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Jak	  unikać	  kłopotliwych	  sytuacji	  w	  kontaktach	  z	  Luksemburczykami?	  

	  	  
Wyobraź	  sobie	  sytuację,	  gdy	  witające	  się	  kobiety	  w	  Luksemburgu	  zaczynają	  od	  złego	  
policzka.	  Albo	  jedna	  ze	  stron	  spodziewa	  się	  dwóch	  pocałunków	  a	  kolejna	  trzech	  i	  obie	  nagle	  
zderzają	  się	  nosami.	  Jak	  więc	  unikać	  takich	  sytuacji?	  Oto	  kilka	  faktów	  dotyczących	  
luksemburskiej	  etykiety,	  z	  którymi	  powinniśmy	  się	  zapoznać.	  

	  

Punktualność	  	  
Nie	  spóźniaj	  się	  na	  spotkania	  biznesowe	  i	  koniecznie	  uprzedź,	  jeśli	  twoje	  spóźnienie	  jest	  
dłuższe	  niż	  5	  min.	  -‐	  potencjalni	  partnerzy	  biznesowi,	  czy	  pracodawcy	  mają	  tendencję	  do	  
kwestionowania	  ogólnej	  wydajności	  w	  takich	  sytuacjach.	  Nie	  bądź	  również	  zbyt	  wcześnie	  -‐	  
twój	  partner	  biznesowy	  może	  nie	  być	  gotowy.	  Zwykle	  podczas	  takich	  spotkań	  jest	  mało	  
czasu	  na	  luźne	  pogawędki	  -‐	  spotkania	  są	  bardzo	  formalne.	  	  

Podczas	  prywatnych	  spotkań	  możesz	  sobie	  pozwolić	  na	  większą	  elastyczność	  -‐	  maksymalne	  
spóźnienie	  to	  15	  minut.	  	  

	  

Pozdrowienia	  	  
Jeśli	  spotykasz	  kogoś	  nowego,	  lub	  znajdujesz	  się	  w	  środowisku	  biznesowym,	  najczęstszym	  
pozdrowieniem	  jest	  uścisk	  dłoni.	  	  
Znajomi	  na	  poziomie	  prywatnym	  witają	  się	  trzema	  pocałunkami	  w	  policzek.	  Niektórzy	  całują	  
się	  tylko	  dwa	  razy,	  ale	  standardowo	  powinny	  to	  jednak	  być	  trzy.	  
Pocałunki	  są	  wymieniane	  pomiędzy	  kobietami	  oraz	  kobietami	  i	  mężczyznami.	  Właściwie	  nie	  
są	  to	  prawdziwe	  pocałunki,	  a	  jedynie	  delikatne	  muśnięcia	  policzków	  i	  "całowanie"	  
powietrza.	  Pamiętaj,	  aby	  zacząć	  od	  prawego	  policzka.	  Powitalne	  uściski	  są	  rzadkie	  wśród	  
Luksemburczyków	  i	  zarezerwowane	  jedynie	  dla	  bliskich	  przyjaciół.	  

	  

Zwroty	  	  
Kiedy	  zwracasz	  się	  do	  kogoś	  bezpośrednio,	  używasz	  nazwiska	  tej	  osoby,	  chyba,	  że	  wyraźnie	  
poprosi	  cię	  o	  zwracanie	  się	  po	  imieniu.	  Wykorzystujesz	  również	  takie	  zwroty	  jak	  "Madame"	  
(Pani)	  i	  "Monsieur"(Pan)	  i	  zaimki	  formalne	  (dir	  –	  pani,	  pan,	  Iech	  –	  państwo).	  Nigdy	  nie	  
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nieformalne	  (du	  –	  ty,	  dir	  –	  wy):	  	  
–	  Moie	  Madame	  Wenger,	  wéi	  geet	  et	  Iech?	  Hätt	  Dir	  eng	  Minutt	  Zäit?	  	  
–	  Witam	  Pani	  Wenger,	  jak	  się	  Pani	  miewa	  /	  co	  słychać?	  Czy	  ma	  Pani	  chwilę?	  	  
	  

Umawianie	  spotkań	  	  
Na	  spotkania	  zarówno	  prywatne	  jak	  i	  w	  interesach	  należy	  umówić	  się	  zwykle	  dwa	  tygodnie	  
wcześniej.	  Wpadanie	  do	  czyjegoś	  domu	  z	  wizytą	  bez	  zapowiedzi	  nie	  jest	  mile	  widziane	  –	  
zarówno	  gospodarz	  jak	  i	  niezapowiedziany	  gość	  mogą	  czuć	  się	  niekomfortowo.	  	  

	  

Nawiązywanie	  stosunków	  	  
Luksemburczycy	  są	  ostrożnymi	  osobami.	  Zarówno	  w	  interesach	  jak	  i	  prywatnie	  rozwój	  
wzajemnych	  relacji	  i	  stosunków	  jest	  raczej	  powolny.	  Bądź	  cierpliwy.	  Zaufanie	  to	  nie	  jest	  coś,	  
co	  się	  posiada.	  To	  coś,	  czym	  się	  obdarza	  	  

	  

Konwersacje	  	  
Luksemburczycy	  nie	  maja	  tendencji	  do	  mieszania	  życia	  zawodowego	  z	  prywatnym	  i	  życie	  
prywatne	  może	  nim	  pozostać	  nawet	  przy	  bliższej	  znajomości	  zawodowej.	  Zatem	  
bezpieczniejsze	  są	  pogawędki	  o	  pogodzie,	  korkach	  na	  drodze	  a	  nie	  zadawanie	  pytań	  
osobistych:	  
–	  Et	  ass	  schéint	  Wieder	  haut,	  gell?	  
–	  Mamy	  ładną	  pogodę	  dzisiaj,	  prawda?	  	  
Ogólnie	  Luksemburczycy	  raczej	  nie	  gustują	  w	  small	  talk,	  zwłaszcza	  w	  biznesie,	  gdzie	  
preferuje	  się	  konkretne	  rozmowy.	  	  
	  

Przyjęcia	  	  
Jeśli	  zostaniesz	  zaproszony	  na	  kolację	  przynieś	  kwiaty,	  dobre	  czekoladki	  lub	  mały	  prezent	  dla	  
dzieci.	  Poczekaj,	  aż	  gospodarz	  poprosi	  cię,	  abyś	  usiadł.	  Podobnie	  z	  jedzeniem	  -‐	  poczekaj	  na	  
gospodarzy,	  zanim	  zaczniesz	  jeść,	  chyba	  że	  poproszą	  byś	  zaczął	  nie	  czekając	  na	  nikogo.	  Staraj	  
się	  zjeść	  wszystko,	  co	  znajduje	  się	  na	  talerzu.	  Jeśli	  chcesz	  dokładkę,	  zapytaj:	  	  
–	  Kann	  ech	  nach	  e	  bësse	  Spargel	  kréien,	  w.e.g.?	  Czy	  mogę	  jeszcze	  trochę	  szparagów?	  /	  
Poproszę	  jeszcze	  szparagi.	  	  
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Przyjęcia	  urodzinowe	  dla	  dzieci	  	  
Planowanie	  urodzin	  swojego	  dziecka	  może	  być	  stresujące	  dla	  wielu	  rodziców,	  zwłaszcza	  gdy	  
znajdują	  się	  w	  obcym	  kraju	  –	  muszą	  poznać	  zwyczaje	  i	  oczekiwania	  swoich	  gości.	  Byłam	  
kiedyś	  na	  imprezie	  urodzinowej	  dla	  dzieci	  w	  Szwecji,	  gdzie	  dowiedziałam	  się,	  że	  zwyczajem	  
na	  koniec	  imprezy	  jest	  zabawa	  w	  łowienie	  prezentów	  ze	  specjalnej	  torby	  za	  pomocą	  
specjalnej,	  domowej	  roboty	  "wędki".	  Dzieciaki	  zarzucają	  wędkę	  zza	  pleców	  dorosłych,	  którzy	  
tworzą	  swoistą	  kurtynę	  i	  próbują	  łowić	  prezenty.	  Oczywiście	  dorośli	  sekretnie	  pomagają	  w	  
zabawie	  i	  "pomagają"	  złowić	  prezenty.	  Nigdy	  nie	  widziałam	  czegoś	  takiego	  w	  Luksemburgu,	  
ale	  pokochałam	  ten	  pomysł	  od	  razu.	  O	  ile	  pamiętam	  z	  mojego	  dzieciństwa	  w	  Luksemburgu,	  
to	  pod	  koniec	  każdego	  przyjęcia	  dzieci	  dostają	  małe	  torebki	  ze	  słodyczami.	  
Wielu	  rodziców	  zastanawiać	  się	  może,	  kiedy	  dziecko	  powinno	  otworzyć	  swoje	  prezenty	  
urodzinowe?	  Opinie	  są	  zróżnicowane:	  niektórzy	  mówią	  od	  razu,	  jak	  tylko	  dzieci	  dostaną	  
prezenty,	  inni	  uważają,	  że	  bardziej	  poprawnie	  jest	  poczekać	  do	  tortu	  urodzinowego	  i	  zaraz	  
po	  nim	  otwierać	  prezenty.	  
Czy	  powinieneś	  zaoferować	  lampkę	  Cremant	  rodzicom,	  którzy	  przychodzą	  odebrać	  swoje	  
dzieci	  z	  przyjęcia?	  Nie,	  nie	  trzeba,	  zwłaszcza	  kiedy	  rodzice	  prowadzą	  samochód.	  Nie	  
unikniesz	  jednak	  zaoferowania	  czegoś	  do	  picia,	  gdy	  rodzice	  pozostaną	  trochę	  dłużej	  przed	  
powrotem	  do	  domu.	  	  
	  
Karty	  z	  podziękowaniami	  dla	  gości	  lub	  organizatora	  przyjęcia	  nie	  są	  tradycją,	  aczkolwiek	  
jestem	  pewna,	  że	  Luksemburczycy	  potrafią	  docenić	  taki	  gest.	  	  

	  

Napiwki	  	  
Jeśli	  jesz	  w	  restauracji,	  pijesz	  kawę	  w	  kafejce	  lub	  drinki	  w	  barze	  możesz	  zostawić	  napiwek,	  
ale	  nie	  jest	  to	  obowiązkowe,	  tak	  jak	  w	  Stanach	  Zjednoczonych.	  Tam	  brak	  napiwku	  oznacza,	  
że	  klienci	  nie	  byli	  zadowoleni	  z	  jakości	  potraw	  lub	  obsługi.	  Tutaj	  napiwki	  są	  swego	  rodzaju	  
bonusem.	  Na	  ogół	  zostawia	  się	  pomiędzy	  5%	  a	  10%	  wysokości	  rachunku.	  W	  wyjątkowych	  
sytuacjach	  15%.	  

	  
Święta	  	  
Główna	  religią	  w	  Luksemburgu	  jest	  katolicyzm	  i	  większość	  świąt	  katolickich	  jest	  również	  
świętem	  narodowym.	  Wiele	  z	  tych	  świąt	  obchodzi	  się	  w	  gronie	  rodzinnym,	  na	  przykład.:	  
Boże	  Narodzenie.	  W	  tym	  okresie	  to	  przede	  wszystkim	  najbliżsi	  obdarzają	  się	  prezentami.	  
Wyjątkiem	  mogą	  być	  nastolatkowie,	  którzy	  często	  decydują	  się	  dać	  drobne	  upominki	  swoim	  
najbliższym	  przyjaciołom.	  Boże	  Narodzenie	  to	  również	  czas	  w	  roku,	  w	  którym	  wielu	  
Luksemburczyków	  udziela	  się	  charytatywnie.	  	  
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Wielu	  obcokrajowców	  pyta,	  czy	  należy	  dać	  pieniądze	  lub	  piwo	  listonoszowi	  czy	  sprzątającym	  
w	  okresie	  Bożego	  Narodzenia	  lub	  Nowego	  Roku.	  Wszystko	  zależy	  od	  miejscowości,	  w	  której	  
mieszkasz.	  Osobiście	  nigdy	  tego	  nie	  robiłam,	  ale	  niektórzy	  potwierdzali,	  gdy	  ich	  o	  to	  
pytałam.	  Najlepszą	  radą	  jest	  chyba	  zapytać	  swoich	  luksemburskich	  sąsiadów	  jak	  oni	  
postępują	  w	  tym	  okresie.	  

	  

Osobowość	  	  
Luksemburczycy	  są	  uprzejmi,	  ale	  dość	  powściągliwi	  i	  skromni,	  przynajmniej	  na	  początku.	  
Chwalenie	  się	  osiągnięciami	  lub	  wyolbrzymianie	  zasług	  uważa	  się	  za	  niegrzeczne.	  Mówią,	  co	  
mają	  na	  myśli,	  ale	  raczej	  subtelnie	  i	  ostrożnie.	  Są	  szczerzy,	  ale	  nie	  bardzo	  bezpośredni.	  	  
	  

Duma	  	  
Luksemburczycy	  są	  bardzo	  dumni	  ze	  swojej	  niezależności	  i	  języka.	  Uwaga!	  Nie	  traktuj	  języka	  
luksemburskiego	  jako	  dialektu.	  Obok	  niemieckiego	  i	  francuskiego	  jest	  oficjalnym	  językiem	  
narodowym.	  	  

PS:	  Luksemburska	  radiostacja	  Eldoradio	  opublikowała	  na	  swojej	  stronie	  internetowej	  
streszczenie	  tego	  artykułu	  w	  języku	  luksemburskim.	  Kliknij	  tutaj,	  aby	  posłuchać.	  	  
	  
A	  jakie	  są	  Twoje	  doświadczenia	  w	  Luksemburgu?	  Czy	  te	  spostrzeżenia	  są	  właściwe?	  Może	  
posiadasz	  dodatkowe	  informacje?	  


