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Word from the Ambassador
Dear Readers,
Dear Friends,
The year 2021 is coming to an end. In April we celebrated the 100th anniversary of the establishment
of diplomatic relations between the Grand Duchy of Luxembourg and the Republic of Poland. Despite
the pandemic, it was a successful time both for the Embassy and for our bilateral relations. Our small
team organised and co-organised many events to celebrate the centenary. I have the pleasure to
present them in this newsletter. Even though the pandemic does not decrease its grip, we do not
intend to decelerate during the upcoming year!
2022 will be marked by the centenary of the establishment of diplomatic relations between the Grand
Duchy of Luxembourg and the Republic of Latvia and the 30th anniversary of the re-establishment of
diplomatic relations with the Republic of Lithuania. Esch-sur-Alzette in Luxembourg and Kaunas in
Lithuania will be the European Capitals of Culture. Both are second largest cities in their countries and
have a rich historical heritage to share with the rest of the world.
In addition, in Poland, we have new ambitious cultural and business projects, which we will present soon. However, for the
time being, let us slow down and prepare ourselves for Christmas and the holiday season, hoping for peace and health for all
of us next year. Let me wish all the best to you and your families!
Słowo od Ambasadora
Drodzy Czytelnicy,
Drodzy Przyjaciele,
Obecny, 2021 rok zbliża się do końca. W kwietniu obchodziliśmy 100. rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych między
Wielkim Księstwem Luksemburga i Rzeczpospolitą Polską. Jestem przekonany, że na przekór pandemii był to udany czas dla
Ambasady i dla naszych wzajemnych relacji. Nasza mała ekipa zorganizowała lub współzorganizowała wiele wydarzeń,
upamiętniających 100-lecie. Mam przyjemność przedstawić je w tym newsletterze. Mimo, że pandemia nie odpuszcza, nie
zamierzamy zwalniać w nadchodzącym roku.
2022 będzie upływał pod znakiem 100-lecia ustanowienia stosunków dyplomatycznych między Wielkim Księstwem
Luksemburga i Republiką Łotwy oraz 30. rocznicą ponownego ustanowienia stosunków dyplomatycznych z Republiką Litewską.
Esch-sur-Alzette w Luksemburgu i Kaunas na Litwie będą Europejskimi Stolicami Kultury. Oba miasta zajmują drugą pozycję co
do wielkości w swoich krajach i oba szczycą się bogatym dziedzictwem kulturalnym, którym będą dzielić się z całym światem.
Dodatkowo w Polsce mamy nowe, ambitne projekty kulturalne i biznesowe, które wkrótce Wam przedstawimy. Natomiast
teraz pozwólmy sobie zwolnić, by przygotować się na świąteczny czas, w nadziei na pokój i zdrowie dla nas wszystkich w
nadchodzącym roku. Pozwólcie mi życzyć Wam wszystkiego najlepszego dla Was i dla Waszych rodzin.
Paul Schmit
Ambassador // Ambasador
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Diplomatic news

Aktualności dyplomatyczne

First official visit in Łódź

Pierwsza wizyta oficjalna w Łodzi

On 23 August, Ambassador Paul Schmit, took part in the
ceremony commemorating the 77th anniversary of the
liquidation of Litzmannstadt Ghetto in Łódź where
Luxembourgish Jews also lost their lives. He laid the
wreath at the Radegast station and delivered a speech.
Since it was his first official stay in Łódzkie voivodeship,
the Ambassador paid courtesy visits to a number of
officials including: Marshal of Łódzkie Voivodeship,
Grzegorz Schreiber, Voivode Tobiasz - Bocheński and the
First Deputy Mayor - Adam Pustelnik. Later, together
with the Honorary Consul in Łódź, in charge of the
Jurisdiction of the Voivodeship of Łódzkie, Prof.
Wojciech Wolf, he visited the Honorary Consulate of the
Grand Duchy of Luxembourg in Łódź at the Łódź
University of Technology.

23 sierpnia Ambasador Paul Schmit wziął udział w
obchodach upamiętniających 77. rocznicę likwidacji getta
Litzmannstadt w Łodzi, gdzie stracili życie również
luksemburscy Żydzi. Ambasador złożył wieniec i wygłosił
przemówienie. Ponieważ był to jego pierwszy pobyt w
Województwie Łódzkim, złożył też wizytę kurtuazyjną
Marszałkowi Województwa Łódzkiego, Grzegorzowi
Schrebierowi, Wojewodzie,Tobiaszowi Bocheńskiemu
oraz Pierwszemu Zastępcy Prezydenta miasta, Adamowi
Pustelnikowi. Następnie, wraz z Konsulem Honorowym w
Łodzi z jurysdykcją na całe Województwo Łódzkie, Prof.
Wojciechem Wolfem, odwiedził Konsulat Honorowy
Wielkiego Księstwa Luksemburga na Politechnice Łódzkiej.

First official visit to the Republic of Latvia

Pierwsza wizyta oficjalna w Republice Łotewskiej

The Embassy of the Grand Duchy of Luxembourg is also
accredited in the Republic of Latvia. Because of the
pandemic, only in September could the Ambassador pay
a visit in Riga and finally meet Latvian government
representatives. Among others, he had an interesting
conversation with the Latvian Secretary of State in the
Ministry of Defense, Mr Jānis Garisons. The Ambassador
discussed the aid of Luxembourg in reduction of
pollution and environmental damage at Latvian military
sites. He also met the Honorary Consul of the Grand
Duchy of Luxembourg in the Republic of Latvia, Mrs
Kristiana Libane-Skele.

Ambasada Wielkiego Księstwa Luksemburga jest
akredytowana również w Republice Łotewskiej. Z powodu
pandemii Ambasador dopiero we wrześniu mógł złożyć
wizytę w Rydze i wreszcie spotkał się z przedstawicielami
łotewskiego rządu. Odbył tam m.in. interesującą rozmowę
z łotewskim sekretarzem stanu w Ministerstwie Obrony,
Jānisem Garisonsem. Ambasador rozmawiał też o pomocy
Luksemburga w redukcji zanieczyszczeń i strat
środowiskowych na terenach militarnych na Łotwie.
Spotkał się również osobiście z Konsul Honorową
Wielkiego Księstwa w Republice Łotewskiej, Kristianą
Libane-Skele.
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Opening of the new Honorary Consulate in Szczecin

Otwarcie nowego Konsulatu Honorowego w Szczecinie

We are happy to announce that on 21 September 2021
the new Honorary Consulate of the Grand Duchy of
Luxembourg has been inaugurated in the city of Szczecin.
Honorary Consul Waldemar Juszczak has already been
sworn in November 2020 but the outbreak of the
pandemic prevented an earlier official opening. The
ceremony took place in Villa Lenza in the presence of the
Speaker of Senate, Prof. Tomasz Grodzki, and other
distinguished guests. Waldemar Juszczak is an attorney
at law. The Honorary Consulate has its headquarter on
17 Niepodległości street in the city center. It is the 8th
Honorary Consulate of Luxembourg in Poland.

Z radością informujemy, że 21 września 2021 rozpoczął
swoją działalność Konsulat Honorowy Wielkiego Księstwa
Luksemburga w Szczecinie. Konsul Honorowy, Waldemar
Juszczak został zaprzysiężony już w listopadzie 2020 roku,
ale wybuch pandemii uniemożliwił wówczas jego oficjalne
otwarcie. Uroczystość odbyła się w Willi Lenza w
obecności Marszałka Senatu Prof. Tomasza Grodzkiego i
innych znamienitych gości. Waldemar Juszczak jest
adwokatem. Konsulat Honorowy ma swoją siedzibę przy
ulicy Niepodległości 17 w centrum miasta. Jest to ósmy
Konsulat Honorowy Luksemburga w Polsce.

International Committee of the Auschwitz-Birkenau
Foundation

Posiedzenie Międzynarodowego
Auschwitz-Birkenau

On 27 October, the Ambassador took part in the
International Committee of the Auschwitz-Birkenau
Foundation in the Chancery of the Prime Minister in
Warsaw. The Foundation was created in 2009 by the
former Polish Minister of Foreign Affairs Władysław
Bartoszewski in order to maintain the memorial site in
Auschwitz.

27 października Ambasador wziął udział w posiedzeniu
Międzynarodowego Komitetu Fundacji AuschwitzBirkenau w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w
Warszawie. Fundacja została założona w 2009 roku przez
byłego polskiego Ministra Spraw Zagranicznych
Władysława Bartoszewskiego, w celu ochrony miejsca
pamięci w Auschwitz.

Komitetu

Fundacji
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Official visit to Wrocław

Wizyta oficjalna we Wrocławiu

On 13 December, on the first day of his first official visit
in Lower Silesia, Ambassador accompanied by Krzysztof
Bramorski, Honorary Consul of Luxembourg in Wrocław,
met Mr Cezary Przybylski, Marshal of the Voivodeship.
Afterwards, he visited the Post-Cistercian Monastery of
Lubiąż (Leubus), where Luxembourg citizens were
deported and imprisoned by the Nazi regime in 19421943 and had to work as forced labour. Ambassador laid
a symbolic wreath under the commemoration plaque
and on the grave of Luxembourgish who died in Lubiąż.
The next day Ambassador met Voivode of Lower Silesia
Jarosław Obremski, and Jakub Mazur, Deputy Mayor of
the City of Wrocław.

13 grudnia, pierwszego dnia oficjalnej wizyty na Dolnym
Śląsku, Ambasador w towarzystwie Krzysztofa
Bramorskiego, Konsula Honorowego Luksemburga we
Wrocławiu, spotkał się z Cezarym Przybylskim,
Marszałkiem Województwa. Następnie odwiedził
Pocysterski Klasztor w Lubiążu, gdzie w latach 1942-1943
więziono Luksemburczyków deportowanych przez reżim
nazistowski do pracy przymusowej. Ambasador złożył
symboliczny wieniec pod tablicą pamiątkową oraz na
grobowcu Luksemburczyków, którzy zmarli w Lubiążu.
Następnego dnia Ambasador spotkał się z Wojewodą
Dolnoślaskim Jarosławem Obremskim oraz Zastępcą
Prezydenta Miasta Wrocławia, Jakubem Mazurem.
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Economy

Gospodarka

3rd Luxembourg-Poland Business Conference – future of
logistics

3. Luksembursko-Polska
przyszłość logistyki

On 30 November, Mr Franz Fayot, Minister of the
Economy of Luxembourg, and the Ambassador
participated in the 3rd Luxembourg-Poland Business
Conference – Future of logistics, which took place in
Luxembourg. The event was organised by the
Luxembourg-Poland Chamber of Commerce (LPCC) in
cooperation with our Embassy, the Embassy of Poland in
Luxembourg, the Cluster for Logistics (Luxembourg) and
the main sponsor, the Chamber of Commerce
Luxembourg. The main topic of the conference was
inspired by the launch of an intermodal connection
between Swarzędz-Poznań (Poland) and BettembourgDudelange (Luxembourg) in 2020. The event began at
the Embassy of Poland in Luxembourg and was followed
by a visit to CFL multimodal facilities. In the evening, the
conference took place at the headquarters of the
Chamber of Commerce Luxembourg with Minister Fayot
as the main speaker. The aim of the event was to create
a platform for presentations, discussions and sharing
experience in the field of innovation and digital solutions
in logistics. The two previous editions were focused on
the issues belonging to new technologies - respectively
Fintech & Regtech in 2018 in Luxembourg, and
exploration and utilisation of space resources in 2019 at
the Embassy in Warsaw.

30 listopada Minister Gospodarki Luksemburga Franz
Fayot wzięli wraz z Ambasadorem
udział w 3.
Luksembursko-Polskiej Konferencji Biznesu – przyszłość
logistyki, która miała miejsce w Luksemburgu. Wydarzenie
zostało zorganizowane przez Luksembursko-Polską Izbę
Gospodarczą (LPCC) we współpracy z naszą Ambasadą,
Ambasadą Polski w Luksemburgu, Cluster for Logitics
(Luksemburg) oraz sponsorem głównym, Luksemburską
Izbą Handlową. Inspiracją dla tematu konferencji było
uruchomienie połączenia intermodalnego między
Swarzędzem k. Poznania (Polska) a BettembourgiemDudelange
(Luksemburg).
Wydarzenie
zostało
zainaugurowane w Ambasadzie Polski
w
Luksemburgu,
a
następnie
uczestnicy zwiedzili CFL multimodal.
Wieczorna konferencja odbyła się w
siedzibie
Luksemburskiej
Izby
Handlowej z Ministrem Fayotem w
roli głównego mówcą. Celem
wydarzenia
było
stworzenie
platformy do prezentacji, dyskusji i
wymiany doświadczeń w zakresie
innowacji i rozwiązań cyfrowych w
logistyce.
Dodajmy,
że
dwie
poprzednie edycje koncentrowały się
na zagadnieniach z dziedzin nowych
technologii - odpowiednio Fintech &
Regtech w 2018 roku oraz eksploracji i
wykorzystania zasobów kosmicznych
w 2019 roku.

Konferencja

Biznesowa

–

6

Economic diplomacy

Dyplomacja gospodarcza

Beso Lux Group

Beso Lux Group

On 27 August, Ambassador Paul Schmit and Honorary
Consul in Łódź, Wojciech Wolf, had a meeting with the
Luxembourgish entrepreneur Mr Alexandre Bellier,
founder of Beso Lux Group (BSG) company, having its
seat in Łódź. BSG is specialised in producing and sales of
upholstered, luxury furniture. Their first collections were
created in 2012.

27 sierpnia Ambasador Paul Schmit i Konsul Honorowy w
Łodzi z jurysdykcją na całe Województwo Łódzkie,
Wojciech Wolf, spotkali się z luksemburskim
przedsiębiorcą Alexandrem Bellier, założycielem Beso Lux
Group (BSG) z siedzibą w Łodzi. BSG specjalizuje się w
produkcji i sprzedaży tapicerowanych, luksusowych mebli.
Ich pierwsze kolekcje powstały w 2012 r.

Astron Buildings

Astron Buildings

On 27 September, Ambassador Paul Schmit met Mr
Dariusz Ziomek, Sales Director for CEE of Astron in
Poland. Astron is the leading European supplier of steel
prefab buildings with headquarters in Diekirch
(Luxembourg). Astron in Poland makes up for 15% of the
total turnover of the group, acting through two offices in Warsaw and in Wrocław with 19 employees on the
board. The latest flagship project of Astron is the 71 000
m2 extension of the Guardian glass-works in
Częstochowa.

27 września Ambasador Paul Schmit spotkał się z
Dariuszem Ziomkiem, dyrektorem sprzedaży w Europie
Środkowo-Wschodniej firmy Astron w Polsce. Astron jest
wiodącym europejskim dostawcą stalowych budynków
prefabrykowanych z siedzibą główną w Diekirch w
Luksemburgu. Astron w Polsce wytwarza 15% całkowitego
obrotu grupy, działając przez dwa biura, w Warszawie i we
Wrocławiu, zatrudniające 19 pracowników. Najnowszym,
sztandarowym projektem Astron jest rozbudowa huty
szkła Guardian w Częstochowie o 71 000 m2.
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Guardian Częstochowa

Guardian Częstochowa

In September, the Ambassador had the opportunity to
get to know more details about the activity in Poland of
Guardian when Jean Ries, Director in charge of
Government and Public Affairs of Guardian Europe,
visited the Embassy. Together, they paid a visit to Mr
Grzegorz Piechowak, Secretary of State at the Ministry
of Development and Technology of the Republic of
Poland. On 30 September, the Ambassador visited
Guardian Częstochowa in the company of the Director
and Mr Mikołaj Pluciński, Honorary Consul of
Luxembourg in Katowice, in charge of the Jurisdiction of
the Voivodeship of Upper Silesia. Guardian Glass is one
of the largest glass producers in the world and innovator
within this domain. The plant in Poland was built in
2001-2002 and produces float glass for the architectural
and automotive industries. In 2020, Guardian launched
another production plant near Częstochowa. It is one of
the biggest greenfield capital investment in company’s
history. The facility created more than 90 new jobs, pulls
1 825 tons of glass per day and includes a technologically
advanced glass coater.

We wrześniu, Ambasador miał okazję dowiedzieć się
więcej o działalności Guardian w Polsce, gdy Jean Ries,
Dyrektor ds. rządowych i publicznych Guardian Europe
odwiedził Ambasadę. Wspólnie złożyli wizytę Grzegorzowi
Piechowiakowi, Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie
Rozwoju i Technologii. 30 września Ambasador odwiedził
Guardian Glass Częstochowa w towarzystwie Dyrektora
oraz Mikołaja Plucińskiego, Konsula Honorowego
Luksemburga w Katowicach z jurysykcją w województwie
śląskim. Guradian Glass jest jednym z największych
producentów szkła i innowatorem w tej dziedzinie. Zakład
w Polsce został wybudowany w latach 2001-2002 i
produkuje szkło typu float dla budownictwa i przemysłu
motoryzacyjnego. W 2020 roku Guardian uruchomił
kolejny zakład produkcyjny pod Częstochową. Jest to
jedna z największych inwestycji kapitałowych typu
greenfield w historii firmy. Zakład stworzył ponad 90
nowych miejsc pracy, wytarza 1 825 ton szkła dziennie i
dysponuje zaawansowaną technologicznie powlekarką do
szkła.

Domaines Vinsmoselle

Domaines Vinsmoselle

On 5 November, Mr Patrick Berg, General Manager of
Domaines Vinsmoselle, the largest producer of wines
and Crémants in Luxembourg, hosted a unique wine
tasting organised by the Embassy. Each of the nine
selected wines was accompanied by a carefully matched
dish. The tasting was attended by sommeliers and
diplomats. The degustation was organised in order to
promote
Luxembourg
wines within the
Polish
wine
community.
Domaines
Vinsmoselle’s
products
could
also be tasted at
Wine Expo Poland
in Warsaw.

5 listopada Patrick Berg, Dyrektor Generalny Domaines
Vinsmoselle, największego producenta win i crémantów w
Luksemburgu
gościł
w
Ambasadzie,
gdzie
zorganizowaliśmy wyjątkową degustację. Każdemu z
dziewięciu wyselekcjonowanych win towarzyszyło
starannie dobrane danie. W degustacji wzięli udział
sommelierzy i dyplomaci. Została ona zorganizowana w
celu promocji luksemburskich win w polskim środowisku
winiarskim. Produktów Domaines Vinsmoselle można
było
spróbować
również
na
warszawskim
Wine Expo Poland.
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Education and Culture

Edukacja i Kultura

Exhibition 100 years of diplomatic relations between
Luxembourg and Poland – from A to Z

Wystawa 100 lat stosunków dyplomatycznych
miedzy Luksemburgiem a Polską – od A do Z
W drugiej połowie roku 2021, Ambasada zdecydowała
przedstawić szerszej publiczności wspólne dla historii obu
krajów fakty i ciekawostki. Ambasada przygotowała
plenerową wystawę, opartą na broszurze opublikowanej
wzcześniej w tym roku – „100 lat stosunków
dyplomatycznych między Luksemburgiem a Polską – od A
do Z”. Wystawa otwarta została 2 września na ogrodzeniu
najpiękniejszego parku w Warszawie – w Łazienkach
Królewskich. Na otwarciu obecni byli znamienici goście,
m.in. Szymon Szynkowski vel Sęk, Sekretarz Stanu w
Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a także członkowie
Korpusu Dyplomatycznego w Polsce, parlamentarzyści z
Polsko-Luksemburskiej Grupy Parlamentarnej oraz
przyjaciele Ambasady.

During the second half of 2021, the Embassy decided to
present to a broader public facts and anecdotes, which
are common to the history of both countries. The
Embassy prepared an outdoor exhibition based on the
brochure released earlier this year – “100 years of
diplomatic relations between Luxembourg and Poland –
A to Z”. The exhibition was inaugurated on 2 September
on the fence of the very beautiful Warsaw park – the
Royal Łazienki. The event was attended by many
distinguished guests, among them Szymon Szynkowski
vel Sęk, Secretary of State of the Ministry of Foreign
Affairs, Members of the Diplomatic Corps in Poland,
Parliamentarians
from
the
Polish-Luxembourg
Parliamentary Group and of course friends of the
Embassy.
Następny przystanek „A do Z” miał miejsce w dawnej
stolicy
Polski,
Krakowie.
Wystawa
została
zaprezentowana na ogrodzeniu Parku Henryka Jordana w
centrum miasta. Otwarcie nastąpiło 12 października w
obecności Ambasadora, Paula Schmita oraz Konsula
Honorowego w Krakowie z jurysdykcją w Województwie
Małopolskim, Szymona Maleckiego i wielu znamienitych
gości.

The next stop of the “A to Z” took place in the former
capital of Poland, Cracow. The exhibition was presented
on the fence of the Henryk Jordan Park in the city center.
The opening took place on 12 October in the presence of
Ambassador Paul Schmit, the Honorary Consul of
Luxembourg in Cracow, in charge of the Jurisdiction of
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the of Malopolskie Voivodeship Mr Szymon Malecki and
many distinguished guests.
On 17 November, the exhibition was inaugurated in the
City of Łódź, on the fence of the Jan Matejko Park in front
of the Library of the University of Łódź. The Honorary
Consul of Luxembourg in Łódź, Prof. Wojciech Wolf, and
the Deputy Mayor, Mr Jacek Pustelnik, were present.
The event was recorded by local television. On this
occasion, the Ambassador also visited the Library and its
precious archives, including a very detailed map of the
Grand Duchy of Luxembourg from 17th Century.

17 listopada nasza wystawa pojechała do Łodzi. Została
otwarta na ogrodzeniu Parku Jana Matejki, naprzeciwko
Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego w obecności Konsula
Honorowego Luksemburga w Łodzi, Prof. Wojciecha
Wolfa oraz Zastępcy Prezydenta Miasta, Jacka Pustelnika.
Wydarzenie zostało nagrane przez lokalną telewizję. Przy
tej okazji, Ambasador mógł zwiedzić Bibliotekę i zobaczyć
jej cenne zbiory archiwalne, w tym niezwykle szczegółową
mapę Wielkiego Księstwa Luksemburga z XVII w.

On 14 December, the exhibition was inaugurated in the
city of Wrocław, on the fence of the iconic ZOO Wrocław
in the presence of the Honorary Consul of Luxembourg
in Wrocław, Mr Krzysztof Bramorski. After the opening,
distinguished guests were invited to celebrate the
opening of the exhibiton in the Old Town Hall of
Wrocław.
Next year “A to Z” will continue its travel across Poland
and will be exhibited in 2022 in cities like Katowice,
Szczecin, Gdańsk and Bialystok.
14 grudnia wystawa została otwarta we Wrocławiu, na
ogrodzeniu legendarnego ZOO Wrocław w obecności
Konsula Honorowego Luksemburga we Wrocławiu,
Krzysztofa Bramorskiego. Po otwarciu, goście zostali
zaproszeni, by uczcić otwarcie wystawy w Starym Ratuszu
Wrocławskim.
W nadchodzącym roku „A do Z” będzie kontynuować
podróż po Polsce i zostanie pokazana w Gdańsku,
Sczecinie i Białymstoku.
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Inauguration of the academic year 2021 at the Lodz
University of Technology

Rozpoczęcie roku akademickiego 2021 na Politechnice
Łódzkiej

On 1 October, Ambassador Paul Schmit delivered a
lecture during the inauguration of the academic year
2021/2022 at the International Faculty of Engineering of
the Łódź University of Technology. On that occasion, the
Ambassador met H.M. Rector of this eminent academy,
Prof. Krzysztof Jóźwik.

1 października Ambasador Paul Schmit wygłosił odczyt
podczas rozpoczęcia roku akademickiego 2021/2022 w
Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki
Łódzkiej. Przy tej okazji Ambasador spotkał J.M. Rektora
tej znakomitej uczelni, Prof. Krzysztofa Jóźwika.

The Art of Diplomacy

The Art of Diplomacy

The Association of the Spouses of Heads of Mission
(SHOM) with Mrs Nadine Schmit-Konsbruck, spouse of
the Ambassador of Luxembourg, as president, organised
at the Old Orangery of the Roylal Łazienki Museum in
Warsaw an exeptional exhbition. Form 9 to 29 October,
15 spouses of Ambassadors presented their artistic
works, including paintings, photography, textile arts,
embroidery, découpage, stenciling, felted paintings,
handmade lanterns and video. Nadine SchmitKonsbruck presented azulejos, tile technique objects she
painted according to the Portuguese art of tile
decoration.

Stowarzyszenie Małżonek Szefów Misji (SHOM) pod
przewodnictwem Nadine Schmit-Konsburck, żony
Ambasadora Luksemburga, zorganizowało wyjątkową
wystawę w Starej Pomarańczarni Muzeum Łazienek
Królewskich w Warszawie. Od 9 do 29 października, 15
małżonek Ambasadorów prezentowało swoje prace
artystyczne, w tym obrazy, fotografie, wyroby tekstylne,
hafty, obrazy z filcu, ręcznie robione latarnie i fimy.
Nadine Schmit-Konsbruck przedstawiła azulejos, kafelki
wykonywane tradycyjnie w Portugalii.
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Inauguration of Maria and Bohdan Paczowski library in
Cracow

Otwarcie Biblioteki Marii i Bohdana Paczowskich w
Krakowie

On 12 October, Ambassador Paul Schmit together with
the Rector H.M. Prof. Andrzej Białkiewicz participated in
the inauguration of Maria and Bohdan Paczowski library
at the Cracow University of Technology. Bohdan
Paczowski (1930-2017) was an internationally
recognised architect, journalist and photographer who
lived and worked in Luxembourg for many years. As
partner of Paczowski et Fritsch Architectes (now Beiler
François Fritsch), he carried out many important projects
in Luxembourg like the first extension of the European
Court of Justice or terminal of Luxembourg Airport
Findel. After the death of his wife Maria Paczowska
(1932-2019), the Library received a donation of the
extremely valuable book collection of Maria and Bohdan
Paczowski.

12 października, Ambasador Paul Schmit wraz z Rektorem
J.M. Prof. Andrzejem Białkiewiczem uczestniczył w
inauguracji Biblioteki Marii i Bohdana Paczowskich na
Politechnice Krakowskiej. Bohdan Paczowski (1930-2017)
był uznanym światowym architektem, dziennikarzem i
fotografem, który przez wiele lat żył i pracował w
Luksemburgu. Jako partner Paczowski et Fritsch
Architectes (obecnie Beiler François Fritsch) był autorem i
współautorem wielu uznanych projektów w Luksemburgu
jak np. pierwszej rozbudowy Europejskiego Trybunału
Sprawiedliwości, czy budynku luksemburskiego lotniska
Findel. Po śmierci jego żony, Marii Paczowskiej (19322019), biblioteka otrzymała w darze niezwykle
wartościową kolekcję książek Marii i Bohdana
Paczowskich.

Visit of MemoShoah Luxembourg in Warsaw

Wizyta MemoShoah Luxembourg w Warszawie

On 2 November, MemoShoah association from
Luxembourg visited the Embassy. The MemoShoah
delegation came to Poland to commemorate the 80th
Anniversary of the Deportation of the Jews from
Western Europe to the Litzmannstadt Ghetto in Łódź,
among them 323 Jewish from Luxembourg. During their
visit at the Embassy, they met a Holocaust survivor,
Marian Turski. The latter is one of the protagonists of the
documentary "The Living Witnesses". The documentary,
directed by Karolina Markiewicz and Pascal Piron was
presented on the occasion of this visit. In January 2020,
Mr Turski was decorated by the Prime Minister of
Luxembourg Xavier Bettel with the “Ordre de Mérite”.
His main message "not to stay indifferent" should be
reminded at all times.

2 listopada stowarzyszenie MemoShoah Luxembourg
złożyło wizytę w Ambasadzie Luksemburga w Warszawie.
Delegacja MemoShoah przyjechała do Polski by
upamiętnić 80. rocznicę deportacji Żydów Zachodnich do
Getta Litzmannstadt w Łodzi, wśród nich 323 Żydów z
Luksemburga. Podczas wizyty w Ambasadzie, uczestnicy
mieli okazję rozmawiać z ocalonym, byłym więźniem
Auschwitz, Marianem Turskim. Był on głównym bohatrem
filmu dokumentalnego "The Living Witness",. Dokument,
wyreżyserowany przez Karolinę Markiewicz i Pascala
Pirona, został wyświetlony przy okazji tej wizyty. W
styczniu 2020 Marian Turski został on odznaczony przez
Premiera Luksemburga Xaviera Bettela luksemburskim
“Ordre de Mérite”. Jego główne przesłanie, aby nie
pozostawać obojętnym, powinno być przypominane bez
ustanku.

.
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14th SHOM Charity Bazaar

14. Bazaar dobroczynny SHOM

For the 14th time, the Association of the Spouses of
Heads of Mission (SHOM) supported charity
organisations before Christmas. It was the first time that
the annual Charity Bazaar took place in PGE Narodowy
stadium in Warsaw which allowed to respect the
pandemic restrictions. 2021 edition of the Bazaar
gathered around 50 Embassies and raised funds for 25
charities in Poland. As usual, the ambiance was convivial
and this year the legendary folkloric group Mazowsze
was performing alo ng with artists from
different countries. The whole staff of the Embassy
and members of their families took part in the event.

Po raz 14. Stowarzyszenie Małżonek Szefów Misji (SHOM)
wsparło organizacje charytatywne przed Świętami. Po raz
pierwszy doroczny bazar SHOM został zorganizowany na
stadionie PGE Narodowy. Wybór nowego miejsca
pozwolił na przestrzeganie ograniczeń związanych z
pandemią. Tegoroczna edycja zgromadziła ok. 60
Ambasad, które zdobyły fundusze dla ok. 25 organizacji
charytatywnych w Polsce. Jak zwykle panowała miła
atmosfera, a na dodatek w tym roku na scenie wystąpił
legendarny zespół folklorystyczny Mazowsze, wraz z
innymi artystami z różnych krajów. Cała ekipa Ambasady i
członkowie rodzin wzięli udział wydarzeniu.

Covid-19

Covid-19

All actual information regarding sanitary measures and
restrictions related to COVID-19 in the Grand Duchy of
Luxembourg can be found under the following link:

Wszystkie informacje dotyczące zaleceń sanitarnych i
obostrzeń związanych z COVID-19 na terenie Wielkiego
Księstwa Luksemburga dostępne są pod następującym
linkiem:

covid19.public.lu/en.html

covid19.public.lu/en.html

Other useful links :

Inne użyteczne linki:

varsovie.mae.lu/en

varsovie.mae.lu/en

Facebook :

Facebook :

facebook.com/@luxembourgembassywarsaw

facebook.com/@luxembourgembassywarsaw

Twitter:

Twitter:

twitter.com/LUinPoland

twitter.com/LUinPoland
Embassy of the Grand Duchy of Luxembourg in Warsaw
Ul. Słoneczna 15 . 00-789 Warsaw
Tel.: (+48) 22 507 86 50
E-mail : varsovie.amb@mae.etat.lu
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