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VISIT OF FOREIGN MINISTER, MR.RADOSLAW SIKORSKI TO INDIA
WIZYTA MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH, PANA RADOSŁAWA SIKORSKIEGO W INDIACH
W dniach 10-14 lipiec 2011 odbyła się
oﬁcjalna wizyta Pana Ministra Spraw
Zagranicznych Radosława Sikorskiego
w Indiach. W trakcie wizyty Pan Minister Sikorski spotkał się z Ministrem
Spraw Zagranicznych Indii Panem S.M.
Krishna i Ministrem Gospodarki Panem
Anand Sharma. Oprócz rozmów na
temat dwustronnej wymiany handlowej
ważną kwestią było zwiększenie
współpracy w zakresie wymiany
technicznej między oboma krajami.

Foreign Minister Radosław Sikorski
made an ofﬁcial visit to India on 10-14
July 2011. Minister Sikorski met
India’s Minister of External Affairs S.M.
Krishna and Minister of Trade Anand
Sharma. Apart from focusing on
increasing bilateral trade, the minister
also looked at increasing technological
exchanges between the two countries.
The Polish minister also attended an
Economic Forum, with Indian and
Polish business representatives companies having business presence in India,
Inglot/TZMO
were part of the
delegation.

Mr SM Krishna and Mr Radoslaw Sikorski
J J Singh (President, IPCCI), Sriprakash Jaiswal (Minister of Coal),
Professor Surendar Bhutani (Director, IPCCI),
and Rajesh Vaishnaw (Counsellor , Embassy of India)
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WELCOME RECEPTION FOR H.E. MRS. MONIKA KAPIL MOHTA
SPOTKANIE POWITALNE DLA PANI AMBASADOR MONIKI MOHTA
IPCCI invited all representatives of member companies / Ministry of
Commerce / Ministry of Foreign affairs / Members of Polish Parliament
/ National Chamber of Commerce / Institute of Diplomatic studies
and University of Warsaw, oriental studies.

W dniu 12 lipca IPCCI zorganizowała przyjęcie powitalne na cześć
Pani Ambasador Moniki Mohty. Wśród gości oprócz członków Izby
byli przedstawicieli Parlamentu, Ministerstwa Gospodarki,
Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Krajowej Izby Gospodarczej,
Instytutu Badań nad Współczesnymi Indiami, Uniwersytetu
H.E. Mrs. Monika Kapil Mohta thanked IPCCI for being active in Warszawskiego, wydział Orientalistyki oraz inni szanowni Partnerzy.
grooming India Poland business relation / cultural activities and
promised her support in future for IPCCI for all the related issues.
Pani Ambasador podziękowała Izbie za aktywność na rzecz rozwoju
relacji indyjsko – polskich na płaszczyznach biznesowych, gospodarczych i kulturowych i obiecała wspierać Izbę w jej dalszych
działaniach.

NAMES DAY CELEBRATION
IMIENIN
Mrs. Anna Kalata , Vice President IPCCI organized her names day 26 lipca w dniu swoich imienin Pani Anna Kalata, wice prezes Izby,
invitation. This was an important day for her as she also declared that zorganizowała przyjęcie na którym ogłosiła, że będzie kandydowała
she is starting for the post of a Senator in the upcoming election in do Senatu w zbliżających się wyborach jako niezależny kandydat.
Dostała
również
propozycje od PSL do startowania z ich listy
october 2011 as an independent candidate.
She alsoChołdyna
got a proposal
Mr. Ryszard
, Mr.Ireneusz
Stachowiak
VP Inowroclaw,
wyborczej, nad którą się poważnie zastanawia.
from PSL (Peasent Party)ruling coalition party to start from theirand
listJJ Singh
which she is considering.
Jesteśmy pewni, że jeśli Pani Kalata wygra Izba zyska kolejną osobę
We are sure that if she win’s we will have yet another political ﬁgure w świecie polityki, która będzie sprzyjała Indiom.
who is a friend of India.

Mrs Anna Kalata and Mr Adam Struzik
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POWER LUNCH WITH INDO POLISH PARLIAMENT COMMITTEE
LUNCH Z INDYJSKO POLSKĄ GRUPĄ PARLAMENTARNĄ
IPCCI organized a power lunch which was attended by
H.E.Mrs.Monika Kapil Mohta and the Members of IPPC from the
Polish Parliament headed by Mr.Tomasz Latos, Mr.Roman Kaczor
,Mrs. Beata Bublewicz ,Mr.Michal
Szczerba.Topic discussed during
the meeting was how to strengthen
the
existing
business/cultural
relations between the countries and
Mr.Latos also briefed the attendees
about his visit along with Mr.Sikorski
to India.

W dniu 26 lipca odbyło się znaczące spotkanie organizowane przez
Izbę, którego gośćmi byli Pani Ambasador Monika Mohta,
członkowie Izby oraz Indyjsko Polska Grupa Parlamentarna reprezentowana przez Pana Tomasza Latos,
Pana Romana Kaczora, Panią
Beatę Bublewicz oraz Pana
Michała
Szczerbę.
Podczas
spotkania dyskutowano na temat
możliwości
wzmocnienia
istniejących relacji biznesowych i
kulturalnych
między
oboma
krajami. Pan Tomasz Latos zdał
również relację z wizyty Pana
Ministra Sikorskiego w Indiach.

Mr Tomasz Latos and Mr Roman Kaczor

SUMMER BAZAAR LITTLE JUMBO
LETNI BAZAR LITTLE JUMBO
Mrs/Mr.Naveen Sangatramani owners of preschool
Little Jumbo organized a summer bazaar which was
open to all. The funds raised from this event were
donated to the Pacanow Orphanage & Orzeszek
special preschool.

Państwo Sangatramani, właściciele przedszkola
Little Jumba zorganizowali otwarty letni bazar.
Środki zebrane na tej imprezie zostały przekazane
na Domu Dziecka w Pacanowie oraz przedszkole
specjalne Orzeszek w Poznaniu.

Little Jumbo provides a daily structured program with
an emphasis on play and creativity. Our pre-school
program is child-centered and ﬂexible, catering to
the individual needs and interests of our children,
taking ideas from various well established early childhood programmes including the Primary Years
Programme of the International Baccalaureate
programme, and the Foundation Stage of the English
National Curriculum.

Przedszkole Little Jumbo zapewnia opiekę
najmłodszym wg usystematyzowanego programu
z naciskiem na gry pobudzające wyobraźnię i
kreatywność. Program jest ułożony z myślą o
dobru dzieci, aby rozwijać ich umiejętności,
zainteresowania w oparciu o specjalne
międzynarodowe programy nauczania.
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ACADEMIC INITIATIVE
INICJATYWA AKADEMICKA
Not only businessmen and representatives of companies interested Nie tylko biznesmeni i przedstawiciele ﬁrm zainteresowanych
in cooperation with India were in the delegation accompanying the współpracą z Indiami znaleźli się w składzie delegacji towarzyszącej
Head of Polish diplomacy during his ofﬁcial visit to India. Among szefowi polskiej dyplomacji podczas jego oﬁcjalnej wizyty w Indiach.
those accompanying was co-founder Dr. Jakub Zajaczkowski, direc- Wśród osób towarzyszących był między innymi doktor Jakub
tor of the Centre for Research on Contemporary India at the Institute Zajączkowski współtwórca i kierownik Centrum Badań nad
of International Relations at Warsaw University. Dr. Zajączkowski Współczesnymi Indiami w Instytucie Stosunków Międzynarodowych
attended the meeting with Minister Sikorski to the Indian Council of na Uniwersytecie Warszawskim. Dr Zajączkowski wziął udział w
World Affairs, attended the economic forum and a meeting with EU spotkaniu ministra Sikorskiego w Indian Council of World Affairs,
ambassadors in India. During the visit present issues of academic uczestniczył w forum gospodarczym oraz spotkaniu z ambasacooperation were discussed and both sides announced a support dorami UE w Indiach. Tuska, jak i obecnej Radosława Sikorskiego,
for Centre for Research on Contemporary India. Political support for kwestie współpracy akademickiej były z sukcesem podnoszone.
such academic initiatives as the Centre, Zajaczkowski notes are very Podczas polsko-indyjskich rozmów w New Delhi prowadzonych w
important. At the same time is a signal that India is increasingly trakcie oﬁcjalnej wizyty szefa polskiej dyplomacji Indie zapowiedziały
interested in strengthening multilateral relations with the countries of między innymi wsparcie dla powstałego w roku 2010 na UniwersyteCentral Europe. Dr. Zajączkowski notes here that there is a close link cie Warszawskim Centrum Badań nad Współczesnymi Indiami.
between science and business and the economy. Scientiﬁc, Oceniając znaczenie politycznego wsparcia dla takich inicjatyw
academic, student exchanges between the Poland and India will akademickich, jak Centrum,podkreśla Jakub Zajączkowski wsparcie
serve to promote our countries, mutual exploration and networking. takie jest bardzo istotne. Jednocześnie jest to sygnał, że Indie są
Warsaw International Studies and
coraz bardziej zainteresowane
Research in Contemporary India is
zacieśnieniem
wielostronnych
the ﬁrst of its kind in Central and
relacji z państwami Europy
Eastern Europe. Established with the
Środkowej. Dr Zajączkowski
support of the European Commiszaznacza przy tym, że istnieje
sion's Centre, which is created by an
ścisły związek między nauką a
international research consortium
biznesem
i
gospodarką.
composed of more than 12 universiWspółpraca naukowa, akademicka,
ties and research institutes in India
wymiana studentów między Polską
and 15 of the EU, aims at a comprei Indiami służyć będzie promocji
hensive study of modern India, and
naszych państw, wzajemnemu
combining the scientiﬁc, economic
poznawaniu się i nawiązywaniu
and political European Union counkontaktów. Warszawskie Centrum
tries and India. Dr. Zajączkowski
Studiów
i
Badań
na
stressed the need to change the
Współczesnymi
Indiami
jest
image of modern India in Europe
pierwszą tego typu placówką w
and Europe in India. For India to be
Europie Środkowej i Wschodniej.
H.E. Mr.Piotr Kłodkowski,
seen as a rising economic power,
Założone dzięki wsparciu Komisji
not an exotic country only. India and
Ambassador of Poland in India (fourth from right) Europejskiej Centrum, które
EU should cooperate not only in the
tworzone
jest
przez
and Dr. Jakub Zajaczkowski, Director of CFRCI
economic ﬁeld, but strengthen
międzynarodowe
konsorcjum
with academic delegates
political cooperation. Poland may be
badawcze złożone z ponad 12
the perfect bridge between India
uczelniami i placówkami badawcand Western Europe. Especially in the context of the Presidency of zymi z Indii oraz 15 z EU, stawia sobie za cel kompleksowe badania
such visits and the accompanying Ministerial meetings of scientists, współczesnych Indii oraz łączenie ze sobą środowisk naukowych,
businessmen are very useful and can bring positive effects for the gospodarczych i politycznych krajów Unii Europejskiej oraz Indii. Dr
Poland-India relations .The Center will hold next international Zajączkowski podkreślił potrzebę zmiany wizerunku współczesnych
conference “Rise of India in the global economy and implications for Indii w Europie i Europy w Indiach. Na Indie należy patrzeć jak na
EU”in early November in Hyderabad, jointly with the University of wschodzącą potęgę gospodarczą, a nie egzotyczny kraj pełen słoni i
Hyderabad.
ludzi w turbanach. Indie i EU powinny współpracować nie tylko w
dziedzinie gospodarczej, ale zacieśniać współpracę polityczną.
Polska może być doskonałym pomostem między Indiami a Europą
Zachodnią. Zwłaszcza w kontekście prezydencji takie wizyty ministrów oraz towarzyszące temu spotkania naukowców, biznesmenów
są bardzo przydatne i mogą przynieść pozytywne efekty dla relacji
polsko-indyjskich. Temu służyć będzie także przygotowywana przez
Centrum kolejna międzynarodowa konferencja naukowa na początku
listopada w Hyderabadzie organizowana wspólnie z University of
Hyderabad. Jej tematem będzie wzrost znaczenia Indii w gospodarce
światowej i implikacje dla UE.
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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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