy by the Polish Chamber of Commerce, Indo-Polish
Chamber of Commerce, Polish Agency for Enterprise Development, Polish Information and
Foreign Investment Agency and Confederation Lewiatan.

Celem spotkania, adresowanego do polskich
przedsiębiorców współpracujących z partnerami
indyjskimi lub zainteresowanych podjęciem takiej
współpracy w przyszłości, było omówienie
uwarunkowań lokalnych istotnych dla działań polskiego biznesu na rynku indyjskim. Podczas
seminarium przedstawione zostały aktualne powiązania gospodarcze pomiędzy obu krajami,
perspektywiczne kierunki rozwoju stosunków handlowych i współpracy inwestycyjnej.
W mowach inauguracyjnych Pani Wice Minister Katarzyna Kacperczyk, Pan Wice Minister
Jerzy Pietrewicz, Pani Ambasador Monika Kapil Mohta oraz Prezes PHD Pan Vijay Mehta
podkreślali ciągłość relacji między Indiami i istotność obu rynków we współpracy na wszystkich
płaszczyznach. Zauważyli, że wiele jest do zrobienia w celu wzmocnienia tej współpracy, ale
akcentując, że w biznesie najważniejsze są relacje międzyludzkie optymistycznie patrzą w
przyszłość bo relacje między Polakami a Indusami są więcej niż poprawne i wiele ich łączy.

The inaugural speeches of Ms. Vice Minister Katarzyna Kacperczyk, Mr. Vice Minister Jerzy
Pietrewicz, Ms. Ambassador Monika Kapil Mohta, and PHD President Mr. Vijay Mehta,
emphasized the continuity of the relationship with India and the importance of both markets in cooperation at all levels. They noted that there is much to be done to strengthen this cooperation, but
stressing the fact that in business the most important issue are relationships, they are optimistic
about the future because the relationship between the Poles and the Indian people are more than
correct, having many things in common.

Następujące po mowach inauguracyjnych prezentacje Pana Sebastiana Domżalskiego,
Ambasada RP w New Delhi, Pana Pirouzan Parvine, Dentons, P. Poul V. Jensen, Dyrektor
EBTC, Pana Amb. Jerzego Drożdż, KIG, Andrzej Turkowski, ThinkTank przybliżyły zebranym
różnorodne aspekty współpracy z Indiami. Kolejnym punktem Forum był panel dyskusyjny prowadzony przez
Prezesa IPCCI, Pana JJ Singh , nt inwestycji indyjskich w Polsce i polskich firm w Indiach: uwarunkowania i dobre
praktyki, przykłady skutecznego biznesu. Zaproszeni do nich goście P. Aleksander Libera, Pełnomocnik Zarządu ds.
wspierania polskich inwestycji zagranicą, PAIiIZ, P. Zbigniew Popowski, HSBC , P. Krzysztof Szuldrzynski, PWC, P.
OP Mishra, przedstawiciel Indorama, firmy indyjskiej prowadzącej działalność w Polsce, P. Dorota Mikołajewska,
przedstawiciel TZMO firmy polskiej obecnej na rynku indyjskim oraz P. Vijay Mehta, Prezes PHD Chamber of
Commerce and Industry w serii pytań opowiadali o swoich doświadczeniach. Ostatni panel ,prowadzony przez Pana
Tomasza Ostaszewicza, Dyrektor Departamentu i Współpracy Dwustronnej Ministerstwa Gospodarki i Pana JJ
Singh - Prezes IPCCI, był dyskusją przedstawicieli różnych organizacji rządowych i poza rządowych na nt. działań
wspierających współpracę dwustronną , aktualnych projektów, narzędzi oraz propozycji. Zaproszeni eksperci: Pan
Sebastian Domżalski, Kierownik Działu Ekonomicznego Ambasada RP w New Delhi, Pani Bożena Lublińska –
Kasprzak, Prezes PARP, Pan Amb. Jerzy Drożdż, KIG, Pan Ryszard Sznajder, Prezes PIIG, Pani Agata Wilimska,
BGK wyjaśniali co można jeszcze zrobić dla rozwoju współpracy bilateralnej, zwłaszcza wsparcia polskiego
eksportu do Indii. Po przerwie obiadowej, podczas której goście mogli degustować smakołyki kuchni indyjskiej z
warszawskiej restauracji Bollywood Lounge nastąpiła część networkingowa I konsultacyjna.
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Following the inaugural speeches, the presentations of Mr. Sebastian Domżalski, Embassy of the
Republic of Poland in New Delhi, Mr. Pirouzan Parvine, Dentons, Mr. Poul V. Jensen, Director of
EBTC, Mr. Ambassador Jerzy Drożdż, PCC, Andrzej Turkowski, ThinkTank, explained various
aspects of cooperation with India.
Another point of the Forum was the panel discussion led by the President of IPCCI, Mr. JJ Singh, concerning Indian
investments in Poland and Polish companies in India: determinants and good practices, examples of an effective
business. The invited guests, Mr. Aleksander Libera, Advisor to the Board for Polish Investments Abroad, PAIiIZ, Mr.
Zbigniew Popowski, HSBC, Mr. Krzysztof Szułdrzyński, PWC, Mr. OP Mishra, a representative of Indorama, an
Indian company that operates in Poland, Ms. Dorota Mikołajewska, representative of TZMO, a Polish company
operating in the Indian market, and Mr. Vijay Mehta, President of the PHD Chamber of Commerce and Industry, by
answering a series of questions talked about their experiences. The last panel, led by Mr. Tomasz Ostaszewicz,
Director of Bilateral Cooperation Department in the Ministry of Economy and Mr. JJ Singh, President of IPCCI, was a
discussion of representatives of various governmental and non-governmental organizations concerning activities
promoting bilateral cooperation, current projects, tools, and proposals.
The invited experts, Mr. Sebastian Domżalski, Economic Department Manager in the Embassy of the Republic of
Poland in New Delhi, Ms. Bożena Lublińska-Kasprzak, President of PARP, Mr. Ambassador Jerzy Drożdż, PCC, Mr.
Ryszard Sznajder, President of PIIG, Ms. Agata Wilimska, BGK, explained what else could be done for the
development of bilateral cooperation, especially in supporting Polish exports to India.
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Wspólne działania organizatorów oraz partnerów dały
wspaniałe rezultaty. Na forum przybyło 180
przedstawicieli biznesu i organizacji zaś ponad 200
oglądało onlinową transmisję. To pokazuje, że
zainteresowanie Indiami jest i że polscy przedsiębiorcy
wyposażeni w odpowiednią wiedzę mogą rozważać
współpracę z partnerami z Indii.
Forum było pierwszym z cyklu wydarzeń jakie są
zaplanowane na rok 2014 w ramach obchodów
60lecie nawiązania relacji dyplomatycznych.
Wykorzystując tą dobrą praktykę odbędą się kolejne seminaria na wszystkich zapraszamy. IPCCI będzie
informowało Państwa o wszelkich wydarzeniach. Naszym celem jest zbudowanie platformy wzajemnej współpracy i
wierzymy, że 2014 rok będzie przełomowy.
Forum było pierwszym z cyklu wydarzeń jakie są zaplanowane na rok 2014 w ramach obchodów 60lecie nawiązania
relacji dyplomatycznych. Wykorzystując tą dobrą praktykę odbędą się kolejne seminaria na wszystkich zapraszamy.
IPCCI będzie informowało Państwa o wszelkich wydarzeniach. Naszym celem jest zbudowanie platformy wzajemnej
współpracy i wierzymy, że 2014 rok będzie przełomowy.

Obchody Dnia Republiki

Lunch break, during which the guests could taste the
delicacies of Indian cuisine from the Warsaw
restaurant Bollywood Lounge, was followed by
networking and the consultation part of the meeting.
Joint actions of the organizers and partners have
given great results. The forum was attended by 180
representatives of businesses and organizations and
more than 200 watched the broadcast online. This
shows that there is great interest in India and that
Polish entrepreneurs, equipped with the appropriate
knowledge, may consider cooperation with the
partners from India.
The forum was the first of a series of events that are scheduled for 2014 within the celebration of the 60th anniversary
of establishing diplomatic relations. This good practice will result in more seminars to which we invite you all. IPCCI
will inform you about the events. Our goal is to build a platform for mutual cooperation and we believe that the year
2014 will be a breakthrough.

Republic Day Celebrations

Styczeń to szczególny miesiąc dla obywateli Indii. Obchodzony jest w tego miesiąca Dzień Republiki (26
stycznia), które jest drugim obok Dnia Niepodległości (15 sierpnia) narodowym świętem Indii, celebrującym
uniezależnienie się od Brytyjczyków. Zostało ono wprowadzone w związku z podpisaniem w styczniu 1950
roku konstytucji stworzonej pod kierunkiem dality dr Ambedkara. W Delhi odbywa się tego dnia parada ze
wszystkich regionów Indii przyjmowana przez głowę państwa.

January is a special month for the citizens of India. This month, the Republic Day is celebrated (26 January),
which is the second India's national holiday, after the Independence Day (15 August), commemorating the
independence from the British. It was introduced in connection with the constitution, signed in January 1950,
created under the direction of the dalit, Dr. Ambedkar. In Delhi this year there is a parade from all the regions
of India greeted by the head of the state.

W Polsce co roku z tej okazji rezydujący Ambasador wydaje przyjęcie, na które zapraszani są
przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, administracji rządowej, organizacji rządowych i
pozarządowych oraz wszystkie osoby, które związane są z Indiami. Takie przyjęcie odbyło się w tym roku 27
stycznia w hotelu Marriott. Gościem honorowym Pani Ambasador Moniki Kapil Mohty był Pan Minister
Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski. Podczas przyjęcia zostało oficjalnie zaprezentowane logo
stworzone z okazji 60lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Indiami i które ma
towarzyszyć wszystkim wydarzeniom organizowanym z tej okazji.

In Poland, every year on this occasion the residing Ambassador gives a banquet, to which the
representatives of the diplomatic corps, government administration, government and non-government
organizations, as well as all those who are associated with India are invited. Such a banquet was held this
year on January 27 at the Marriott Hotel. The guest of honour of Ms Ambassador Monika Kapil Mohta was
Radosław Sikorski, the Minister of Foreign Affairs. During the banquet, a logo was officially presented, which
was created to celebrate the 60th anniversary of the establishment of diplomatic relations between Poland
and India, and which will accompany all the events organized for this occasion.

60lecie relacji było dobrą okazją do podsumowań o których mówili w swoich przemówieniach Pani
Ambasador oraz Pan Minister. Podczas uroczystości Pani Ambasador wyróżniła i nagrodziła dyplomami
trzy organizacje: Indian Association in Poland za wybitne zasługi w pomocy dla społeczności indyjskiej w
Polsce, Association of Poles in India 1942-1948 za odwagę i przyjaźń, Indyjsko Polską Izbę Gospodarczą
za wybitne zasługi dla biznesu i wzmacniania relacji międzyludzkich wiążących Indie z Polską życząc
dalszej owocnej pracy.

The 60th anniversary of the relationships was a good opportunity to reflect on the issues referred to the
speeches of Ms. Ambassador and the Minister. During the ceremony, Ms. Ambassador presented and
awarded diplomas to three organizations: Indian Association in Poland, for outstanding contribution in
supporting the Indian community in Poland, the Association of Poles in India 1942-1948, for courage and
friendship, Indian-Polish Chamber of Commerce, for outstanding contribution to the business and for
strengthening relationships connecting India with Poland, and wished them further fruitful work.

Po części oficjalnej nastąpił indyjski poczęstunek z restauracji Buddha Bar i networking.

The official part of the evening was followed by serving refreshments from Buddha Bar restaurant and by
networking.

© Indo Polish Chamber of Commerce and Industry, Poland
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Spotkanie z przedstawicielami Axis Bank
Wieczór
bollywood

The meeting with the representatives of Axis Bank
Wieczór
bollywood

Po częściach oficjalnych i gospodarczych (Forum Gospodarcze Polska Indie i
przyjęcie z okazji dnia Republiki) odbyło się również coś bardziej lekkiego dla
ducha. W dniu 29 stycznia IPCCI wspólnie z Ambasadą Indii zorganizowało
wieczór poświęcony kulturze bollywood. Okazją było 100lecie kina Bollywood.
Przybyli na nie przedstawiciele korpusu dyplomatycznego oraz osoby związane
sercem, sentymentem lub biznesem z Indiami. Spotkanie poprowadziła znakomita
Seema Anand, hinduska opowiadacza. Indyjskie kino nierozłącznie łączy się z
tańcem i to właśnie tańce były głównym punktem tego wieczoru. Zebrani licznie
goście z nieukrywanym zachwytem przyglądali się indyjskim tańcom klasycznym
oraz współczesnym w niezrównanym wykonaniu zespołu Mohini pod
przywództwem Pani Kingi Malec. Program był nagrywany przez TVN i materiał z
niego można było zobaczyć w Pytaniu na śniadanie.

After the diplomatic and economic events (Poland-India Economic Forum and the
banquet on the occasion of the Republic Day), there was also something more airy for the
spirit. On January 29, IPCCI together with the Embassy of India organized an evening
dedicated to the culture of Bollywood. The occasion was the 100th anniversary of the
Bollywood Cinematography. It was attended by the representatives of the diplomatic
corps and the people associated through their heart, sentiment or business with India.
The meeting was hosted by excellent Seema Anand, an Indian storyteller. Indian cinema
is inseparably connected with dance, therefore dances were the highlight of the evening.
The guests, gathered in great numbers, with undisguised admiration watched the
classical and contemporary Indian dances performed by the unique Mohini Dance Group
under the leadership of Ms. Kinga Malec. The show was recorded by TVN and it can be
viewed in Pytanie na śniadanie.

Zapraszamy na:
http://pytanienasniadanie.tvp.pl/13826936/taniec-z-bollywood-podbil-polske

Please visit:
http://www.pytanienasniadanie.tvp.pl/13826936/taniec-z-bollywood-podbil-polske

Laurels of Abilities and Competence

Laury Umiejętności i Kompetencji
W styczniu przedstawiciele Izby gościli w Zabrzu podczas rozdania Laurów Umiejętności i
Kompetencji. Jak co roku wydarzenie to zebrało wokół siebie śmietankę intelektualną, ludzi
biznesu, kultury i administracji. Laury Umiejętności i Kompetencji to okazja by powiedzieć
„dziękuję” – tymi słowami Prezydent Miasta Zabrze Małgorzaty Mańki-Szulik, można
podsumować ideę wręczania wyróżnień przez Regionalną Izbę Gospodarczą w
Katowicach. 18 stycznia w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu odbyła się już XXII edycja Gali.

In January, representatives of the Chamber visited Zabrze during the ceremony of awarding Laurels
of Abilities and Competence. As every year, this event gathered the cream of the intellectuals,
people of the business, culture and administration. Laurels of Abilities and Competence is an
opportunity to say "thank you". These words of Małgorzata Mańka-Szulik, the President of the City
of Zabrze, can sum up the idea of giving awards by the Regional Chamber of Commerce in
Katowice. On January 18 at the House of Music and Dance in Zabrze, the 22nd edition of the Gala
took place.

Główne wyróżnienie, którym jest Diamentowy Laur Umiejętności i Kompetencji, otrzymał
Krzysztof Penderecki. „To wielkie wyróżnienie dla mnie. Przeglądnąłem nazwiska tych,
którzy dostali tę samą nagrodę – Jan Paweł II, który zostanie świętym, Premier Jerzy Buzek i
wiele innych, znakomitych postaci. Bardzo się cieszę, że przez to, że dostałem tę nagrodę,
też będę jednym z Laureatów i bardzo sobie to cenię” – powiedział odbierając Laur. Kapituła
przyznała w tym roku po raz pierwszy Kryształowy Laur z Diamentem. Laureatem został
Józef Hen – wybitny pisarz I publicysta.

The main award, which is the Diamond Laurel of Abilities and Competence, was given to Krzysztof
Penderecki. "It is a great honour for me. I looked through the names of those who received the same
award - John Paul II, who is to become saint, Prime Minister Jerzy Buzek, and many other great
people. I am very pleased that by the fact that I received this award I will also be one of the Laureates
and I appreciate it very much"- said, receiving the Laurel. This year, for the first time, the jury
awarded the Crystal Laurel with a Diamond. The winner was Józef Hen – an eminent writer and
journalist.
During the Gala the vital role of good relations and cooperation between the regions were
emphasized. Marek Sowa, the Marshal of the Małopolska province, when receiving the Platinum
Laurel, said: "I consider this award as a call for even greater development of our cooperation. I am
sure that in this matter we will be able to count on our Silesian friends with whom we have been
cooperating for several years more extensively, and towards whom we have high expectations."
Petr Kužel, President of the Czech Chamber of Commerce spoke in a similar tone: "I am honoured
to receive in Poland such an important and prestigious award. In work, the important things are
wisdom and friendship, existing between the Czechs and the Poles for many years. "

Podczas Gali podkreślano niezwykle istotną rolę dobrych relacji i współpracy pomiędzy
regionami. Marek Sowa, Marszałek województwa Małopolskiego, odbierając Platynowy
Laur, powiedział: „Traktuję to wyróżnienie jako zaproszenie do jeszcze większego
pogłębienia naszej współpracy. Jestem pewien, że będziemy w tym mogli liczyć na naszych
śląskich przyjaciół, z którymi od kilku lat współpracujemy coraz mocniej i wiele sobie
obiecujemy”. W podobnym tonie wypowiadał się Petr Kužel, Prezes Czeskiej Izby
Gospodarczej: „Jestem zaszczycony, że odbieram w Polsce tak ważną i prestiżową
nagrodę. W pracy ważna jest mądrość i przyjaźń – ta od wielu lat występuje między
Czechami I Polakami”.
Wręczanie Laurów postaciom wybitnym, które swoją działalnością wspierają procesy pozytywnych zmian,
to także okazja do opisania tego, jak każdy z nas codziennie może wpływać na swoje najbliższe otoczenie.
Podczas Gali Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, zaapelował: „Bardziej się lubmy,
szanujmy, miejmy do siebie więcej zaufania”. /materiały od Regionalna Izba Gospodarcza.

Giving Laurels to prominent persons, who through their activities support the processes of positive changes,
is also an opportunity to describe how each of us can every day affect one’s immediate society. During the
Gala, Andrzej Arendarski, President of the National Chamber of Commerce, appealed: "Let us like one
another more, respect one another more, and trust each other more."
/ materials from the Regional Chamber of Commerce

Gratulujemy Prezesowi Regionalnej Izby Gospodarczej Panu Tadeuszowi Donocikowi, który od początku
stworzył idee Laurów, które przez kolejne lata stały się bardzo pożądanym wyróżnieniem, przyznawanym
przez Kapitułę.

We congratulate the President of the Regional Chamber of Commerce, Mr. Tadeusz Donocik, who was the
originator of the ideas of the Laurels, which over the years have become very a desirable distinction
awarded by the Jury.
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z przedstawicielami
Axis Bank
ISpotkanie
Grand
Speed Business
Mixer w Łodzi

meeting with
the representatives
of Axis Bank
ITheGrand
Speed
Business
Mixer w Łodzi

Z inicjatywy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. oraz przedstawicieli
grupy Raben powstał znakomity pomysł zorganizowania I Grand Speed Business
Mixer w Łodzi. Jest to forma rozmów biznesowych na zasadzie szybkiej wymiany
informacji, które dadzą podstawę do późniejszych zaawansowanych rozmów.
Celem wydarzenia jest kojarzenie uczestników i ułatwienie współpracy między
obecnymi na nim firmami. Do współpracy zostały zaproszone Izby Gospodarcze
w tym Indyjsko Polska Izba Gospodarcza, która w rejonie łódzkim jest
reprezentowana przez Pana Amit Lath. Odbyło się spotkanie robocze, na którym
ustalono zakres obowiązków i odpowiedzialności organizatorów i partnerów oraz
grafik działań.

On the initiative of Łódzka Specjalna Strefa Ekonomicza S.A. [Łódź Special
Economic Zone] and the representatives of the Raben Group, an excellent idea
was created to organize the First Grand Speed Business Mixer in Łódź. It is a form
of business discussions on the basis of a quick exchange of information, which
will give basis to subsequent advanced talks. The event brings together
participants and facilitates cooperation between companies attending the event.
For cooperation were invited the Chambers of Commerce, including the IndianPolish Chamber of Commerce, which in the region of Łódź is represented by Mr.
Amit Lath. A working meeting took place, during which a range of duties and
responsibilities of the organizers and partners was established, as well as the
schedule for the operations. IPCCI fully supports the initiative and presents
thanks to Łódź Special Economic Zone for invitation. We will soon send you an
invitation for the planned First Grand Speed Business Mixer in Łódź.

IPCCI w pełni popiera inicjatywę, dziękuję ŁSSE za zaproszenie. Na planowany I
Grand Speed Business Mixer w Łodzi wkrótce wyślemy do Państwa zaproszenie.

Jubileuszowe 5te Otwarte Mistrzostwa Polski w Carrom – Brzeg 2014

The 5th Jubilee Polish Open Championships in Carrom - Brzeg 2014

W sobotę 8 lutego br. odbędą się już piąte Otwarte Mistrzostwa Polski w Carrom. Organizatorem turnieju
jest Polskie Stowarzyszenie Carrom. Turniej co roku odbywa się podczas Brzeskiego Festiwalu Gier
Planszowych w Brzegu i przyciąga coraz większą liczbę graczy, zarówno z Polski, jak i innych państw
Europejskich. W tym roku w turnieju weźmie udział blisko czterdziestu zawodników. Oprócz Polaków
pojawią się gracze z Czech, Niemiec i Szwecji. Rozgrywki odbędą się w zabytkowym Ratuszu Miejskim.
Każdy gracz rozegra siedem meczów w systemie szwajcarskim. Następnie dwóch najlepszych
zawodników z listy rankingowej zmierzy się w meczu finałowym. Z pewnością emocje będą ogromne,
ponieważ dla najlepszych przewidziane są atrakcyjne nagrody. Do wygrania są piękne puchary i trzy bilety
lotnicze do Londynu na 18te Mistrzostwa Europy w Carrom. Otwarte Mistrzostwa Polski w Brzegu odbywają
się dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Gminy Miasta Brzeg.

On Saturday, February 8, the fifth Polish Open Championships in Carrom will take place. The organizer of
the tournament is the Polish Association of Carrom. The tournament takes place every year during the
Festival of Board Games in Brzeg and attracts more and more players, both from Poland and from other
European countries. This year's tournament will be attended by nearly forty players.
In addition to the Poles, the players from the Czech Republic, Germany, and Sweden will participate. The
competition will be held in the historic Town Hall. Each player will play seven matches in the Swiss system.
Then two of the best players from the ranking list will take part in the final match. Certainly, the excitement will
be great because the best players will get attractive prizes. Beautiful cups and three tickets to London for the
18th European Championship in Carrom can be won. Polish Open Championships in Brzeg are held thanks
to the financial support from the Municipality of Brzeg.

Miejsce rozgrywek:
Ratusz Miejski w Brzegu
ul. Rynek 1
49-300 Brzeg
Rozpoczęcie turnieju – 9:30
Mecz finałowy – 17:30
Więcej informacji na naszym profilu na facebook-u oraz na stronie www.carrom.pl

Place of the tournament:
Town Hall in Brzeg
ul. Rynek 1
49-300 Brzeg
Tournament start - 9:30
The final match - 17:30

Zapraszamy!

For more information visit our profile on Facebook and www.carrom.pl

Zespół Carrom Polska

Please, join us!
Carrom Polska Team
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