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Silna reprezentacja Polski pod przewodnictwem
wicepremiera Janusza Piechocińskiego
na Vibrant Gujarat 2015

Strong Polish representation headed
by Deputy Prime Minister Janusz Piechociński
at Vibrant Gujarat 2015.

W dniach 9-11 stycznia 2015 r. wicepremier Janusz Piechociński wraz z delegacją polskich
przedsiębiorstw odbył wizytę w Indiach. W ramach niej uczestniczył w sesji otwierającej Vibrant Gujarat
Summit 2015, jedno z największych wydarzeń gospodarczych w tym kraju, a także spotkał się z
premierem Indii Narendrą Modim. Delegacji oficjalnej towarzyszyła silna delegacja polskich
przedsiębiorców w ramach misji gospodarczej organizowanej przez KIG I IPCCI.

Between January 9 and 11, 2015, Deputy Prime Minister Janusz Piechociński, together with a
delegation of Polish entrepreneurs, paid a visit to India. He participated in a session opening Vibrant
Gujarat Summit 2015, one of the greatest economic events in the country; he also met Prime Minister of
India, Narendra Modi. The official delegation was accompanied by a strong delegation of Polish
entrepreneurs, forming a part of an economic mission organized by the Polish Chamber of Commerce
and IPCCI.

Vibrant Gujarat Summit to organizowane od 2003 r. co dwa lata spotkanie przedstawicieli rządów
różnych państw oraz biznesu. W tym roku uczestniczyli w nim Sekretarz Stanu USA John Kerry,
Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki-moon czy przedstawiciele w randze ministra m.in. Australii, Kanady,
Japonii, Holandii, RPA czy Wielkiej Brytanii.
Głównym tematem rozmów był rozwój wzajemnych stosunków gospodarczych. W trakcie spotkania z
premierem Indii Janusz Piechociński wskazał na górnictwo oraz sektor obronny jako pola potencjalnej
współpracy. Zaprosił również Narendrę Modiego do złożenia wizyty w Warszawie. Innymi rozmówcami
wicepremiera byli m.in. minister przetwórstwa żywności Indii Harsimrat Kaur Badal, minister rolnictwa
Shri Mohanbhai Kalyanjibhai Kundariya. Podczas spotkań poruszone zostały najważniejsze obszary
współpracy w tym podpisanie umowy regulującej eksport jabłek, wymianę wiedzy rolniczej i
przetwórstwa mlecznego. Temat współpracy będzie kontynuowany na zbliżających się targach
AAHAR w New Delhi w których będą uczestniczyli przedsiębiorcy pod przewodnictwem ministra
rolnictwa Marka Sawickiego. W trakcie ostatniego spotkania z ministrem stali i kopalni Indii Narendra
Singh Tomar wicepremier Piechociński zasygnalizował otworzenie programu „Go India”, padła również
propozycja współpracy w edukacji związanej z przemysłem nuklearnym i górniczym oraz stworzenie
grupy roboczej szefów firm z obu państw.
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Vibrant Gujarat Summit is a meeting of government and business representatives from various
countries. It has been organized biennially since 2003. This year, it was attended by US Secretary of
State John Kerry, Secretary General of the United Nations Ban Ki-moon and representatives of
ministerial rank from Australia, Canada, Japan, the Netherlands, Republic of South Africa and Great
Britain.
The main subject of talks was development of mutual economic relations. In the course of the meeting
with Prime Minister of India, Janusz Piechociński indicated the mining industry and the defence sector as
areas of potential cooperation. He also invited Narendra Modi to pay a visit to Warsaw. Janusz
Piechociński also met India's Minister of Food Processing, Harsimrat Kaur Badal and Minister of
Agriculture, Shri Mohanbhai Kalyanjibhai Kundariya. Most important areas of cooperation were
discussed during the meetings, including conclusion of an agreement regulating export of apples,
exchange of knowledge on agriculture and milk processing. The theme of cooperation is going to be
continued during the approaching AAHAR fair in New Delhi, which will be attended by Polish
entrepreneurs with Minister of Agriculture, Marek Sawicki. During the last meeting with Indian Minister of
Mines and Steel, Narendra Singh Tomar, Deputy Prime Minister Piechociński indicated establishment of
a programme called “Go India”; a proposal was put forward for cooperation in education related to
nuclear and mining industry, along with establishment of a working group of company heads from both
countries.
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Launch of the “Go India” programme, modelled upon “Go China” and “Go Africa”, may help Polish
entrepreneurs in entering this market. Business delegation was represented numerously. Interest in
India is growing year by year. Activities undertaken by IPCCI to promote economic relations are also
contributing to this. Both sides are strongly interested in cooperation and “Go India”, if prepared well,
may constitute a response to Modi’s programme “Make in India.”
Within the scope of the visit, IPCCI and the Polish Chamber of Commerce organized a seminar for the
participants of Vibrant Gujarat; the honorary speaker at the seminar was Deputy Prime Minister Janusz
Piechociński. During the seminar, Poland showed its potential very well: representatives of various
industries (dairy, fruit-farming, wood, railway, etc.) delivered presentations. The seminar enjoyed huge
interest of Indian entrepreneurs and it was also attended by Indian ministers.
A visit at AMUL, the largest manufacturer of dairy products, was an interesting experience. The
entrepreneurs had the opportunity of seeing the production line; they also became acquainted with the
business model, talked to the management and company owner.

Stworzenia programu „Go India”, na wzór „Go China” i „Go Africa”, może pomóc polskim przedsiębiorcom
w wejściu na ten rynek. Delegacja biznesu była szeroko reprezentowana. Zainteresowanie Indiami
wzrasta z roku na rok. Podejmowane min. przez IPCCI działania na rzecz promocji relacji gospodarczy
również się do tego przyczyniają. Obie strony są mocno zainteresowane współpracą, Go India dobrze
opracowany może być odpowiedzią na program Modiego Make in India.
W ramach tej wizyty IPCCI i KIG zorganizowali seminarium dla uczestników Vibrant Gujarat, którego
honorowym mówcą był wicepremier Janusz Piechociński. Podczas seminarium Polska szeroko
zaprezentowała swój potencjał – prezentacji dokonali przedstawiciele różnych branży w tym mleczarskiej,
sadowniczej, drewnianej, kolejarskiej itp. Seminarium cieszyło się ogromnym zainteresowaniem
przedsiębiorców indyjskich, byli na nim również obecni ministrowie indyjscy.
Ciekawym doświadczeniem była wizytacja u największego producenta produktów mlecznych – AMUL.
Przedsiębiorcy mieli okazję nie tylko przyjrzeć się linii produkcyjnej ale zapoznać się z modelem
biznesowym i porozmawiać z managementem i właścicielem firmy.
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Obchody Dnia Republiki

Republic Day Celebrations

W dniu 26 stycznia 2015 społeczność indyjska, która z upływem lat stała się liczącą się w
polskim społeczeństwie, wesoło i entuzjastycznie świętowała 66-te obchody Dnia
Republiki.

The Indian community which over the years has become a force to reckon with in
Polish society, celebrated the 66th Republic Day with gaiety and enthusiasm on 26th
January 2015.

Dzielnie znosząc zimno i śnieg, wielu ludzi zgromadziło się przy nowym budynku
ambasady Indii, gdzie powitali ich nowo mianowany ambasador Indii Pan Ajay Bisaria
oraz jego żona Pani Bharati Chaturvedi.

Braving the cold and snow, a large number of people gathered at the new building of
the embassy of India where they were greeted by newly- appointed Indian H.E.
Ambassador Ajay Bisaria and his wife Madame Bharati Chaturvedi.

Pan Ambasador Ajay Bisaria, który do niedawna kierował eurazjatyckim oddziałem
indyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i z powodzeniem zorganizował wizytę
prezydenta Rosji Władimira Putina w Indiach, rozwinął trójkolorową flagę. Następnie
odczytał orędzie Pana prezydenta Pranaba Mukherjee do narodu.

H.E. Ambassador Ajay Bisaria, who till recently was in charge of the Eurasia division
in India’s external affairs ministry and had organized Russian President Vladimir
Putin’s visit to India successfully, unfurled the tricolor.Later, he read Mr President
Pranab Mukherjee’s message to the nation.

„Jeśli Indie posiadają dziś silny profil w zakresie wzajemnego poszanowania praw
narodów, to część tych zasług należy oddać indyjskiej diasporze. Nasz premier bardzo
docenia wkład ze strony indyjskiej diaspory.

“If India today has a strong profile in the comity of nations, part of this credit must be
given to the Indian diaspora. Our prime minister values the contribution of the Indian
diaspora very much.

Wy, Hindusi mieszkający w Polsce, również dokonaliście ogromnego dzieła i to dzięki
waszej ciężkiej pracy relacje indyjsko-polskie uległy znacznej poprawie. Dziś wymiana
handlowa między obydwoma krajami sięgnęła 1,5 miliarda dolarów, a Indie objawiły się w
Polsce jako „miękka siła” (soft power), powiedział zgromadzonym Ambasador

“You Indians in Poland have also done a tremendous job and it is because of your
hard work that Indo-Polish relations have improved by many notches. Today the trade
between the two countries has touched $1.5 billion and India as a soft power has
emerged in Poland,” H.E. told the gathering.

Artykuł za IANS

IANS contribution
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Movie screening

Pokaz filmu
Podczas premiery filmu w Warszawie Aktorka Rani Mukerji, chwalona w Indiach za swoją rolę dzielnej oficer
policji w filmie Mardaani, pozostawiła polskich miłośników Bollywood pod wrażeniem nie tylko swoich
umiejętności aktorskich, ale i złożoności filmu, który porusza tematykę handlu ludźmi.

Actress Rani Mukerji, who was lauded for her role as a brave woman police officer in the film Mardaani in
India, left Bollywood lovers of Poland not only impressed with her acting skills but with the intricacies of
the film which revolves around human trafficking, during the film's premiere in Warsaw.

Pokaz został otwarty przez Pana Ambasadora Ajay Bisaria, który powitał publiczność.

The screening was opened by H.E. Ambassador Ajay Bisaria who addressed the public .

Po premierze wyprodukowanego przez Yashraj Films Mardaani, która odbyła się 28 stycznia, Rani spotkała
się z licznym gronem wnikliwych widzów. Film wyświetlono w prestiżowym kinie Muranów.

Rani faced a knowledgeable crowd after the premiere of Mardaani, produced by Yashraj Films,on
January 28. The film was screened at the prestigious Muranow theatre.

Widzowie byli pod wrażeniem nie tylko filmu, ale także pierwszoplanowej aktorki, którą specjalnie
zaproszono na spotkanie z publicznością.

The audience was not only impressed with the film but also with its leading lady, who was specially
invited to interact with the public.

Aktorka stanęła na wysokości zadania i przez ponad godzinę pewnie odpowiadała na pytania.
„To bardzo smutne, że ze względu na globalny terroryzm ludzie nie poświęcają wystarczającej uwagi innemu
problemowi, jakim jest globalny handel ludźmi, a zwłaszcza młodymi dziewczętami. To także proceder wart
ogromne miliardy dolarów, podobnie jak mafia narkotykowa” — powiedziała Rani podczas imprezy.

The actress rose to the occasion and took questions with great confidence for more than an hour.

„Operator zdjęć do Mardaani, Artur Żurawski, wykonał świetną robotę. Film nie zdobyłby takiego rozgłosu,
gdyby nie wyczulenie Artura na to, by wypaść jak najlepiej” powiedziała Rani.
JJ Singh, prezes IPCCI, wręczył Rani i Arturowi specjalne nagrody za wkład w promowanie wzajemnego
zrozumienia i biznesu w sektorze filmowym. Oboje obiecali współpracować w niedalekiej przyszłości.
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"It is a great pity that because of global terrorism, people are not paying enough attention to the other
problem like global human trafficking particularly of young girls. This is also a huge billions of dollars
racket just like drug mafia," Rani said at the event.
"The director of photography of Mardaani, Artur Zurawski, has done a great job. The film would not have
been that big, but for Artur's sensitivity to excel," said Rani.
Both Rani and Artur were given special awards by JJ Singh, president of the Indo-Polish Chamber of
Commerce and Industry (IPCCI) for their contribution to promote understanding and business in the film
sector. Both of them promised to work together in the near future.
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23rd Edition of Laurels of Skills and Competence

XXIII Laury Umiejętności i Kompetencji
Pod patronatem Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, finał
tegorocznej XXIII edycji Laurów Umiejętności i Kompetencji odbył się 17
stycznia 2015 roku w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. Rozdanie Laurów
Umiejętności i Kompetencji to jedno z największych wydarzeń
kulturalnych w regionie organizowanych dorocznie przez Regionalną
Izbę Gospodarczą w Katowicach. Uroczystość ta zawsze gromadzi na
Śląsku najważniejsze postaci ze świata nauki, kultury, polityki I
gospodarki.

Under the patronage of the Regional Chamber of Commerce in
Katowice, the final of this year's 23rd edition of Laurels of Skills and
Competence took place on January 17, 2015 in the Music and Dance
Centre in Zabrze. Handing out of Laurels of Skills and Competence is
one of the greatest cultural events in the region, organized annually
by the Regional Chamber of Commerce in Katowice. The event
always brings together most important figures from science, culture,
politics and economy in Silesia.

Jak co roku, w Gali udział wzięło ponad 2000 gości – parlamentarzystów,
przedstawicieli korpusu dyplomatycznego, administracji rządowej i
samorządowej oraz przedsiębiorców. Kapituła Laurów postanowiła w tym
roku nagrodzić Diamentowym Laurem Umiejętności i Kompetencji
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

As every year, over 2,000 guests attended the Gala: MPs,
representatives of diplomatic corps, state government and local
government administration, as well as entrepreneurs. This year, the
jury of the Laurels decided to give the Diamond Laurel of Skills and
Competence to President of the Republic of Poland, Bronisław
Komorowski.

Zebranych gości przywitała Prezydent miasta Zabrze, Małgorzata
Mańka-Szulik: „To dziś, kolejny raz w tej sali, spotykają się ludzie, którzy
nie tylko kochają Śląsk, nie tylko kochają Polskę, ale wiedzą, jak osiągać
sukces. (…) Dlatego z taką radością czekamy zawsze na ten styczniowy
wieczór aby spotkać się z tymi, którzy nie tylko tworzą tę naszą codzienną
rzeczywistość, nie tylko osiągają sukcesy, ale dzielą się doświadczeniem i pozytywną energią. (…) Nasze
serca są gorące i biją dla Śląska”.
Z kolei Tadeusz Donocik, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, w swoim wystąpieniu
podkreślał, jaką rolę pełnią wręczane wyróżnienia: „Uroczystość Laurów jest okazją do pokazania dobra,
którego nie brakuje w naszym regionie – województwie śląskim i opolskim – i pokazania rozmiarów tego
dobra”.
IPCCI gratuluje Wszystkim wyróżnionym Laurami Umiejętności i Kompetencji, w szczególności zaś Pani
Prezydent miasta Zabrze, Małgorzacie Mańka-Szulik, która otrzymała Kryształowy Laur oraz Krajowej Izbie
Gospodarczej za Kryształowy Laur z Diamentem, który odebrał Pan Marek Kłoczko.
Specjalne podziękowania dedykujemy Prezesowi Tadeuszowi Donocikowi, który od lat jest sercem i
umysłem oddany Śląskowi, Polsce i swoje przesłanie realizuje z niespotykanym zaagażowaniem.
Więcej info na: http://www.laury.rig.katowice.pl/
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The invited guests were welcomed by Mayor of the City of Zabrze,
Małgorzata Mańka-Szulik: “Today, people who not only love Silesia
and Poland, but who also know how to achieve success, meet in this
room once again. (...) Therefore, we are always waiting for this
January evening with joy, in order to meet the people who not only create our every-day reality and
accomplish successes, but who share their experiences and positive energy. (...) Our hearts are warm
and they beat for Silesia.”
President of Regional Chamber of Commerce in Katowice, Tadeusz Donocik, emphasized in his speech
the role played by the distinctions that were handed out: “The ceremony of Laurels is an opportunity for
showing the assets that are abundant in our region – in the Silesia and Opole Provinces – and for
showing the dimensions of such assets.”
IPCCI would like to congratulate all persons distinguished with Laurels of Skills and Competence, in
particular Mayor of the City of Zabrze, Małgorzata Mańka-Szulik, who received the Crystal Laurel and
the Polish Chamber of Commerce awarded with the Crystal Laurel with Diamond, which was collected
by Mr. Marek Kłoczko.
We wish to thank heartily President Tadeusz Donocik, who has given his heart and soul to Silesia and
Poland and has been putting his message into practice with unique involvement.
More information is available at: http://www.laury.rig.katowice.pl/

January, 2015

Page 7

Good Bye Madam Ambassador Monika Kapil Mohta

Pożegnanie Pani Ambasador Moniki Kapil Mohty
19 stycznia wieczorem, na dzień przed wyjazdem Pani Ambasador do Indii po zakończeniu trwającej trzy i
pół roku, uwieńczonej sukcesem kadencji w Polsce, IPCCI zorganizowała pożegnalną kolację.

IPCCI organized a farewell dinner on the 19th January 2015 an evening before she left for India after her
three and a half year successful tenure in Poland.

Przedstawiciele członków IPCCI, Ministerstwa Gospodarki i Spraw Zagranicznych Polski oraz środowiska
akademickiego pożegnali ciepło Monikę Kapil Mohtę i podziękowali jej za cenny wkład i ciężką pracę na rzecz
umacniania relacji indyjsko-polskich.

Representatives of IPCCI members, Ministry of Economy and Foreign Affair of Poland, Academic world
gave a warm farewell to Monika Kapil Mohta and thanked her for her valuable contribution and hard work
in making India Poland relation stronger.
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