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Pierwszy Międzynarodowy Kongres Azjatycki w Toruniu

1st International Asian Congress in Toruń

Blisko 300 uczestników, w tym 20 dyplomatów z krajów
azjatyckich uczestniczyło w Toruniu 14-16 maja 2014 r.
w I Międzynarodowym Kongresie Azjatyckim. Podczas
40 paneli dyskusyjnych omawiano problematykę
dawnej i współczesnej Azji - od bieżących problemów
międzynarodowych i gospodarczych po kulturę i
azjatycką kuchnię. Gośćmi honorowymi kongresu byli
ambasadorowie: Indii, Malezji, Pakistanu, Tajlandii i
Filipin. Prezes JJ Singh reprezentował Indie podczas
panelu poświęconemu współpracy gospodarczej.
Podczas swojego wystąpienia poruszył nie tylko
aspekty ekonomiczne, które naszkicował w szerszym
kontekście kulturowym i społecznym ale i polityczne.
Organizatorom dziękujemy za zaproszenie IPCCI do
współpracy.

Nearly 300 participants, including 20 diplomats from Asian
countries, took part in 1st International Asian Congress in
Toruń on May 14-16, 2014. During 40 panel discussions the
issues of former and present Asia were talked over – from
current international and economic problems to Asian culture
and cuisine. The Congress hosted the guests of honour ambassadors of: India, Malaysia, Pakistan, Thailand and the
Philippines. The President JJ Singh represented India during a
panel discussion on economic cooperation. His speech
brought up not only economic aspects, outlined in a wider
cultural and social context, but also political issues.

Indie w stosunkach międzynarodowych – doświadczenia polskie
i europejskie. Konferencja zorganizowana przez Centrum Badań
nad Współczesnymi Indiami Uniwersytetu Warszawskiego

We would like to thank the Organisers for inviting IPCCI to
cooperation.

India in International Relations - Polish and European Experience.
Conference organized by Center for Contemporary Research
and Studies, Warsaw University

Konferencja w ramach 60-tej rocznicy polsko-indyjskich
stosunków dyplomatycznych została zorganizowana
we współpracy z Uniwersytetem w Oksfordzie,
Uniwersytetem w Heidelbergu, Uniwersytetem w
Kalkucie oraz Uniwersytetem w Manipalu. Partnerem
wydarzenia była IPCCI. O uczestnictwo w panelu na
temat indyjsko-polskich stosunków gospodarczych i
dyplomatycznych poproszono prezesa JJ Singha.

The conference in the frame of 60th anniversary of
Polish-Indian diplomatic relations was organized in
cooperation with the University of Oxford, Heidelberg
University, University of Calcutta, Manipal University.
IPCCI was a partner of this event. President JJ Singh
was ask to attend the panel Indo-Polish economic and
diplomatic relations.
The conference was opened by the head of Institute of
International Relations, UW, prof. Edward Haliżak, vice
Rector of University of Warsaw, prof. Marta KicińskaHabior and prof. Alojzy Z. Nowak, Mr. Artur Nowak-Far,
Undersecretary of State, Ministry of Foreign Affairs, H.E.
Madame Monika Kapil Mohta, Ambassador of India to
Poland.

Konferencję otworzyli dyrektor Instytutu Stosunków
Międzynarodowych U W, prof. Edward Haliżak,
prorektor Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Marta
Kicińska-Habior oraz prof. Alojzy Z. Nowak, Artur
Nowak-Far, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych i JE ambasador Indii w Polsce - Monika
Kapil-Mohta.

During the conference honourable guests from
universities, ministries and organizations were
discussing about economy, politic, social and culture
issue and above all about what both countries have in
common and how to develop relationship.

Podczas konferencji goście honorowi z uniwersytetów,
ministerstw i organizacji omawiali kwestie gospodarcze,
polityczne, społeczne i kulturalne, a przede wszystkim
to, co łączy obydwa kraje oraz sposób rozwoju
wzajemnych relacji.
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Indie partnerem VI Międzynarodowych Targów Turystyki
Dziedzictwa Poprzemysłowego i Turystyki Podziemnej.

India as a partner of 6th International Fair of Industrial
Heritage and Underground Tourism
This year the fair's partner country was India. The
Indo Polish Chamber of Commerce invited by the
Mayor, Mrs. Małgorzata Szulik-Mańkowska, jointly
with the Embassy of India, with pleasure undertook
to organise cultural attractions and invited Indian
exhibitors. This undertaking aimed at showing India
through its products, music, dance and cuisine. The
event's guest of honour was Ambassador of India,
Mrs. Monika Kapil Mohta, who jointly with the
Mayor, Mrs. Małgorzata Szulik- Mańkowska,
welcomed guests at an official dinner in the Guido
Mine and on the next day – opened the Fair.

W dniach 23-24 maja odbyły się w Zabrzu
Międzynarodowe Targi Turystyki Dziedzictwa
Przemysłowego i Turystyki Podziemnej. Już po raz
szósty miasto gościło wystawców z kraju i
zagranicy, którzy przybliżali mieszkańcom Śląska
walory krajów i regionów, które reprezentowali.
Zabrze, jeszcze niedawno jedno z największych
centrów przemysłowych w Europie, odziedziczyło
zabytki techniki, oraz przemysłową architekturę,
która sięga swoimi korzeniami dwa wieki wstecz.
Niektóre z maszyn to unikatowe na skalę światową
eksponaty, które pomimo upływu lat wciąż
funkcjonują. Wieże, szyby górnicze oraz naziemne
i podziemne szlaki stanowią atuty miasta.
Współtworzą go wraz z wyjątkowymi zabytkami
architektury modernistycznej.

W tym roku krajem partnerskim targów były Indie.
Zaproszona przez Panią Prezydent Miasta,
Małgorzatę Szulik-Mańkowską Indyjsko Polska
Izba Gospodarcza wspólnie z Ambasadą Indii z
przyjemnością podjęła się zorganizowania atrakcji
kulturalnych oraz zaprosiła indyjskich wystawców.
Celem było przybliżenie Indii poprzez jej produkty,
muzykę, tańce i kuchnię. Gościem honorowym
wydarzenia była Pani Ambasador Indii, Monika
Kapil Mohta, która wspólnie z Panią Prezydent
Małgorzatą Szulik- Mańkowską powitały gości na
uroczystej kolacji w kopalni Guido zaś następnego
dnia dokonały otwarcia Targów.

The International Fair of Industrial Heritage and
Underground Tourism took place on May 23-24 in
Zabrze. For the sixth time the city hosted national
and foreign exhibitors, presenting Silesians with
qualities of their countries and regions.
Zabrze, still remembering its past glory as one of
the biggest industrial centres in Europe, has
inherited industrial monuments and architecture
dating back two centuries ago. Some of the
machines are world-wide unique exhibits, still
operating despite the lapse of time. Towers,
mineshafts and ground and underground routes are
the city's chief asset. Together with modernist
architecture monuments they contribute to the city's
image.

Dziękujemy Pani Prezydent za zaproszenie zaś jej
zespołowi za profesjonalną współpracę przy
organizacji stoisk indyjskich. Wierzymy, że
Today Zabrze is a city of science and medicine,
wydarzenie to jak i poprzednie tj. konferencja
culture and sport. In 2003 it was granted the Polish
biznesowa „Polska-Indie; Perspektywy rozwoju
Tourist Organisation's certificate for Tourist Product
współpracy w sektorach energetycznym i
of the Year "Zabrze – a City of Industrial Tourism".
górniczym” przybliży oba kraje co w rezultacie da
Dzisiaj Zabrze jest miastem nauki i medycyny, wymierne korzyści dla biznesu.
The Polish Chamber of Tourism awarded the city
kultury i sportu. W 2003 r. otrzymało certyfikat
the "Kompas" and "Globus" prizes for special
Polskiej Organizacji Turystyki za Turystyczny Dziękujemy parterom i członkom IPCCI obecnym
contribution to the tourist promotion of the region. In
Produkt Roku "Zabrze - Miasto Turystyki na targach: Pani Anju Walia, Belissimma, Panu
recognition of accomplishments for the benefit of
Przemysłowej". Z kolei Polska Izba Turystyki Ashish Hinduja, Bombay Bazzar, Panu Manoher
industrial heritage the World Tourism Organization
przyznała nagrody "Kompas" i "Globus" za Adhikari, Tales from India, Panu Harish Lalwani,
(UNWTO) with its seat in Madrid (Spain) appointed
szczególny wkład w promocję turystyczną regionu. Indigo Meble, Buddha Restaurant i Buddha Spa,
Zabrze as the seat of the International
W u z n a n i u z a s ł u g n a r z e c z d z i e d z i c t w a Panu Chandu, Little India
Documentation and Research Centre on Industrial
przemysłowego Światowa Organizacja
Heritage for Tourism.
Turystyczna (UNWTO) z siedzibąw Madrycie
(Hiszpania) wyznaczyła Zabrze na siedzibę
http://www.tvzabrze.eu/aktualnosci/aktualnosci/wydarzenia-,1,1,12941
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We would like to thank the Mayor for invitation and
her team – for professional cooperation at
organisation of Indian stands. We believe that this
event, likewise the previous one, that is the
business conference „Poland-India; Development
Prospects for Economic Cooperation in Energy and
Mining Sectors” will bring both countries closer to
each other, which will result in notable benefits for
business.
We thank partners and IPCCI members present at
the fair: Mrs. Anju Walia, Belissima, Mr. Ashish
Hinduja, Bombay Bazzar, Mr. Manoher Adhikari,
Tales from India, Mr. Harish Lalwani, Indigo Meble,
Buddha Restaurant and Buddha Spa, Mr. Chandu,
Little India
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Organic India – Tulsi (święta bazylia), czyli herbaty z filozofią szacunku

Organic India – Tulsi (Holy Basil), or teas with a philosophy of respect

Ashish Hinduja będąc kiedyś w odwiedzinach u swych rodziców w Indiach
został poczęstowany filiżanką czegoś, co z miejsca nazwał – jak dziś opowiada
– najlepszą rzeczą, jaką pił w życiu. Wtedy postanowił, że to jest właśnie to, co
chce sprowadzić do siebie, do Polski. Wówczas nie wiedział jeszcze nawet jak
wielu indyjskich farmerów z rodzinami, dzięki filozofii działania Organic India,
ma szansę na godne życie z pracy przy uprawie tulsi, świętego zioła Indii.

Dzisiaj Ashish jako dyrektor Bombay Bazaar jest
wyłącznym autoryzowanym dystrybutorem
produktów Organic India na Polskę i cieszy się, że
teraz i on ma swój udział w sprawiedliwym handlu i
w kultywowaniu zrównoważonego, tradycyjnego
rolnictwa w kraju swych przodków. Z dumą
pokazuje certyfikaty, które są świadectwem
szacunku dla ekologii, natury, godnych warunków
pracy i jakości. Jest nawet certyfikat koszerności.
Ale czy może być inaczej, jeżeli głównym
produktem Organic India są herbaty z tulsi, czyli
świętej bazylii, uprawianej od tysięcy lat i czczonej
przez Hindusów jako ofiarowaną ludziom przez
samego Krysznę?

Tulsi, święte zioło Kryszny
To powszechnie uprawiane przez Hindusów w
ogrodach i donicach ziele nie bez powodu otaczane
jest przez nich taką czcią, używane jest bowiem w
ajurwedzie, tradycyjnej hinduskiej medycynie, od
tysięcy lat jako panaceum na wiele dolegliwości.
Wzmacnia system odpornościowy oraz pomaga
organizmowi pozbyć się negatywnych skutków
stresu. Jest źródłem pozytywnej energii, oczyszcza
dom i daje szczęście. W świętych pismach
indyjskich na przestrzeni pięciu tysięcy lat
wskazywano, że Tulsi ma działanie
przeciwstarzeniowe. Teraz potwierdzają to również
zachodnie badania naukowe, a dr Ralph D. Miller,
m. in. były Dyrektor Badań Naukowych
Kanadyjskiego Departamentu Zdrowia wieszczy
dziś, iż w najbliższej przyszłości Tulsi stanie się
prekursorem w zapobieganiu i leczeniu
współczesnych chorób cywilizacyjnych
nowoczesnych społeczeństw.
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Ashish Hinduja, while visiting his parents in India,
was offered a cup of something that he right away
called – as he recollects today – the best liquid he
had ever drunk in his life. Then he decided that this
was the thing he wanted to bring home, to Poland.
At that time he did not even know how many Indian
farmers with families, thanks to Organic India's
philosophy of action, had a chance to earn a decent
living by growing Tulsi, India's sacred herb.

Organic India – filozofia szacunku
Już dziś Organic India jest jednym z największych
na świecie wytwórców organicznych produktów,
marką istniejącą na rynkach 40 krajów świata,
szczególnie popularną w Stanach Zjednoczonych i
Niemczech, ale także w Holandii, Hiszpanii czy
Estonii. Teraz ma szansę zaistnieć także na rynku
polskim. Ashish zaznacza jednak, że pragnie aby
Polacy poznali nie tylko smak herbaty z Tulsi, ale –
co równie ważne – żeby poznali filozofię działania
Organic India.
To filozofia opartą na działaniu z miłością i
świadomością. Każdy produkt, który trafia w Twoje
ręce jest ogniwem w łańcuchu miłości, szacunku i
więzi pomiędzy Matką Naturą, naszymi farmerami,
naszą firmą i Tobą. Wybierając Organic India
aktywnie wspierasz naszą misję tworzenia
zrównoważonego środowiska globalnego,
zapewnienia szkoleń i godnego życia naszym
lokalnym farmerom, oraz dostarczania zdrowia,
szczęścia i dobrego samopoczucia Tobie.
Świadomość i przyjęcie tej filozofii opartej na
miłości wzmaga dobroczynne działanie wszelkich
substancji, albowiem według systemu ajurwedy,
nauki o życiu i zdrowiu, kondycja fizyczna i wszelkie
problemy zdrowotne stanowią integralną część
większej całości – umysłu, ciała i ducha, które
należy traktować jako jedność.

Today, Ashish, as the director of Bombay Bazaar, is
the exclusive authorised distributor of Organic India
products for Poland and is happy that now he can
also participate in fair trade and the cultivation of
sustainable traditional farming in the land of his
forebears. He is proud to show certificates proving
respect for ecology, nature, decent working
conditions and quality. There is even a certificate of
kosherness. But how could it be any other way
since the main Organic India products are Tulsi, or
Holy Basil teas grown for thousands of years and
revered throughout India as given to people by
Krishna himself?

Tulsi, Krishna’s sacred herb
The herb, commonly grown in Indian gardens and
pots, is devoutly worshipped not without reason as
it has been used in Ayurveda, the traditional Hindu
medicine, for thousands of years as a panacea for
many ailments. It strengthens the immune system
and helps to rid the body of the negative effects of
stress. It is a source of positive energy, purifies
houses and ensures happiness. Holy Indian
writings for five thousand years have commented
on Tulsi’s anti-aging effects. Now this is confirmed
by Western scientific research and Dr. Ralph D.
Miller, former research director for the Canadian
National Department of Health and Welfare,
foretells today that in the near future Tulsi will
become instrumental in the prevention and
treatment of contemporary civilisational diseases in
modern societies.
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Organic India – philosophy of respect
Organic India is already one of the world’s largest
manufacturers of organic products, and the brand
present on the markets of 40 countries around the
world, especially popular in the US and Germany,
but also in Holland, Spain and Estonia. Now it has a
chance to establish its presence in the Polish
market. Ashish emphasises, however, that he
wants Poles to learn not only about the taste of Tulsi
tea but also – which is equally important – about
Organic India’s philosophy of action.
This is a philosophy based on acting with love and
consciousness. Each product you receive is a link in
a chain of love, respect and bonds between Mother
Nature, our farmers, our company and you. When
choosing Organic India you actively support our
mission to create a sustainable global environment,
ensure training and a decent life for our local
farmers and be a vehicle of health, happiness and
wellness. Consciousness and acceptance of this
love-based philosophy boost the beneficial effects
of all substances as according to Ayurveda, the life
and health science, the physical condition and
health problems constitute an integral part of a
bigger whole – mind, body and soul, which should
be treated as one.
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Organic India – Tulsi (święta bazylia), czyli herbaty z filozofią szacunku

Organic India – Tulsi (Holy Basil), or teas with a philosophy of respect

Mieszanki tulsi –
dla różnych gustów i różnych potrzeb

Tulsi blends
for various tastes and needs

Bombay Bazaar, dystrybutor Organic India na
Polskę, ma w swej ofercie dziesięć różnych
mieszanek ziołowych i ziołowo-herbacianych.
Oprócz Tulsi Original, stanowiącej połączenie
trzech odmian listków Tulsi, reszta mieszanek
stanowi połączenie Tulsi z innymi ziołami i
herbatami. Każda z tych mieszanek charakteryzuje
się innymi walorami smakowymi, każda z nich
wykazuje też odmienne działanie, w zależności od
naturalnych właściwości zastosowanego dodatku.
W ofercie znajdziemy więc między innymi
mieszankę Tulsi z imbirem, lukrecją czy trawą
cytrynową, oraz – dla amatorów kofeiny - z czarną,
czerwoną bądź zielona herbatą. Jest też wersja z
przyprawami.

Bombay Bazaar, the distributor of Organic India for
Poland, offers ten different herbal and herb and tea
blends. In addition to Tulsi Original, a combination
of three varieties of Tulsi leaves, the other blends
are a combination of Tulsi with other herbs and teas.
Each blend has a different taste and has a different
effect depending on the natural properties of the
additive. The company offer includes blends of Tulsi
with ginger, liquorice and lemon grass blends, and
for caffeine lovers black, red and green tea blends.
There is also a blend with spices.

Obecnie mamy w ofercie dziesięć różnych
mieszanek, ale już za niedługo będzie ich znacznie
więcej – dodaje Ashish - Rozwijamy działalność w
Polsce, propagujemy filozofię szacunku i
wspomagamy organizację, która poprzez
zawieranie sprawiedliwych umów z małymi
rodzinnymi farmami zabezpiecza je finansowo
nawet na wypadek ewentualnej klęski nieurodzaju.
To wszystko kosztuje, produkty Organic India to nie
są zatem jakieś najtańsze herbaty. Ale oprócz tego,
że same w sobie są tego warte, zdradzę jeszcze
sposób ich parzenia – są one bowiem naprawdę
bardzo wydajne, wystarczy zaparzyć jeden
dzbanek, taki na trzy filiżanki, i wypić go w ciągu
dnia. Właśnie taka ilość zalecana jest także ze
względów zdrowotnych.

W ramach propagowania właściwości zdrowotnych
Tulsi podczas ostatnich Targów Turystyki w Zabrzu
rozdaliśmy aż 1250 kubków tej wyśmienitej
herbaty.
Ashish mieszka w Polsce od 10 lat. Przyjechał nie
znając języka, sam nauczył się polskiego. Dzisiaj
jest dyrektorem Bombay Bazaar Polska,
wyłącznego certyfikowanego dystrybutora
produktów Organic India – producenta herbat,
suplementów ziołowych i kosmetyków opartych na
recepturach ziołowych. Bombay Bazaar
współpracuje z odbiorcami hurtowymi, a także
oferuje sprzedaż internetową dla klientów
detalicznych.

IV Mistrzostwa Polski Amatorów w grze w badminton

At present, we offer ten different blends, but soon
there will be many more – Ashish says. We are
developing our business in Poland, propagating a
philosophy of respect and supporting an
organisation, which through fair contracts with
small family farms, provides for them even in the
event of a crop failure. This all costs money, thus
Organic India’s products are not just some cheap
teas. But they themselves are worth it, and what is
more, I will tell you how to infuse them as they are
really very economical. Make just one three-cup
teapot and drink it throughout a day. This is the
recommended quantity for health reasons as well.

Ashish has lived in Poland for 10 years now. When
he came here, he did not speak Polish and learned
the language himself. Today he is the director of
Bombay Bazaar Polska, the exclusive certified
distributor for Organic India – a manufacturer of
teas, herbal supplements and cosmetics based on
herbal ingredients. Bombay Bazaar co-operates
with wholesalers and also offers online sales for
retail customers.

IV Polish Amateur Badminton Championship
We would like to congratulate Mr Umesh Wadhwa, our IPCCI’s member. It’s a proud
moment for an Indian to win the 45+ category in the IV Polish Amateur Badminton
Championship. In fact it’s the first time any foreigner has won any category. There were
80 contestants from all over Poland.

Gratulujemy Panu Umesh Wadhwa, członkowi IPCCI, zwycięstwa w
kategorii +45 w IV Mistrzostwach Polski Amatorów. Jest to pierwszy raz
w historii zawodów, że zwyciężył gracz spoza kraju. Uczestniczyło w
nich 80 graczy z całej Polski.
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As part of the promotion of Tulsi’s health properties
at the Tourism Fair in Zabrze we distributed as
many as 1250 cups of this fine tea.
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