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Komisja mieszana i polsko indyjskie forum biznesu.

Mixed Committee and the Indo-Polish Business Forum

W dniach 8-9 października odbyła się III Sesji Polsko-Indyjskiej Komisji Mieszanej ds.
Współpracy Gospodarczej. Rząd polski był reprezentowany przez wiceministra gospodarki Pana
Jerzego Witolda Pietrewicza. W skład delegacji dyplomatycznej wchodzili Pani Lucyna
Jaremczuk, Główny Specjalista, Departament Promocji i Współpracy Dwustronnej, Pani
Małgorzata Mika-Bryska, Zastępca Dyrektora, Departament Energetyki, Pan Sebastian
Christow, Dyrektor, Departament Gospodarki Elektronicznej, Pan Maciej Kaliski, Dyrektor,
Departament Górnictwa, Pan Jerzy Majchrzak, Dyrektor, Departament Innowacyjności i
Przemysłu. Podczas komisji negocjowane były umowy dwustronne. Delegacja uczestniczyła
również w Polski-Indyjskim Forum Biznesu.

Between October 8 and 9, the 3rd Session of the Indo-Polish joint commission for Economic
Cooperation took place in New Delhi, India. The Polish government was represented by Deputy
Minister for Economy, Mr. Jerzy Witold Pietrewicz. The diplomatic delegation included Ms.
Lucyna Jaremczuk, Chief Specialist, Department of Promotion and Bilateral Cooperation, Ms.
Małgorzata Mika-Bryska, Deputy Director, Department of Energy, Mr. Sebastian Christow,
Director, Department of Mining and Mr. Jerzy Majchrzak, Director, Department of Innovation and
Industry. The Joint Commission negotiated bilateral agreements. The delegation also
participated in the Indo-Polish Business Forum.
The delegation was accompanied by an economic mission organized by Ms. Maria
Nowakowska, the Polish Chamber of Commerce, together with Mr. Zbigniew Magdziaż, Polish
Embassy in India, Department of Trade and Investment Promotion. The IPCCI requested
participation in the mission. The representatives of the IPCCI actively cooperated with the PCC
during organization of events related to the Indian market. This time, the scenario was similar.
The Chamber organized logistics in Delhi. The following persons participated in the mission: Mr.
Jerzy Miszczak, Deputy President, PCC, Ms. Maria Nowakowska, Specialist, PCC, Mr. Grzegorz
Czornik, Deputy President, Jastrzębska Spółka Węglowa, Mr. Maria Andrzej Faliński, Director
General, POHID (Polish Organization of Commerce and Distribution), Mr. Marek Indyk, Director,
ARP (Industrial Development Agency), Ms. Joanna Świeściak, Counsellor for the Management
Board, ARP (Industrial Development Agency), Mr. Ireneusz Tomecki, Deputy President, Famur,
Mr. Adam Bisek, President, Invest Proces, Mr. Tomasz Rychlewski, President, MTŁ (Łodz
International Fair), Ms. Ewa Płocharska, Partner, Dentos, Mr. JJ Singh, President, IPCCI, Ms.
Joanna Mazurkiewicz, Office Director, IPCCI.

Delegacji towarzyszyła misja gospodarcza organizowana przez Panią Marię Nowakowską,
Krajowa Izba Gospodarcza, wspólnie z Panem Zbigniewem Magdziażem, Ambasada Polski w
Indiach, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji. Do uczestnictwa w niej zgłosiła się IPCCI.
Przedstawiciele IPCCI aktywnie współpracują z KIG przy organizacji wydarzeń związanych z
rynkiem indyjskim. Tym razem również tak było, Izba zorganizowała logistykę w Delhi. W misji
uczestniczyli: Pan Jerzy Miszczak, Wiceprezes, KIG, Pani Maria Nowakowska, Specjalista, KIG,
Pan Grzegorz Czornik, Wiceprezes, Jastrzębska Spółka Węglowa, Pan Maria Andrzej Faliński,
Dyrektor Generalny, POHID, Pan Marek Indyk, Dyrektor, ARP, Pani Joanna Świeściak, Doradca
Zarządu, ARP, Pan Ireneusz Tomecki, Wiceprezes, Famur, Pan Adam Bisek, Prezes, Invest
Proces, Pan Tomasz Rychlewski, Prezes, MTŁ, Pani Ewa Płocharska, Partner, Dentos, Pan JJ
Singh, Prezes, IPCCI, Pani Joanna Mazurkiewicz, Dyrektor Biura, IPCCI.
Na miejscu obiema delegacjami zajęli się przedstawiciele korpusu dyplomatycznego z Panem
Ambasadorem Piotrem Kłodkowskim na czele. Podczas wyjazdu przedstawiciele biznesu
uczestniczyli w Polsko-Indyjskim Forum Biznesu, złożyli wizytę w indyjskiej firmie Uflex, która
zainwestowała w Polsce a także spotkała się z przedstawicielami biznesu na seminarium
zorganizowanym przez PHD. Podczas tego seminarium KIG reprezentowany przez Pana
Jerzego Miszczak podpisał porozumienie o współpracy co znacznie ułatwi dalsze kontakty i PHD
będzie kolejnym partnerem KIG na tym rynku.
Podczas tego wyjazdu IPCCI promowała współpracę z polskim biznesem i odbyło dodatkowe
spotkania z CII oraz FICCI. Wspólnie z Panem Tomaszem Rychlewskim, Międzynarodowe Targi
Łódzkie informowało i zachęcało do uczestnictwa w targach India Expo zaplanowanych na
wrzesień 2014, które mają być częścią działań w ramach obchodów 60lecia nawiązania relacji
dyplomatycznych z Indiami. Zaś z Panem Adamem Bisek o portalu informacyjnym i ośrodku India
Center, które przygotowane jest na inwestycje indyjskie. IPCCI zachęcało również swoich
indyjskich partnerów do zorganizowania delegacji biznesowych w 2014 roku, które sprawią, że
obchody 60lecia nawiązania relacji biznesowych będą istotne dla polskiego biznesu.
Wyjazd był bardzo udany i liczymy na jej owoce nie tylko w 2014 roku.
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In Delhi, representatives of diplomatic corps headed by Ambassador Piotr Kłodkowski took care
of both delegations.
During the trip, business representatives participated in the Indo-Polish Business Forum, paid a
visit at the Indian company Uflex which invested in Poland, as well as met with the business
representatives at a seminar organized by PHD. During the seminar, the PCC, represented by
Mr. Jerzy Miszczak signed Memorendum of understanding which will greatly facilitate further
contacts. PHD is another partner for the PCC in India.
During the trip, the IPCCI promoted cooperation with the Polish business; there was an additional
meeting with CII and FICCI. Together with Mr. Tomasz Rychlewski, the Lodz International Fair
informed and encouraged to participation
in the India Expo fair planned for September 2014, which is going to be a part of the activities
celebrating 60th anniversary of establishing diplomatic relations with India. Mr. Adam Bisek was
involved in promoting the information portal and the India Center which is ready to serve the
Indian investments. IPCCI also encouraged its India partners to organize business delegations in
2014 which would mark the 60th anniversary of establishing business relations important for the
Polish business. The trip was very successful and we are looking forward to a fruitful cooperation in the coming years.
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Minister stali odwiedza Polskę

Steel Minister Visits Poland

Wzmocnienie współpracy dwustronnej w zakresie produkcji stali
i wydobycia węgla

Strengthens Bilateral Cooperation in Steel Making and Coal Mining

Minister stali w Rządzie Indii, Shri Beni Prasad Verma, stanął na czele delegacji do Polski mającej na celu umocnienie
współpracy pomiędzy tymi krajami w zakresie produkcji stali i wydobycia węgla. Shri Verma spotkał się z
Wicepremierem Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i ministrem gospodarki panem Januszem Piechocińskim w
Warszawie dnia 28 października 2013 r.

The Union Minister of Steel, Shri Beni Prasad Verma led a delegation to Poland to strengthen ties between the two
countries in areas of steel making and coal mining. Shri Verma met the Deputy Prime Minister, Minister of Economy,
Republic of Poland, Mr. Janusz Piechocinski at Warsaw on 28th October, 2013.

W trakcie rozmowy z ministrem Piechocińskim Shri Verma powiedział: „Istnieje ogromny potencjał współpracy
indyjsko-polskiej w sektorze stalowym. Indyjskie przedsiębiorstwa mogą współpracować z polskimi spółkami w
przemyśle węglowym i stalowym”. Następnie dodał, że oba kraje mogą się wiele od siebie nauczyć z powodu różnych
doświadczeń i mocnych stron.
Mówiąc o konkretnych obszarach współpracy między Indiami i Polską, minister stali powiedział, że polskie
przedsiębiorstwa górnicze mają wiedzę techniczną w zakresie tworzenia i obsługi głębokich kopalń węgla. Podkreślił
również potrzebę rozwoju kopalń węgla koksującego w Indiach z zastosowaniem zrównoważonych i przyjaznych dla
środowiska technologii czystego węgla. Shri Verma powiedział, że „jeśli polskie spółki górnicze podzielą się wiedzą
ze swoimi indyjskimi odpowiednikami, przyniesie to korzyści obu krajom”.

While interacting with Mr. Piechociński, Shri Verma said, “There is tremendous potential for Indo-Polish cooperation in
the steel sector. Indian companies can collaborate with Polish organizations in the coal and steel business”. He further
added that both countries can learn a lot from each other’s expertise and strengths.
Speaking about specific areas of cooperation between India and Poland, the Minister of Steel said that Polish mining
companies have the technical know how of developing and operating deep-coal mines. He emphasized the need to
develop coking coal mines in India with sustainable and environmentally friendly and clean coal technologies. He said
“If Polish mining companies can share this knowledge with Indian counterparts, it will benefit both the countries”.
Mr. Piechocinski, appreciated the economic growth in India under a vibrant democratic set-up and spoke about the
harmonious partnership between the two countries, highlighting areas of cooperation in IT, agriculture and processed
food product, training of Indian professionals in mining etc. He also mentioned that Indian companies have made
significant investments in Poland and mentioned that he would want more of these companies to make similar
investments.

Minister Piechociński wyraził uznanie dla wzrostu gospodarczego w Indiach pod dynamicznymi rządami
demokratycznymi, a także mówił o harmonijnym partnerstwie między obydwoma krajami, podkreślając istotne
obszary współpracy, takie jak branża informatyczna, rolnictwo i przetwórstwo żywności, szkolenie indyjskich
ekspertów górniczych, itp. Wspomniał również, że spółki indyjskie dokonały znaczących inwestycji w Polsce i
powiedział, że pragnąłby, żeby więcej takich spółek dokonywało podobnych inwestycji.

The delegation led by the Minister of Steel, Shri Beni Prasad Verma comprised Secretary, Ministry of Steel, Shri G.
Mohan Kumar, Joint Secretary, Ministry of Steel, Shri U.P. Singh and Chairman, SAIL, Shri C.S. Verma.

Do delegacji, której przewodził minister stali Shri Beni Prasad Verma, należeli także sekretarz ministerstwa stali Shri
G. Mohan Kumar, zastępca sekretarza Shri U.P. Singh i prezes SAIL Shri C. S. Verma.

On the 29th October 2013, H.E.Madam Monika Kapil Mohta hosted a dinner at her residence where they interacted
with IPCCI VP, Mr Amit Lath and GS, Mr Vishnu Mirpuri , member companies and other distinguished guests.

W dniu 29 października Jej Ekscelencja Monika Kapil Mohta wydała obiad w swojej rezydencji, na którym gościła
wiceprezesa IPCCI pana Amita Latha, sekretarza generalnego IPCCI pana Vishnu Mirpuri, a także przedstawicieli
spółek i inne znamienite osobistości.
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Spotkanie Plexconcil
z przedstawicielami Axis Bank
Wizyta

The
meeting with
the representatives of Axis Bank
Plexconcil
Visit

Rada ds. Promocji Eksportu Tworzyw Sztucznych (Plastics Export Promotion Council,
znana jako PLEXCONCIL), finansowana przez Departament Handlu Ministerstwa Handlu i
Przemysłu Rządu Indii, jest przedstawicielem grupy eksporterów z indyjskiego przemysłu
tworzyw sztucznych.

The Plastics Export Promotion Council (popularly known as PLEXCONCIL) sponsored by
the Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce, Government of India,
represents the exporting community in the Indian Plastics industry.
In its pursuit to achieve export excellence, various export promotional activities are
undertaken by PLEXCONCIL. These include participation in international trade fairs;
sponsoring delegations to target markets; inviting business delegations from the overseas
to India; organising buyer-seller meets both in India and the overseas etc. and servicing the
needs of its members.

Dążąc do osiągnięcia doskonałości w eksporcie, PLECXONCIL podejmuje różne działania
promujące eksport. Należą do nich uczestnictwo w międzynarodowych targach,
sponsorowanie delegacji na rynki docelowe, zapraszanie delegacji reprezentujących firmy
zagraniczne do Indii, organizację spotkań między kupującymi i sprzedającymi zarówno w
Indiach, jak i za granicą, a także bieżąca obsługa członków Rady.

Products from the Indian plastic industry are exported to over 150 countries round the globe
with the major trading partners being the European Union, USA, China, UAE, Saudi Arabia,
Turkey, Nigeria, Indonesia, Egypt etc. In order to strengthen its business exchange with
Poland Mr.Rajan Kalyanpur, Executive Director and Mr.Sanjiv Rai Dewan , Regional
Director visited Poland. IPCCI interacted with them in organizational matters related to the
upcoming delegation of PLEXCONIL to Warsaw in 2014.

Produkty indyjskiego przemysłu tworzyw sztucznych są eksportowane do ponad 150
krajów na całym świecie. Głównymi partnerami handlowymi są, między innymi, kraje Unii
Europejskiej, Stany Zjednoczone, Chiny, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia
Saudyjska, Turcja, Nigeria, Indonezja, Egipt. Dyrektor wykonawczy pan Rajan Kalyanpur i
dyrektor regionalny pan Sanjiv Rai Dewan odwiedzili Polskę, aby wzmocnić wymianę
handlową z tym krajem. IPCCI współpracowała z nimi w zakresie kwestii organizacyjnych
związanych z nadchodzącą wizytą delegacji PLEXCONIL w Warszawie w 2014 r.
Spotkania delegatów z Polską Krajową Izbą Handlową w Warszawskim Centrum EXPO zostały
zorganizowane przez Wydział Handlu Ambasady Indii i IPCCI. Delegaci zostali także poinformowani o
targach India Expo, mających się odbyć w Łodzi we wrześniu 2014 r.

Spotkanie przedstawicieli
z przedstawicielami Axis
Bank Management Consulting Services
Wizyta
ICRA

Meetings were organized for the delegates by Embassy of India, commercial section and
IPCCI with Polish National Chamber of Commerce, Warsaw EXPO Centre. The delegates
were also briefed about the upcoming India Expo in Lodz in September 2014.

The meeting
with the representatives
Axis Bank Visit.
ICRA
Management
ConsultingofServices

Założona w 1991 r. w Indiach agencja ICRA została utworzona przez
szereg wiodących indyjskich instytucji finansowych, banków i firm
ubezpieczeniowych. We wrześniu 2001 r. Moody's Investment Company
India (Private) Limited, spółka zależna w całości należąca do Moody's
Investors Service ze Stanów Zjednoczonych, stała się większościowym
udziałowcem ICRA.

Launched in 1991 in India, ICRA has been set up by a number of prominent
Indian financial institutions, banks, and insurance companies. In September
2001, Moody's Investment Company India (Private) Limited, a 100%
subsidiary of Moody's Investors Service, USA, became the single largest
shareholder in ICRA.
Group ICRA comprises four businesses: Credit Rating, Management
Consulting, IT (Software & Analytics), KPO and Information services, offered
by four different companies comprising ICRA and its three subsidiaries,
namely, ICRA Management Consulting Services Limited (IMaCS), ICRA
Techno Analytics Limited (ICTEAS) and ICRA Online Limited (ICRON). ICRA
is listed on the National Stock Exchange and the Bombay Stock Exchange in
Mumbai, India.

Grupa ICRA działa na czterech obszarach: rating kredytowy, doradztwo w
zarządzaniu, informatyka (oprogramowanie I statystyka), usługi w
zakresie outsourcingu procesów wiedzy i informacji. Usługi te są
oferowane przez cztery różne spółki składające się na ICRA oraz trzy
spółki zależne, mianowicie ICRA Management Consulting Services
Limited (IMaCS), ICRA Techno Analytics Limited (ICTEAS) i ICRA Online
Limited (ICRON). ICRA jest notowana na Krajowej Giełdzie Papierów
Wartościowych oraz Bombajskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w
Bombaju w Indiach.

Mr.Hemal N Thakkar, Manager Automotive and Industrial Goods, visited
Warsaw to understand the Automotive market of Poland and
investment/cooperation in the said field. Embassy of India , commercial
section and IPCCI organized meetings for the delegate which resulted in in
depth knowledge about the market conditions and environment.

Pan Hemal N. Thakkar, dyrektor ds. motoryzacji i towarów przemysłowych,
odwiedził Warszawę, aby poznać polski rynek motoryzacyjny oraz
możliwości inwestowania i współpracy na tym obszarze. Wydział Handlu
Ambasady Indii i IPCCI zorganizowały spotkania dla delegatów, które
pogłębiły ich dotychczasową wiedzę na temat warunków rynkowych i środowiska inwestycyjnego.
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Oblicza Orientu – Indie

Faces of Orient: India

The meeting with the representatives of Axis Bank

Spotkanie z przedstawicielami Axis Bank
W ramach projektu Dni Orientu

Within the scope of project Days of Orient.

IPCCI współpracuje z Fundacją Centrum Promocji Kobiet, przez którą zostało zaproszone do projektu Oblicza
Orientu.

IPCCI cooperates with the Centre for the Advancement of Women Foundation, which invited it to the Faces of Orient
project.

W ramach tego programu odbyło się .. października spotkanie w Mokotowskim Centrum Integracji Mieszkańców. W
tym dniu Centrum zmieniło się w małe Indie. Dzięki sponsorom: Budda Restuarant, Budda SPA i Indigo
pomieszczenia wypełniły meble i ozdoby indyjskie oraz zapachy oryginalnych potraw.

Within the scope of the project, a meeting was organized in at the Mokotów Centre of Inhabitants’ Integration. On this
day the Centre transformed into little India. Thanks to the sponsors Buddha Restaurant, Buddha SPA and Indigo
furniture the premises were filled with Indian furniture, decorations and fragrances of original dishes.

Program zorganizowany przez IPCCI i Fundację spotkał się z ogromnym zainteresowaniem, które przeszło
oczekiwania organizatorów. Gościem honorowym była Pani Ambasador Monika Kapil Mohta, która wygłosiła
energetyzujące przemówienie, poruszające kwestie kultury, religii i roli kobiet w Indiach. Następnie prezes IPCCI
dokonał prezentacji dotyczącej wkładu Indii w dorobek kulturalny świata. Część oficjalną zakończyła dyskusja o
społecznych i kulturowych aspektach życia w Indiach, której uczestnikami byli Pani Lucyna Jaremczuk, dyplomata,
związana z Indiami od lat, Pani Magda Bębenek, podróżniczka zakochana w Indiach, autorka książki Polka potrafi.
Zostań bohaterką własnego życia! oraz JJ Singh, prezes IPCCI. Dyskusję moderował Joanna Mazurkiewicz, dyr.
biura IPCCI.
British
International School of the University of Łódź

The programme organized by the IPCCI and the Foundation was highly successful exceeding the organizers’
expectations by far. The guest of honour was Madam Ambassador Monika Kapil Mohta, who presented an energizing
speech devoted to the issues of culture, religion and role of women in India. Subsequently, the president of the IPCCI
delivered a presentation on the contribution of India to the cultural accomplishments of the world. The official part was
ended with a discussion on social and cultural aspects of life in India, which was attended by Ms. Lucyna Jaremczuk, a
diplomat, closely related to India for a number of years, Ms. Magda Bębenek, a traveller fascinated by India author of a
book entitled “Polka potrafi. Zostań bohaterką własnego życia” (“Polish Woman Can Do It. Become the Heroine of
Your Own Life”) and JJ Singh, president of the IPCCI. The discussion was moderated by Joanna Mazurkiewicz,
director of the IPCCI office.

Aby przybliżyć koloryt, smaki i zapachy Indii gościom zostały zaprezentowane tańce indyjskie w wykonaniu Kingi
Malec, kucharz pokazał jak przyrządzać herbatę masala, którą częstował zebranych. Następnie goście mieli okazję
zasmakować oryginalnych potrwa indyjskich.
Dziękujemy Fundacji za zaproszenie do projektu i jesteśmy dumni, że spotkał się on z takim zainteresowaniem nie
tylko mieszkańców Mokotowa, ale wszystkich osób z którymi Fundacja współpracuje. Dziękujemy wolontariuszkom,
które na miejscu zajęły się przygotowaniami. Dziękujemy też sponsorom, bez których wydarzenie nie miałoby takiej
oprawy oraz zaproszonym prelegentom za przybliżenie Indii.

© Indo Polish Chamber of Commerce and Industry, Poland

In order to make the guests acquainted more closely with the colours and flavours of India Kinga Malec presented
Indian dances whereas the cook showed how to prepare Masala chai with which the guests were mesmerized. Later
there was a tasting of original Indian dishes.
We would like to thank the Foundation for invitation to the project; we are proud that it aroused such great interest of
the inhabitants of Mokotów and also all people with whom the Foundation cooperates. We would also like to thank the
volunteers who took care of all the preparations and the sponsors without whom the event would not have such
wonderful success as well as the speakers for bringing India closer to the project participants.
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Promocja – książka

Spotkanie z przedstawicielami Axis Bank

Book promotion

The meeting with the representatives of Axis Bank

Indie. Od kolonii do mocarstwa. 1857-2013, K. Iwanek, A.
Burakowski

“Indie. Od kolonii do mocarstwa. 1857-2013” (“India. From a
Colony to a Superpower. 1857 - 2013”, K. Iwanek, A.
Burakowski

Owocem ponad czteroletniej pracy jest wchodząca na rynek książka autorstwa dwóch
znakomitych znawców Azji, dr Krzysztofa Iwanka i Dr Adama Burakowskiego: Indie. Od kolonii
do mocarstwa. 1857-2013. Książka jest historią Indii w XIX i XX w., aż do roku 2013. Opisane
zostały procesy polityczne, gospodarcze, międzynarodowe, a po części także społeczne.
Czytelnik znajdzie w tej książce m.in. dzieje brytyjskiego podboju Indii, napięć hinduskomuzułmańskich, indyjskiego ruchu niepodległościowych, sporu o Kaszmir i wojen z
Pakistanem, reform gospodarczych, diaspory indyjskiej, Polaków w Indiach i wiele innych. Jest
to książka, którą polecamy wszystkim zainteresowanym obszarem indyjskim. Na polskim
rynku brakuje tego typu opracowań dających tak szeroką wiedzę a jednocześnie syntetycznie
opisującą Indie współczesne.

The book written by two excellent experts on Asia, Krzysztof Iwanek, Ph.D. and Adam
Burakowski, Ph.D., entitled “Indie. Od kolonii do mocarstwa. 1857 – 2013” (“India. From a
Colony to a Superpower”) is an outcome of four years of hard work. The book constitutes the
history of India in the 19th and the 20th century up to the year 2013. It describes political,
economic, international and also partially social processes. The readers can become
acquainted with the history of the British conquest of India, Hindu and Muslim tensions, the
Indian independence movement, the dispute about Kashmir and the wars with Pakistan,
economic reforms, the Indian diaspora, Poles in India and many other issues. This is a book
which we recommend to all people interested in India. The Polish market lacks studies of this
type offering with such extensive knowledge and at the same time a synthetic description of the
modern India. Written by Polish specialists it also describes Polish and Indian relations.

Napisana przez polskich specjalistów opisuje również relacje polsko-indyjskie.

British International School of the University of Łódź

Profile autorów:

Profiles of authors:

Dr Krzysztof Iwanek

Krzysztof Iwanek, Ph.D. Historian, indologist and culture expert.

Historyk, indolog i kulturoznawca. Wykłada historię Indii i politykę we współczesnej
Azji Południowej w Collegium Civitas. Ekspert Centrum Studiów Polska-Azja,
autor licznych artykułów o współczesnych Indiach i Pakistanie.

Teaches history of India and politics in contemporary Southern Asia at Collegium Civitas. Expert in
the Poland Asia Research Centre, author of numerous articles about modern India and Pakistan.

a, autor licznych artykułów o współczesnych Indiach I Pakistanie.

Dr Adam Burakowski

Adam Burakowski, Ph.D. employee of the Institute of Political Studies of the
PAS and the Polish Radio.

Pracownik Instytutu Studiów Politycznych PAN oraz Polskiego Radia. Współpracuje
z europejską siecią radiową Euranet Plus. Specjalizuje się w historii najnowszej
krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Zna hindi i urdu. Autor książki Geniusz Karpat.
Dyktatura Nicolae Ceauşescu 1965-1989 (2008).
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Cooperates with the European radio network, Euranet Plus. Specializes in recent history of the
Central and Eastern countries. Speak Hindi and Urdu. Author of a book entitled “Geniusz Karpat.
Dyktatura Nicolae Ceauşescu 1965-1989” (“Genius of the Carpathians. Dictatorship of Nicolae
Ceauşescu 1965-1989”) (2008).
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