Katowice, 28 listopada 2018 r.
PRZEMÓWIENIE AMBASADORA WIELKIEGO KSIĘSTWA
LUKSEMBURGA J.E.P. CONRADA BRUCH
NA OFICJALNYM OTWARCIU KONSULATU HONOROWEGO
LUKSEMBURGA W KATOWICACH
Drogi Mikołaju,
Szanowni państwo,
Drodzy przyjaciele,
Mam zaszczyt i przyjemność serdecznie powitać Państwa na
uroczystym otwarciu Konsulatu Honorowego Wielkiego
Księstwa Luksemburga w Katowicach, tętniącej życiem stolicy
Śląska.
Jestem bardzo wdzięczny, że nasza dzisiejsza uroczystość może
odbyć się w prestiżowej Willi Goldsteinów.
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Chciałbym podziękować wszystkim za uhonorowanie nas swoją
dzisiejszą obecnością.
Świadczy to o tym, że stosunki polsko-luksemburskie
rzeczywiście rozwijają się bardzo dobrze.
*
*
*
Szanowni państwo,
Jak wszyscy wiemy, rok 2018 (dwa tysiące osiemnasty) jest dla
naszych polskich przyjaciół i partnerów bardzo szczególny.
Jednocześnie jest to oczywiście również szczególny rok dla
wszystkich Luksemburczyków w Polsce i wszystkich
Luksemburczyków związanych z Polską.
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100 (sto) lat niepodległości Polski to rzeczywiście powód do
świętowania i jeszcze raz serdecznie gratuluję naszym polskim
przyjaciołom!
Od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i NATO,
nasze kraje stopniowo się jednoczą.
Nasze stosunki gospodarcze kwitną jak nigdy dotąd.
Powodów jest wiele, z których najważniejszy jest fakt, że
gospodarka luksemburska i polska należą do najbardziej
dynamicznych w Europie.
Luksemburg pozostaje jednym z najważniejszych inwestorów
zagranicznych w Polsce.
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Obecność firm luksemburskich w Polsce stale rośnie.
Firmy luksemburskie stworzyły już wiele miejsc pracy w Polsce.
Będą to czynić w przyszłości.
Oprócz naszych większych graczy, coraz więcej mniejszych i
średnich przedsiębiorstw z Luksemburga jest zainteresowanych
polskim rynkiem i partnerstwem z polskimi firmami.
Polscy przedsiębiorcy są coraz bardziej zainteresowani nowymi
formami partnerstwa z firmami luksemburskimi w dziedzinie
logistyki, działalności kosmicznej i technologii
środowiskowych.
Ambasada Luksemburga w Warszawie aktywnie wspiera
dynamiczny rozwój stosunków gospodarczych pomiędzy
naszymi krajami.
4

W Luksemburgu ta pozytywna dynamika znajduje
odzwierciedlenie w utworzeniu Luksembursko-Polskiej Izby
Handlowej.
Równolegle w Polsce powstaje Polsko-Luksemburska Izba
Gospodarcza (PLIG).
Ale nie tylko stosunki gospodarcze pomiędzy naszymi krajami
rozwijają się bardzo pozytywnie.
Nasi obywatele lepiej się poznają i odkrywają wiele rzeczy,
które ich łączą.
Prawie 4.500 (cztery i pół tysiąca) polskich obywateli mieszka i
pracuje w Luksemburgu.
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Polska staje się coraz bardziej atrakcyjnym celem podróży dla
luksemburskich turystów.
Istnieje wiele małżeństw pomiędzy obywatelami obu naszych
krajów.
*
*
*
Drodzy goście,
Jako ambasador Luksemburga bardzo się cieszę, że dzięki
niedawnemu zaprzysiężęniu Mikołaja Plucińskiego na Konsula
Honorowego Wielkiego Księstwa Luksemburga możemy zrobić
kolejny, duży krok w kierunku pełnego obsadzenia terytorium
Polski przez naszych konsuli honorowych.
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Nie trzeba podkreślać już istniejących silnych powiązań
gospodarczych z Luksemburgiem dzięki obecności na Śląsku
naszych wielkich graczy przemysłowych - ArcelorMittal i
Guardian Glass.
W obu naszych krajach wyraźnie rośnie zainteresowanie
rozszerzaniem naszych stosunków dwustronnych, szczególnie
w dziedzinie biznesu i handlu.
Jestem bardzo optymistycznie nastawiony na przyszłe,
pomyślne stosunki między Luksemburgiem a Polską, a
zwłaszcza z województwami śląskim i świętokrzyskim, które
podlegają jurysdykcji naszego Konsula w Katowicach.
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Liczne osobiste kontakty z partnerami w Luksemburgu, które
Mikołaj nawiązał podczas regularnych podróży służbowych do
mojego kraju, są oczywiście w tym kontekście niezwykle
przydatne.
Drogi Mikołaju,
Powołanie na stanowisko Konsula Honorowego Luksemburga
w Katowicach następuje w okresie, gdy miasto przygotowuje
się do Międzynarodowej Konferencji Klimatycznej COP24
(dwadzieścia cztery), ważnej międzynarodowej imprezy, która
zostanie oficjalnie otwarta za kilka dni.
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W otwarciu tej ważnej konferencji weźmie udział głowa
państwa luksemburskiego Jego Królewska Wysokość Wielki
Książę Henri.
Delegacja wysokiego szczebla z Luksemburga będzie
towarzyszyć Jego Królewskiej Wysokości i weźmie udział w
konferencji.
*
*
*
Drogi Mikołaju,
Odkąd złożył Pan swoją przysięgę jako Konsul Honorowy,
wielokrotnie udowodnił Pan swoje zaangażowanie i
poświęcenie w służbie Luksemburga.
W imieniu rządu luksemburskiego chciałbym zatem jeszcze raz
podziękować za przyjęcie obowiązków Konsula Honorowego.
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W moim własnym imieniu serdecznie dziękuję za przyjaźń z
moim krajem - Luksemburgiem, a także z moją rodziną i ze
mną.
Jestem bardzo wdzięczny za pańskie zaangażowanie i z
niecierpliwością czekam na współpracę z Panem.
Pozwoli mi Pan, że złożę Panu moje najlepsze życzenia w
związku z Pańską działalnością jako Konsula Honorowego
Luksemburga w Katowicach.
*
* *
Szanowni państwo!
Drodzy goście,
Niniejszym ogłaszam oficjalne otwarcie Konsulatu Wielkiego
Księstwa Luksemburga w Katowicach!
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Podnoszę teraz kieliszek i wznoszę toast za dalszy pomyślny
rozwój stosunków polsko-luksemburskich oraz stosunków
między Luksemburgiem a Śląskiem i jego dynamiczną stolicą
Katowice!
Prost! Santé! Na zdrowie!
Teraz symbolicznie wręczę Konsulowi Mikołajowi Plucińskiemu
godło konsularne i zaproszę go do wypowiedzenia kilku słów.
Bardzo dziękuję za życzliwą uwagę.
/Mikołaj, zapraszam Pana./
/Drogi Mikołaju, dziękuję bardzo za miłe słowa!
Z niecierpliwością czekam na intensywną i doskonałą
współpracę z Panem jako naszym Konsulem Honorowym w
Katowicach./
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