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Różne potrzeby, 
najlepsze rozwiązania
Poznaj ofertę Orange

Poznaj nowoczesne 
narzędzia cyfrowe 
ułatwiające prowadzenie 
firmy

Więcej na orange.pl/male_firmy

Wsparcie IT
Telefoniczne i zdalne 
wsparcie informatyków 
Orange.

Office 365
Pełny pakiet Microsoft 
Office wraz z 1 TB pamięci 
w chmurze. 

SumUp
Mobilny terminal płatniczy 
bez abonamentu i umowy.

eService
Terminal eService za 0 zł 
i bez prowizji przez 12 mies. 

Wirtualna 
Centrala Orange
Zarządzanie połączeniami 
telefonicznymi bez 
inwestycji w drogie 
urządzenia.

Biznesowa 
Komunikacja Orange
Łączy telefonię, 
telekonferencje,  
czat i udostępnianie  
pulpitu w jednym miejscu.

Orange Smart Care
Naprawa wielu uszkodzeń 
smartfona – pokrywa 
do 1000 zł kosztów 
naprawy rocznie.

MDM
Bezpieczne i zdalne 
zarządzanie urządzeniami 
mobilnymi pracowników.

CyberTarcza
Zwiększa bezpieczeństwo 
internetu w smartfonie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych usług w regulaminach na orange.pl. Ponad połowa firm 
w Polsce korzysta z usług Orange – na podstawie badania Centrum Badań Marketingowych 
INDICATOR „Monitorowanie pozycji Orange na rynku B2B”, badanie przeprowadzone 
w dniach 27.06-26.07.2018 r. Sieć numer 1 z największą liczbą Klientów usług mobilnych i stacjonarnych.

Ponad 99%
Polaków w zasięgu
Orange 4G LTE

Ponad
połowa firm
w Polsce
jest w Orange

Ponad
połowa firm
w Polsce
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Idealny pakiet 
w Twoim domu
Orange Love Premium

  Ponad 180 kanałów TV
  Światłowód do 1 Gb/s
  Rozmowy i internet bez limitu GB w komórce

   Włączasz i wyłączasz, 
co chcesz, kiedy chcesz

   Dodajesz i odejmujesz 
gigabajty, jak chcesz

   Bez długoterminowych 
umów i zobowiązań

Pobierz Orange Flex

Zmieniamy zasady

Orange Flex
#chceszmasz

App Store jest znakiem 
towarowym Apple Inc.

Google Play i logo Google Play 
są znakami towarowymi firmy 
Google LLC. 

Prędkość 1 Gb/s osiągalna tylko z odpowiednim sprzętem lub w odpowiedniej konfiguracji. 
Szczegóły na orange.pl/swiatlowod oraz w Regulaminie usług multimedialnych na orange.pl, 
gdzie sprawdzisz również zasięg Światłowodu. „Internet bez limitu GB” – po wyczerpaniu 
GB w ramach abonamentu prędkość spadnie do 1 Mb/s.
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edyt  rial

Z radością piszę tych kilka słów wstępu do piątego już wydania 
magazynu La Belle Vie, co świadczy o rosnącym sukcesie akcji 
French Touch, niezwykłego projektu, który narodził się w Polsce, 
by następnie objąć swym zasięgiem wszystkie kontynenty.

Edycja 2019 pozwoli nam ponownie pomarzyć i popodróżować. Odbędą 
Państwo podróż w czasie z piosenką francuską, jej autorami, kompozytorami 
i wykonawcami cieszącymi się uznaniem na całym świecie. Będą Państwo 
podróżować w przestrzeni przemierzając najpiękniejsze regiony Francji: 
zaczynając od rezerwatu przyrody Camargue a kończąc na skarbach 
architektury Bretanii, oczywiście z przystankiem w Paryżu. Nie podobna 

nie wspomnieć w tym miejscu o pożarze katedry 
Notre Dame, emocjach i fali solidarności wywołanej 
tą katastrofą. Wszędzie dominujące było poczucie 
straty dla wspólnego dziedzictwa ludzkości. 
Dziękuję wszystkim Polakom za wyrazy współczucia 
i wsparcia. Te dowody życzliwości były dla moich 
rodaków pokrzepieniem.
Pozwalają z ufnością patrzeć w przyszłość i podjąć 
dzieło odbudowy katedry. 

Rok 2019 jest rokiem szczególnym 
w naszych wspólnych dziejach, bowiem obchodzimy 
stulecie wznowienia stosunków dyplomatycznych. 
Francja i jej wielcy mężowie - Clemenceau, Foch, 
Weygand, a także młody kapitan de Gaulle – 
udzieliła wsparcia politycznego i wojskowego 
odradzającemu się Państwu Polskiemu. A początki II 
Rzeczypospolitej były czasem intensywnych relacji 

dwustronnych. Jednym z dowodów potwierdzających tę bliskość było 
powstanie w Warszawie Liceum Francuskiego, do którego początkowo miały 
uczęszczać dzieci członków francuskiej misji wojskowej. Liceum Francuskie 
im. René Goscinnego obchodzi jubileusz stulecia istnienia. Wykształciło wiele 
pokoleń Francuzów i Polaków, po dziś dzień dzieląc z Polską jej burzliwe losy. 

Pierre Lévy,
Ambasador Francji
w Polsce

Z radością piszę tych kilka 
słów wstępu do piątego 

już wydania magazynu 
La Belle Vie, co świadczy 

o rosnącym sukcesie akcji 
French Touch, niezwykłego 

projektu, który narodził 
się w Polsce, by następnie 

objąć swym zasięgiem 
wszystkie kontynenty.
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Daniel Teboul
French Touch

P
rzyjaźń to głębokie uczucie, o które należy dbać, tak jak o każde 
uczucie. Wówczas może się rozwijać i staje się trwałą więzią. 
Piąta edycja French Touch jest tego doskonałą ilustracją. 
Świętuje przyjaźń między Francją a Polską. Co roku jest okazją 
do nawiązywania pięknych przyjaźni, które są efektem niekiedy 

zaskakujących, ale zawsze wzbogacających spotkań. 

Spotkań zawodowych między francuskimi a polskimi firmami, które 
coraz liczniej dołączają do naszej akcji. To okazja do podkreślenia know-

how, zaprezentowania tradycji i produktów, tak ściśle 
związanych ze stylem życia naszych społeczeństw. To także 
spotkania artystyczne, które dzięki scenicznym duetom 
w trakcie gali French Touch, pokazują, że sztuka nie 
zna granic, a muzyka niczym esperanto nie potrzebuje 
tłumaczenia, by trafiać prosto do naszych serc. To również 
bliskie więzi, które ja sam nawiązałem z wieloma partnerami 
i osobami, które wspierają akcję. Wspólnie mogliśmy przeżyć 
i nadal przeżywamy chwile pełne emocji, radości i entuzjazmu, 
które są solą pięknej przyjaźni.

Dlatego bardziej niż kiedykolwiek życzę wszystkim 
niezwykłego French Touch. Niech to będzie przestrzeń 
do nowych odkryć, pięknych emocji … i spotkań z licznymi 
przyjaciółmi.

Dlatego bardziej niż 
kiedykolwiek życzę 

wszystkim niezwykłego 
French Touch. Niech 

to będzie przestrzeń 
do nowych odkryć, 
pięknych emocji …

i spotkań z licznymi 
przyjaciółmi.

Do przyjaciół 
French Touch!
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Teatr Wielki Opera Narodowa 

12/10, godz. 19.30
Show French Touch 

Nowość! 
French Touch
w Biedronce

13/10, godz. 16.00
Emisja telewizyjna - TVN

Pr  gram

Oferty promocyjne na frenchtouchlabellevie.pl

Od 12/10 do 31/10
Akcja handlowa 

POBIERZ: 
Szczegółowy program na 

frenchtouchlabellevie.pl

Pobierz darmową aplikację French Touch,
dowiedz się, co zaplanowaliśmy w tym roku
i skorzystaj z ofert promocyjnych.

zawsze z Tobą!
French Touch

Nowość!
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BIZNES HISTORIA

Liberté, 
égalité... 
Mbappé !
Cudowne dziecko piłki 
nożnej

QUANT- U - 
maksimum wygody 
w każdym kroku

BNP Paribas 
Leasing 
Solutions
Ekspert w ramach Grupy
BNP Paribas

Grupa 
Lagardère 
Travel Retail
20 lat na polskim rynku

Prestiżowy 
Wyjątkowy 
Aktywny
Budujemy relacje biznesowe 
- międzynarodowe i 
regionalne. Zapraszamy.

Mollon Pro
Professional

1919-2019:
Liceum
Francuskie
Liceum Francuskie 
w Warszawie obchodzi 
jubileusz stulecia 
istnienia.

FRENCH TOUCH

JEST WSPÓLNĄ INICJATYWĄ

AMBASADY FRANCJI W POLSCE 

I AGENCJI CRYPTONE.

34
KUCHNIA

Francja
zaczyna się 
w Biedronce

Jedzenie 
warzyw jeszcze nigdy 
nie było tak sycące
Świat innowacji
w Bonduelle

Christelle 
Brua
Królowa podniebienia
Kariera i osobowość
twórcza

Deska serów
Francuskie piękno smaku

Kiedy w dobie 
pośpiechu, 
chcemy wygodnie żyć i 
jeść zdrowo…
Świat innowacji Bonduelle

12

18

RETROSPEKTYWA

SZTUKA ŻYCIA

French 
Touch 
to już 5 lat! 
Przypomnijmy sobie 
najpiękniejsze chwile 

Kelner! 
Rachunek 
proszę! 
W sercu paryskich 
brasserie

46
ODKRYCIA

Camargue
Piękna i nieokiełznana 
kraina

spistreści 139
LITERATURA

Książki dla 
młodzieży: 
Fenomenalni 
autorzy 
i ilustratorzy!
Coraz więcej polskich 
przekładów

60

54

80
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DZIEDZICTWO

PODRÓŻE

MODA

Do you sing 
french?
Francuskie piosenki, 
które podbiły świat

Le solex
Urocza historia
pełna perspektyw

Katedra 
Notre Dame
w Paryżu 
i my

Bretania
Legendarna ziemia 

Tajemnicze 
wyspy
Skarby wybrzeża Bretanii

Belle-Île-en-Mer
Piękna wyspa

Zapachy
Prowansji
Cała sztuka!

Fashion
Freak Show
Show uszyty ręką samego 
Jeana-Paula Gaultiera

74
SPEKTAKL

Moulin Rouge
130 lat kankana!

130
PORTRET

Aznavour.
Moi przyjaciele, 
moje miłości, moje 
problemy…
Ikona piosenki francuskiej

142
KINO

Michel 
Hazanavicius
Wszechstronna 
kreatywność

199
PROMO

Dobre okazje 
z French Touch!

148
KULTURA

Paryż 
Miasto sztuki
Duma Francji

Studio 
Harcourt
Paris
Portrety gwiazd

Wyjątkowa 
atrakcja 
turystyczna 
na mapie 
Warszawy
Muzeum Polskiej Wódki

Święta
Tradycyjne święta 
regionalne
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Port Praski

P
ort Praski to prawdziwe „miasto 
nowej generacji”, zlokalizowane 
w ścisłym centrum Warszawy 
niedaleko Starego Miasta, 
w sąsiedztwie Stadionu Narodowego 

i dwóch stacji metra, a jednocześnie w pobliżu 
Wisły, parków i licznych zabytków. 

Port Praski będzie łączyć ze sobą cztery 
dzielnice pełniące różne funkcje: mieszkaniową 
Starą Pragę, usługowo-handlowe Doki, 
biznesowe City i rekreacyjny Park Mediów. Wszystkie 
dzielnice będą wzajemnie się przenikać i tworzyć jedną spójną 
całość. Miejsce to stanie się samowystarczalnym „miastem 
w mieście”, które będzie odpowiadać na wszystkie potrzeby 
mieszkańców. To jedno z największych i najbardziej innowacyjnych 
przedsięwzięć architektonicznych w Polsce, a nawet w Europie.

Jako pierwszy realizowany jest obszar Starej Pragi - dzielnicy 
mieszkalno-usługowej. Zabudowa Starej Pragi nawiązuje do 
historycznej architektury stolicy. Obecnie dostępne są 
mieszkania i apartamenty w pięciu budynkach: cztery gotowe 
do zamieszkania - Port II, Port, Latarnia i Sierakowskiego II oraz 
Sierakowskiego 4, który zostanie zrealizowany na przełomie 
2019 i 2020 roku. Ulice dzielnicy prowadzą na portowy bulwar, 

Niezwykłe połączenie 
historii z nowoczesnością

Port Praski wyróżnia się 
niezwykłą architekturą 
oraz wysoką jakością 
wykonania, docenioną 
prestiżowymi nagrodami.

który wraz z budową Doków – kolejnej części Portu 
Praskiego – stanie się wyjątkowym miejscem na 
mapie Warszawy. 

Wszystkie budynki w Porcie Praskim wyróżniają się 
niezwykłą architekturą, a także wysoką jakością 
wykonania. Potwierdzają to zdobyte prestiżowe 
nagrody: Budowa Roku 2013, Budowa Roku 2015, 
Modernizacja Roku 2015, Inwestycja Roku 2015, 
Budowlana Firma Roku 2015, 2016 oraz 2017, 
Budowa Roku 2016, Signum Temporis – Znak Czasu 
2017, Top Builder 2018, Polski Herkules 2018, Budowa 
Roku 2018.
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retr  spektywa

F
rench Touch obchodzi w tym roku swoje pięciolecie! 
Gala, transmitowana w telewizji podczas każdej edycji, 
cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Na ten 
dzień czeka nie tylko publiczność, a także francuscy 
i polscy artyści, których występy w majestatycznej 

scenerii Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie 
dostarczają niezapomnianych wrażeń. Zdjęcia zamieszczone 
w tym numerze La Belle Vie pozwolą Wam przeżyć raz jeszcze 
te wspaniałe momenty.

Przypomnijmy sobie 
najpiękniejsze chwile 

French Touch
to już 5 lat!
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Thomas Dutronc
i Marcin Wyrostek

wszyscy na scenę!

Dziękujemy wszystkim artystom i znamienitym gościom, którzy 
każdego roku czynią z Gali French Touch wielkie wydarzenie. 
Dzieliliśmy twórczy entuzjazm z Marion Mottin i jej zespołem 
Swaggers w zapierającej dech choreografii. Wzruszył nas genialny 
występ pianisty Jean-François Zygela, który popularyzuje muzykę 
klasyczną i urzeka mistrzowską improwizacją. Ulegliśmy urokowi 
buntownika Claudio Capéo, a także talentowi Zaz, która rozpala 
publiczność, a owacje na stojąco po jej występie nie mają końca.

Natalia Szroeder

Kimberose

Jean-François ZygelJulien Fournié

Nolwenn Leroy

Marion Motin
i les Swaggers

Sławek Uniatowski

Margaret
i Willy William

Michał Szpak i Alma

retr  spektywa

Amel Bent

Imany

LouaneLouane

Claudio Capeo

Jean-Paul Gaultier

Claire Keim
i Antek Smykiewicz
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działo się ...

Co roku jesteśmy świadkami wielkiego show. Na scenie 
wystąpiły w cekinach tancerki z Lido i odbył się barwny pokaz 
mody uśmiechniętego Jean-Paula Gaultier.
French Touch ma 5 lat… a przed sobą przyszłość!

niezwykłe duety!

Nasze serca podbiły oszałamiające odkrycia sceny 
muzycznej, takie jak Kimberose z jej wibrującym 
soulowym głosem. Gala French Touch to także wyjątkowa 
okazja do niezwykłych spotkań artystycznych. Długo 
będziemy pamiętać duet Thomas Dutronc z Marcinem 
Wyrostkiem czy Zaz swingującą z grupą Sound&Grace, 
którzy dowiedli, że muzyka nie zna granic.

Zaz i Sound’n’Grace

retr  spektywa

Kayah

Chantal Thomass

Zbigniew Wodecki odszedł 22 maja 2017. Był niezaprzeczalną 
wielką ikoną polskiej sceny muzycznej. Nigdy nie zapomnimy 
jego występu na pierwszym French Touch w roku 2015, gdzie 
wykonał przepiękną piosenkę, zmarłego w dzień zeszłorocznej 
Gali French Touch- Charlesa Aznavoura- She (Elle). Panie 
Zbigniewie, dziękujemy! 

Zbigniew Wodecki

Le Lido de Paris

Les Parisiennes

Jean-Charles
de Castelbajac
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Kelner! 
Rachunek
proszę! 

K
to chce odkryć duszę Paryża i w ogóle Francji 
musi poznać ducha tych szczególnych restauracji 
zwanych „brasserie”. Niektóre z nich ze względu 
na prestiż, przeszłość czy słynnych klientów stały 
się prawdziwymi instytucjami.

Wyróżnia je jedyny w swoim rodzaju, typowo paryski urok. 
Nie zaznasz tu awangardowych smaków ani nie spróbujesz 
wymyślnych specjałów. Lubimy tu przychodzić, żeby zjeść 
tradycyjne francuskie dania w gwarnej atmosferze, pełnej 
odgłosów sztućców, ożywionych rozmów i kelnerów w biało-
czarnych uniformach, którzy zręcznie wykonują slalom 
między stolikami.

sztuka życia

W XIX wieku we Francji upowszechniło się picie 
piwa, które wcześniej było tradycyjnym napojem 
na północy kraju i w Alzacji. Brasseries - piwiarnie, 
w których je wytwarzano i sprzedawano, powstawały 
we wszystkich miastach, ale najliczniej w Paryżu. 
Przyciągały zróżnicowaną klientelę - artystów, 
studentów, robotników, a także mieszczan 
spragnionych nowych doznań, którzy przesiadywali 
tam w kłębach dymu. Stopniowo piwiarnie zaczęły 
się zmieniać. Przestały produkować piwo, a zaczęły 
serwować napoje i jedzenie. Tak narodziły się 
brasseries!

W sercu paryskich
brasserie

lipp, świątynią kelnerów

Lipp jest z pewnością najbardziej elegancką paryską brasserie na lewym 
brzegu Sekwany. Od ponad 130 lat goszczą tu w niezmienionej scenerii 
ludzie popularni i znani…

Taki jest duch tej jedynej w swoim rodzaju brasserie, której atmosfera 
zarówno intelektualna, jak i światowa, ulotna i uduchowiona, dawna 
i tak bardzo współczesna świetnie symbolizuje Paryż. 19 lat - tyle wynosi 
tu średni staż pracy personelu. Podawanie na tacy i idealna płynność 
ruchów przywodzą na myśl dopracowany przez nich co do milimetra taniec. 
Tu klienci witają się serdecznie z kelnerami, pytają jak mija dzień, o dzieci. 
Personel jest duszą firmy. Fakt szczególny - „Z Lippa się nie odchodzi, a jeśli 
już, to wyjątkowo. Tu pracuje się do emerytury” - wyjaśnia dyrektor Claude 
Guittard, który sam zaczynał jako starszy kelner!

długa historia

LIPP
151 Boulevard Saint-Germain,
Paryż, VI dzielnica
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sztuka życia

jak w kinie…

Pewien francuski reżyser, dziś już 
nieżyjący, jak nikt potrafił pokazać duszę 
brasserie. Był nim Claude Sautet. Ten 
piewca życia codziennego umieścił właśnie 
w brasserie znaczną część akcji jednego 
ze swoich kultowych filmów „Kelner!”. Film 
zrealizowano w jednej z najsłynniejszych 
paryskich brasserie - Bouillon Chartier. 
Na ekranie śledzimy jednego z kelnerów 
i przekonujemy się, że brasserie tak 
bardzo wrosły w tradycję Francji, że 

stają się częścią indywidualnych ludzkich losów. Widzimy, jak 
toczą się koleje życia, obserwując po prostu codzienne życie 
stałych bywalców. W formie migawek, co jakiś czas na ekranie 
pojawia się para. Nic o niej nie wiemy, ani jak się nazywają, 
ani czym się zajmują, ale widzimy, jak się uwodzą, kochają, 
a wreszcie rozstają, niczym w sentymentalnej pętli, która 
w całości zamyka się w brasserie. Pierwowzorem dla filmu była 
prawdziwa postać. Kelner, którego Claude Sautet regularnie 
widywał w restauracji, gdzie często bywał. Jego żywiołowość 
i energia zrobiła takie wrażenie na reżyserze, że poprosił Yvesa 
Montanda, by wcielił się w tę postać w jego filmie.

Jeden z kultowych filmów 
Claude’a Sauteta „Kelner!” 
z Yvesem Montandem 
w tytułowej roli rozgrywa 
się w słynnej brasserie 
Bouillon Chartier.
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Tradycyjny wyścig 
kelnerów, Place 
de La Madeleine – 
Paryż, maj 1951 r.
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la rotonde,
paryska instytucja

Gdy na początku XX wieku niejaki pan Libion odkupił małe 
bistro na rogu bulwarów Raspail i Montparnasse, nie domyślał 
się, że to miejsce, które nazwie „La Rotonde”, stanie się jednym 
z ważnych ośrodków paryskiego życia i prawdziwą instytucją. 
Przez restaurację położoną w sercu legendarnej dzielnicy 
Montparnasse przewijały się najsłynniejsze postacie tamtej 
epoki - od Picassa po Modiglianiego, nie zapominając o Cocteau, 
Trockim, Gershwinie czy Scotcie Fitzgeraldzie. W centrum 
dzielnicy kipiącej życiem dzień i noc, za wspaniałą fasadą, 
w luksusowych salonach, wspaniale zdobionych i wykładanych 
boazerią, na dużych, czerwonych, pluszowych sofach, paryżanie 
rozkoszują się tradycyjną i bogatą francuską kuchnią. 

LA ROTONDE
105, Boulevard du Montparnasse - 
Paryż, VI dzielnica

sztuka życia
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la coupole,
gdzie tłoczy się
paryski światek

Olbrzymia sala w stylu art déco. Podłoga 
z fajansowej mozaiki wpisana do rejestru 
zabytków. Pilastry i kolumny zdobione 
przez malarzy z artystycznej cyganerii 
Montparnasse’u. Stoły, nad którymi unosi 
się jeszcze wspomnienie Joséphine Baker, 
Cocteau, Hemingwaya, Marleny Dietrich, czy 
później Gainsbourga, Françoisa Mitterranda… 
Brasserie La Coupole w XIV dzielnicy Paryża 
sama w sobie jest podręcznikiem historii. 
Najpiękniejsze chwile przypadają na lata 20-te 
i 30-te gdy jej amerykański bar był miejscem 
spotkań artystów, pisarzy, poetów, malarzy 

i królowych musicali. Brasserie powstała 
w 1927 roku za sprawą pochodzących z Owernii 
Ernesta Frauxa i René Lafona. Na wieczorze 
inauguracyjnym zjawił się tu kto żyw - ludzie 
ze świata sztuki, literatury oraz wielbiciele 
nocnego życia - artyści i ich modelki, światowcy 
i hazardziści, dziewczęta raczej lekkich 
obyczajów, których duchy zdają się jeszcze 
nawiedzać to miejsce.

Olbrzymia sala w stylu art 
déco. Podłoga z fajansowej 
mozaiki wpisana do rejestru 
zabytków. 

LA COUPOLE
102, Boulevard
du Montparnasse -
Paryż, XIV dzielnica
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LE TRAIN BLEU
Place Louis-Armand - 
Paryż, XII dzielnica

le train bleu,
podróż bez ruszania
się z miejsca

Le Train Bleu to legendarna restauracja, ukryta w sercu 
Dworca Lyońskiego w XII dzielnicy. Powstała w 1900 roku 
z okazji wystawy światowej, w tym samym czasie co Grand 
Palais, Petit Palais i most Aleksandra III. Nazywała się 
wówczas Buffet de la Gare de Lyon.

Restauracja została otwarta w 1901 roku. Wpisana do 
rejestru zabytków i wyremontowana latem 2014 roku. 
Swój wspaniały wystrój - złocenia na ścianach, obrazy, 
mosiężne wieszaki oraz sofy, które pozwalają podróżnym 
natychmiast przenieść się w dawne czasy - zawdzięcza 
najbardziej znanym twórcom z tamtej epoki.

sztuka życia

Le Train Bleu jest miejscem, 
w którym obsługa odgrywa 
ponadczasowy spektakl.
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au pied de cochon,
otwarta całą noc

Słynna restauracja w halach, w której wszystkim udziela się 
dobry humor, błyszczy nieprzerwanie dzień i noc od 1947 roku. 
Au Pied de Cochon, która stała się bijącym sercem stolicy jest 
niewzruszonym świadkiem dawnego Paryża.

W Au Pied de Cochon zawsze panuje wesoła atmosfera 
i spotyka się tu bardzo różnorodną klientelę. To popularne 
miejsce spotkań zarówno zwykłych paryżan, jak i celebrytów. 
Nawet kloszardzi mieli tu własny kąt, gdzie właściciel Clément 
Blanc serwował im co wieczór za darmo zupę cebulową, którą 
się zajadali. Cechą szczególną restauracji jest to, że od zawsze 
jest otwarta całą dobę. Au Pied de Cochon, restauracja, 
w której nigdy nie gasną światła, zawsze cieszyła się względami 
osobistości i gwiazd mediów, polityków i sportowców, wszystkich 
którzy cenią serwowane tutaj proste dania.

AU PIED DE COCHON
6, Rue Coquillière - 
Paryż, I dzielnica

Cechą szczególną 
Au Pied de Cochon 
jest to, że od zawsze 
jest otwarta całą 
dobę.

sztuka życia
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bouillon chartier,
elegancki i popularny

Bouillon Chartier, otwarty w 1896 roku, stał się naturalnie 
instytucją pośród paryskich brasserie. Pomysł był stosunkowo 
prosty: „Zaoferować posiłek godny tego miana, w umiarkowanej 
cenie, szanować klientów, by zyskać ich przywiązanie”. Dewiza, 
której Bouillon Chartier przestrzega od ponad 100 lat.

To miejsce trzeba koniecznie poznać! Nie sposób nie ulec 
natychmiastowemu urokowi olbrzymiej, owianej legendą 
zabytkowej sali z przeszklonym sufitem i wielkimi żyrandolami. 
Krzesła barowe są tu oczywiście obowiązkowe, podobnie jak 
stroje kelnerów - czarne kamizelki, muszki i białe fartuchy. 
Sprawnie notują zamówienie na rogu obrusu. W Bouillon 
Chartier nie ma rezerwacji. VIP-y i zwykli ludzie tłoczą się 
w kolejce przy drzwiach wejściowych. Zostaje wskazane im 
miejsce przy stoliku często współdzielonym z nieznajomymi, co 
może być okazją do nieoczekiwanych, zawsze interesujących 
spotkań turystów i bywalców, którzy cieszą się, że mogą 
porozmawiać podczas konsumpcji dania dnia.„Zaoferować posiłek 

godny tego miana, 
w umiarkowanej 
cenie, szanować 
klientów, by zyskać 
ich przywiązanie” - oto 
dewiza, której Bouillon 
Chartier przestrzega 
od ponad 100 lat.

BOUILLON CHARTIER
7, Rue du Faubourg Montmartre - 
Paryż, IX dzielnica

ALEKSY KOWALCZYK
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Już wkrótce w

Poznaj 
FRANCJI 
autentyczne smaki

kuchnia

Włochy, Hiszpania, Portugalia, Bałkany, Ukraina… 
do tych miejsc z radością zabieraliśmy już naszych 
klientów, proponując im najlepsze smaki z tych krajów. 
Za każdym razem, podczas festiwali kulinarnych, sklepy 
naszej sieci miały w ofercie produkty typowe dla 
wspomnianych kuchni narodowych lub regionalnych. Były 
to specjały starannie wyselekcjonowane, wysokiej jakości, 
autentyczne, wyprodukowane w kraju pochodzenia. Tego 
oczekują od Biedronki nasi klienci, którzy stale poszukują 
nowych kulinarnych doznań, ciekawych smaków, chcą 
odkrywać niezwykłe produkty. My z radością im w tych 
wyprawach pomagamy: podążanie za gustami i odpowiedź 
na potrzeby naszych Klientów to dla nas wielkie wyzwanie, 
obowiązek, ale i przywilej.
Tym razem odwiedzamy wspólnie Francję, bogatą 
w różnorodne smaki i tradycje. 
To właśnie we Francji tworzy się fantastyczne sery 
pleśniowe i smakowite wędliny długodojrzewające, to 
tam powstają niezrównane ciastka i desery, dżemy 
i musztardy dijon. Wszystkie one będą dostępne 
w sklepach naszej sieci już tej jesieni. 

To autentyczne, francuskie smaki dostępne 
tylko w sieci sklepów Biedronka. 

Gwarancją, że ta podróż będzie udana, jest 
współpraca Biedronki z projektem French 
Touch – świętem Francji i francuskich 
kulinariów nad Wisłą. French Touch od pięciu lat 
wspiera wieloletnią przyjaźń polsko-francuską 
poprzez promocję francuskiej muzyki, filmu, 
architektury, literatury, a także – teraz 
również za sprawą Biedronki – tradycyjnej 
francuskiej kuchni. 
My gwarantujemy zaś, że podczas tej francuskiej 
wyprawy nasi klienci otrzymają to, co jest 
już tradycją Biedronki: najlepsze produkty, 
doskonałej jakości, w niskich cenach. 

Markę Délice Gaulois wyróżnia 
charakterystyczny logotyp:

Francja zaczyna
się w Biedronce

Z
abieramy Polaków w podróż. Do miejsca 
pachnącego świeżą bagietką, najlepszymi 
serami i dobrym winem, czyli do Francji. 
Naszymi środkami transportu będą smak 
i zapach najwspanialszych francuskich 

produktów, w tym marki własnej Délice Gaulois, 
które trafią na półki naszych sklepów w całej Polsce. 
Biedronka będzie w tej wędrówce przewodnikiem.
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I
stnieje duża przepaść między naszym 
pragnieniem zdrowego odżywiania poprzez 
dodawanie pokarmów roślinnych do naszej diety 
a naszymi rzeczywistymi nawykami żywieniowymi. 
W Bonduelle chcemy, aby żywność pochodzenia 

roślinnego stała się głównym składnikiem posiłku, 
chcemy wprowadzać innowacje, aby konsument miał 
wybór, nadawać sens i przede wszystkim smak żywności 
roślinnej. Podstawą naszej strategii są innowacje 
i zadowolenie klientów. A nasi pracownicy pokazują, 
że potrafią słuchać i być kreatywnymi, jeśli chodzi 
o proponowanie nowych rozwiązań.

Świat innowacji
w Bonduelle

Jedzenie 
warzyw jeszcze 
nigdy nie było 
tak sycące.

Planowanie posiłku na bazie warzyw zamiast traktowania ich jako dodatek 
nie zawsze jest łatwe! Dlatego zadaliśmy sobie pytanie, w jaki sposób 
możemy uczynić warzywa głównym składnikiem posiłku i sprawić by wszyscy 
jedli je na zdrowie ze smakiem. Odpowiedzią na to pytanie jest Warzywio. 
To w 100% unikalna nowość od Bonduelle, stanowiąca prawdziwy przełom, 
warzywa w formie makaronu. Konsumenci coraz częściej szukają różnych 
sposobów na jedzenia warzyw, a produkty takie jak ten, oferują wygodne 
rozwiązanie. Ten wyjątkowy produkt jest wykonany wyłącznie z roślin: warzyw 
i roślin strączkowych. Jest dostępny w różnych kolorach, kształtach i smakach, 
łącząc wygodę z dostępnością i przyjemnością jedzenia. Bez względu na to, 
czy używasz ich w sałatce, przystawce, czy daniu głównym, Warzywio jest 
doskonałym rozwiązaniem dla pobudzania kreatywności w kuchni. Co więcej, 
są bezglutenowe i odpowiednie dla wegetarian i wegan. Obecnie Warzywio jest 
dostępne w trzech smakach i kształtach: Warzywio z Cieciorki i Kukurydzy to 
pyszne fusili, Warzywio z Soczewicy i Marchewki dostępne jako penne, Warzywio 
z Zielonego Groszku i Cukinii to wyjątkowe rigatoni. 

Te unikalne warzywa w formie makaronu, to nie tylko sposób na zwiększenie 
ilości warzyw w codziennej diecie, to także warzywa „ukryte” w ukochanych 
przez konsumentów makaronach, co sprawia, że są one wyjątkowo sycące. 

Warzywa mogą być nie tylko 
smaczne, ale także sycące 
o czym można się przekonać 
sięgając po innowację 
wśród produktów Bonduelle, 
Warzywio 100% Warzyw 
w Formie Makaronu.

FT2019_PUB BATIDA.indd   1 12/07/2019   11:12
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Christelle Brua
Królowa podniebienia

C
hristelle Brua, szefowa kuchni paryskiego Pré Catelan, jest 
pierwszą kobietą, która w cuglach zdobyła tytuł „najlepszego 
cukiernika restauracyjnego na świecie”. Jej dzieła są tak 
charakterystyczne, iż stały się rozpoznawalne pośród 
tysiąca innych. Dziś inspiruje całe pokolenia, a jej inwencja 

zachwyciła niesłychanie wymagające stowarzyszenie Les Grandes tables 
du Monde.

Desery wymyślone 
przez Christelle Brua 
swoją magiczną nutą 
wzbogacają klasyczne 
słodkości takie, jak 
Paris-Brest, gruszki 
„Piękna Helena”, czy 
tartę z rozpływającym 
się gorzkim kakao. 

Pochodząca z Lotaryngii czarodziejka 
smaków urodziła się w Serrabourg. Rodzice 
pracowali w sektorze rolno-spożywczym, 
więc jej droga życiowa wydawała się być 
przesądzona.
Christelle charakteryzował, jak to się 

mówi, silny charakter, który 
zaprowadził ją tam, gdzie 
nikt się nie spodziewał. Na 
początku zainteresowała 
się modą i chciała zostać 
stylistką. Rozpoczęła naukę 
w École de Condé w Lyonie, 
specjalizującej się w sztuce 
i designie. Tam zrozumiała, 
co chciałaby robić dalej. Jej 
życie i pragnienia odmieniła 
stylizacja kulinarna. Po 
powrocie do Lotaryngii 
zdobyła dyplomy kulinarne 
CAP i BEP. Kończąc z tytułem 

najlepszego ucznia departamentu 
Moselle rozpoczęła pracę w Arnsbourgu, 
restauracji nagrodzonej dwoma 
gwiazdkami Michelina. To jednak nie 
zaspokoiło jej ambicji. Czuła, że prawdziwe 

spełnienie odnajduje w sztuce cukierniczej. 
W restauracji, w której wówczas 
pracowała, szef nie tylko nie pomagał 
jej w samorealizacji, a wręcz przeciwnie, 
robił wszystko, aby ją zniechęcić. Nie 
zdawał sobie jednak sprawy, jak bardzo 
zdeterminowaną osobą jest Christelle. 
Zaczęła wcześniej wstawać i przychodzić 
do pracy, aby podglądać mistrzów 
cukierników. Gdy szef przyłapał ją na 
tym, zdegradował do rangi… cukiernika! 
Wymierzona kara stała się prawdziwym 
błogosławieństwem. 

W 2002 roku awansowała na szefową działu 
cukierniczego. Restauracji przyznano 
kolejną, trzecią już gwiazdkę. Szef 
powierzył jej wówczas nową misję- otwarcie 
filii zagranicą.

I wtedy Christelle po raz kolejny podjęła 
życiową decyzję - w szczytowym momencie 
kariery rzuciła wszystko i przeprowadziła 
się do Paryża. Pukała do wielu prestiżowych 
drzwi, aż otworzyły się przed nią podwoje 
Pré Catelan.

Kariera i osobowość twórcza
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gwiazda pośród innych

Nie ma sensu szukać informacji o Christelle na portalach plotkarskich, bo to nie jej styl. 
Znajdziesz ją natomiast na Facebooku. Co mówi nam o niej jej profil? Że Christelle kocha 
swoją rodzinę, swój zawód, rugby, ale przede wszystkim rodzinę i zawód…
Jeśli chcesz pocierpieć na sam widok jej deserów i podnieść sobie poziom cukru we krwi 
tylko pod wpływem lektury – będziesz miał czym się rozkoszować! 

Frédéric Anton, słynny szef kuchni, natychmiast dostrzegł w niej 
wielki potencjał. Odkrycie Christelle przyniosło mu wiele profitów 
i splendoru, a w szczególności dodatkową „gwiazdkę”.
Dzisiaj desery w Pré Catelan są równie znane, jak dania 
z karty - niesamowity „Paris-Brest” z figami, 
lekkim kremem pralinowym i orzechami 
pekan, tiramisu z chrupiącym wierzchem 
i kremem na bazie mleka migdałowego, czy 
też karmelizowana gruszka „Piękna Helena” 
z aksamitnym budyniem z gorzkiej czekolady 
i kremowymi lodami waniliowymi. Nie mówiąc już 
o „Cytrynie jak tarta”, czyli chrupiącej bezie 
i sorbecie bazyliowym czy też chrupiących 
cukrowych „jabłkach”, które są prawdziwym arcydziełem sztuki 
cukierniczej. 

Christelle Brua odświeżyła 
„Paris-Brest”, łącząc figi 
z lekkim kremem pralinowym 
i orzechami pekan…
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dmuchane cukrowe „jabłko”-  
historia flagowego deseru

Chrupiące, cukrowe „jabłko”, kremowe lody Carambar, cydr 
i strzelający cukier. Moglibyśmy oczywiście powiedzieć, jak je 
zrobić, ale sami nie osiągnęlibyście takiego efektu. Wystarczy 
wiedzieć, że mistrzowska technika sięga przyjemności degustacji. 
Gdy zanurzamy łyżeczkę w zielonej, krystalicznej skorupce 
z cukru, nagle powracają do nas najpiękniejsze wspomnienia 
z dzieciństwa, ze smakiem czekoladowego kajmaku, który wyłania się 
z lodów i cukrem strzelającym w ustach. Stwierdzenie, że można mieć łzy 
w oczach, smakując ten deser, nie jest przesadą, tak bardzo przenosi 
nas do błogich czasów dzieciństwa, pełnych niewinnych przyjemności 
i karmelizowanych jabłek na jarmarku! Niemal z bólem wbijamy 
łyżeczkę w ten deser, ale warto to zrobić, żeby poczuć chwilę 
szczęścia!

Ostatnia, ważna pasja Christelle - nasza królowa 
smakoszy kolekcjonuje książki kucharskie i podobno 
ma ich ponad trzy tysiące, w tym bardzo rzadkie, 
jak pierwsze wydania Talleyranda czy Antonina 
Carême’a, a nawet jedno z pierwszych wydań 
Escoffiera. Sama też chętnie dzieli się swoją wiedzą 
i talentem. Opublikowała już kilka książek we 
współpracy z Frédérikiem Antonem.

PHILIPPE GASNIER

„W kilka sekund wracamy 
do świata dzieciństwa, 
z karmelizowanym 
jabłkiem w dłoni 
przenosimy się do 
wesołego miasteczka …” 
(Gilbert Pytel, Bec Sucré 
Parigot).

kuchnia
1

4

2

1. Kawa espresso
2. Saint-Honoré
3. Chrupiące cukrowe «jabłko»
4. Cytryna

3

©
Ri

ch
ar

d 
H

au
gh

to
n

©
Ri

ch
ar

d 
H

au
gh

to
n

©
Ri

ch
ar

d 
H

au
gh

to
n

©
Ri

ch
ar

d 
H

au
gh

to
n



MAGAZYN FRENCH TOUCH
4 3

Deska serów 

N
ie ma bardziej szczerej miłości niż miłość do jedzenia, 
a w desce serów zakochać się nie jest trudno. To 
kompozycja, która zdobędzie podniebienia najbardziej 
wymagających smakoszy – zwłaszcza jeśli zostanie 
przygotowana z sercem. Właściwie podana deska 

serów zachwyci w roli przystawki podczas formalnego przyjęcia, 
zabłyśnie również podczas spotkania w gronie przyjaciół. 

Idealna deska serów powinna być różnorodna, odpowiednio łączyć 
różne struktury, smaki i aromaty. Przygotowując deskę pamiętajmy, 
że sery układamy od najłagodniejszego do najostrzejszego. By 
była różnorodna wybierzmy od 3 do 6 gatunków sera. Na każdej 
desce powinien znaleźć się jeden z najbardziej popularnych serów 
pleśniowych: Camembert. Jeśli lubimy sery o mniej intensywnych 
aromatach wybierzmy delikatny i kremowy Camembert Naturalny 
Président, półtwardy ser Ementalski oraz Brie Naturalny. Dla 
smakoszy, którzy lubią bardziej wytrawne rozwiązania proponujemy 
Camembert Aromatyczny Président, Bleu d’Auvergne oraz kozi 
Chèvre St Maure. Sery doskonale komponują się ze słodkimi 
dodatkami, takimi jak orzechy w miodzie, konfitury (żurawina, 
czarna porzeczka, mirabelka), czy świeże owoce np. truskawki, figi, 
winogrona lub brzoskwinie.

Smak wina dopasowujemy do intensywności serów, by w trakcie 
degustacji stanowiły unikalny bukiet smaków i aromatów, 
dający harmonijne doznania smakowe. Przyjmuje się, że do serów 
o intensywnym smaku i zapachu podaje się wina zawierające powyżej 
14% alkoholu, do łagodniejszych zaś – poniżej 14%. Do miękkich serów 
pleśniowych najlepiej jest podać kwaśne, musujące wino, np.: Prosecco 
idealnie łączy się z Brie. Sery typu Emmental podawajmy z białym 
owocowym winem np. Riesling natomiast sery bardzo aromatyczne 
z niebieską lub zieloną pleśnią doskonale komponują się z ciężkimi 
winami czerwonymi.

Odpowiednie połączenia serów to podstawa, jednak 
nie możemy zapomnieć o właściwym porcjowaniu. 
Czynność ta ma istotny wpływ na doznania smakowe 
– smak sera różni się w zależności od tego, czy 
spożywamy fragment przy skórce, ze środka, czy innej 
części struktury. Czego użyć do porcjowania? Sery 
najczęściej kroi się i podaje w formie plasterków. 
Do serów półtwardych wybierzmy nóż płaski, 
pozwalający na swobodne krojenie. W przypadku 
serów niebieskich, jak Président Bleu d’Auvergne, 
poleca się nóż typu «dłuto». Jego ostrze pozwala 
idealnie wydzielić porcje sera, który dzięki temu nie 
kruszy się i wygląda apetycznie.
Do serów twardych używa się noża zakończonego 
szpikulcem, pozwalającym „wbić się” w ich bryłę. 
Do serów miękkich, jak Président Camembert lub 
Brie, poleca się użyć noża cienkiego, z wywierconymi 
otworkami w ostrzu. Dzięki temu plasterki nie będą 
przyklejać się przy krojeniu.

Francuskie piękno smaku 

jak skomponować deskę serów? 

wino i ser – duet pełen aromatów

krojenie serów – 
mistrzowska sztuka 
podziału

Komponując idealną 
deskę serów pamiętaj, 
że podstawą jest 
różnorodność, łącząca 
struktury, smaki i aromaty.

kuchnia
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J
esienią, mimo tego, że warzywa świeże są nadal dostępne 
w sklepach, konsumenci szukają prostszych i szybszych 
rozwiązań na przygotowanie obiadu. Po sezonie wakacyjnym, 
we wrześniu, gdy sezon szkolny rusza pełną parą i tempo 
życia znacznie przyśpiesza mamy na wszystko mniej czasu, 

a tym samym szukamy wygodnych rozwiązań. Odpowiednikiem świeżych 
warzyw dla zapracowanych są np. mieszanki na patelnię i warzywne dania 
gotowe. A ponieważ firmie Bonduelle zależy na rozwijaniu oferty, która 
szczególnie ułatwi szybkie przygotowanie codziennego obiadu, rozszerza 
gamę mrożonych mieszanek warzywnych z kaszą pod nazwą Kaszetka.

Świat innowacji Bonduelle

Kiedy w dobie 
pośpiechu, chcemy 
wygodnie żyć
i jeść zdrowo…

Kaszetka to idealna proporcja warzyw i kaszy. 
Niezastąpiona, gdy w krótkim czasie trzeba przygotować 
obiad lub kolację. Obecnie dostępna w wariancie z oliwą, 
wkrótce z sosem lub saute. Sycąca kasza może stanowić 

idealną alternatywę dla 
mięsa.

Zarówno fleksitarian, jak 
i tradycyjnych „mięsożerców” 
może zainteresować 
propozycja od Bonduelle. I jedni 
i drudzy nieraz znajdują się 
w sytuacji braku czasu bądź 
pomysłu na przygotowanie 
pełnowartościowego posiłku 
na obiad, czy kolację. 
W odpowiedzi na ten trend 
Bonduelle w zeszłym roku 
wprowadziło do swojej 
oferty 2 rodzaje Kaszetki - 
Kaszetka z Cukinią i Kaszetka 

z Ciecierzycą to mieszanki warzyw i różnych rodzajów 
kaszy z dodatkiem oliwy z oliwek i przypraw. Gotowe już 
w 5 minut po podgrzaniu, mogą być traktowane jako 
gotowe danie wegetariańskie lub dodatek do porcji 
mięsa. 

Dwa smaki to warzywne dania z kaszą i sosem, 
gotowe po podgrzaniu na patelni przez 8-10 
minut – kompozycja m.in. batatów, fasoli 
edamame, dyni z kaszą bulgur i komosą ryżową 
oraz kompozycja m.in. jarmużu, groszku soczewicy 
oraz perłowego kuskusu. Z kolei dla osób, które 
lubią samodzielnie nadać charakter daniu, wpiszą 
się kolejne dwa warianty tj miksy na patelnie i do 
sałatek, gotowe już w 6 minut po podgrzaniu. Po 
wystudzeniu mogą służyć jako baza do sałatek 
– wystarczy dodać świeże warzywa i sos. W tym 
wypadku jedna z nich to połączenie m.in. dyni, 
soczewicy, fasoli flażoletki z kaszą gryczaną – 
białą i paloną, a druga połączenie m.in. zielonej 
fasolki, pomidorów, papryki z kaszą jęczmienną 
i orkiszową. 

Wprowadzenie mrożonek łączących kaszę 
i warzywa otwiera nowy rozdział w  historii marki 
Bonduelle w Polsce. Do tej pory marka kojarzona 
była z warzywami, zwłaszcza tymi w puszce, gdzie 
Bonduelle znajduje się w czołówce kategorii. 
Aktualnie misją firmy jest popularyzacja szeroko 
pojętych produktów roślinnych dla zdrowia 
i przyjemności, dlatego w przyszłości można się 
spodziewać więcej nowości, nie tylko opartych na 
warzywach.

A ponieważ firmie 
Bonduelle zależy na 
rozwijaniu oferty, która 
szczególnie ułatwi 
szybkie przygotowanie 
codziennego obiadu, 
rozszerza gamę 
mrożonych mieszanek 
warzywnych z kaszą 
pod nazwą Kaszetka.
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Camargue
Piękna i nieokiełznana 
kraina

R
óżowe flamingi, dzikie konie, równiny rozciągające się po 
horyzont i pola ryżowe. Dumni strażnicy na czele stad byków 
żyjących częściowo na wolności, Cyganie z gitarą flamenco 
w tle… Przygotujcie się na niespodziewane. Witamy w Camargue 
– krainie zadziwiającej krajobrazami i silnymi tradycjami. 
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odkrycia

między słodką i słoną wodą

emocje gwarantowane

Camargue jest szczególne pod wieloma względami. 
Nie jest to departament ani region, ale piękne, dzikie 
terytorium podzielone na trzy obszary. Małe i duże 
Camargue rozciągają się po obu stronach dwóch 
odgałęzień Rodanu, między którymi leży równina 
Plan du Bourg. Słynie z wyjątkowych pod względem 
ekosystemu gigantycznych bagien, w których łączą 
się słodkie i słone wody. Można tu jeszcze zobaczyć 
białe konie galopujące pod gołym niebem, które są 
symbolem regionu oraz stada byków hodowanych 
na wolności. Rozległe i magiczne Camargue zaprasza 
do odkrywania tajemniczych, dziewiczych równin 
z miastami i miasteczkami obfitującymi w historię. 

Camargue jest krainą mocnych wrażeń i silnych 
doznań. To także ziemia, na której ludzie zachowali 
przywiązanie do wartości i tradycji. Tutaj 
w świątecznej atmosferze natychmiast rodzą się 
serdeczne więzi i przyjaźnie. Tu intensywnie żyje się 
chwilą, podziwiając zachód słońca na wspaniałej 
plaży Espiguette czy spotykając się z przyjaciółmi 
w kawiarnianym ogródku przy kieliszku lokalnego wina 
gris des sables. 
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odkrycia

100% eko

Nietknięta przez cywilizację przyroda czyni Camargue 
miejscem znanym na całym świecie z liczebności 
i różnorodności ptaków, które nie przestają zadziwiać. 
Od września do marca zimują tu kaczki, a różowe flamingi 
wybrały ten teren na lęgowisko. Przyjeżdża się tutaj, 
by obserwować, jak żywią się maleńkimi skorupiakami, 
w które obfituje słona woda. Kraina Camargue jest 
nieodłącznie związana ze stawami solnymi i olbrzymimi 
polami ryżowymi, które tworzą zielone równiny łączące się 
z błękitnym horyzontem. Bagienne ziemie są tu szczególnie 
urodzajne. Ryż uprawia się w tym regionie od XIII wieku 
i obecnie Camargue jest jedynym regionem we Francji, 
gdzie znajdują się pola ryżowe.
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Kultura regionalna i jej nietypowy charakter 
sprzyjały powstaniu tradycyjnych szałasów 
pasterskich, które można zwiedzać, albo się w nich 
zatrzymać. Camargue nie byłoby sobą bez słynnych 
strażników. Znakomici jeźdźcy, których tradycja 
wywodzi się ze średniowiecza, pilnują i prowadzą 
stada bydła i koni hodowanych częściowo na wolności, 
na przypominających stepy, nieuprawianych 
terenach. W kapeluszach i wzorzystych koszulach 

kowboje nie pozbawieni 
„french touch”

nasuwają myśl o francuskiej wersji kowbojów 
z Dzikiego Zachodu, z duszą naznaczoną piętnem 
niepowtarzalnych krajobrazów.

odkrycia

Obok:
Teatr w Arles

wstąp do arles

śladem cyganów…

Arles to największe miasto w Camargue, które zasługuje na 
odwiedziny ze względu na wyjątkową atmosferę. Założono je 
ponad 2500 lat temu.
To obowiązkowy przystanek dla wszystkich miłośników kultury 
i historii, którzy podróżują przez wieki. Od słynnego amfiteatru 
w Arles po dzieła Vincenta Van Gogha, który wielokrotnie 
uwieczniał na płótnie swoje ukochane miasto.

Z rodziną, ukochaną osobą bądź samotnie, odwiedziny 
w Saintes-Maries-de-la-Mer są niezwykłym doświadczeniem. 
Tutaj Rodan łączy się z Morzem Śródziemnym, tworząc szerokie 
ławice białego piasku, a także bagna o dużej bioróżnorodności. 
Po leniuchowaniu na plaży, na spacerze po starym centrum 
poznasz tajemnice zabytków miasta, w tym słynnego kościoła, 
w którym znajduje się dziwny posąg, zwany Czarną Sarą. 
Do niej właśnie co roku pielgrzymują i łączą się w żarliwej 
modlitwie Romowie, Sinti, Manusze i Cyganie, którzy przybywają 
z całej Europy, a nawet z innych kontynentów. Czczą i oddają 
hołd swojej świętej, Czarnej Sarze. W świątecznej atmosferze 
rozkładają się na ulicach, placach, nad brzegiem morza. 
To widowiskowe wydarzenie, którego pod żadnym pozorem nie 
można opuścić.

Firma Cacharel została założona w Nîmes, mieście 
położonym w sąsiedztwie Camargue, przez Jeana Bousqueta, 
mera tego miasta przez dwie kadencje. Od razu widać, jak 
bardzo był związany z regionem! Inspiracją bowiem dla 
nazwy nowej marki tekstylnej, była typowa dla Camargue 
odmiana kaczki cyranki, nazywana lokalnie „cacharel”. 

cacharel ma swoje źródła 
w camargue

ANDRZEJ DĄBROWSKI



MAGAZYN FRENCH TOUCH
5 5

©
 S

ol
ex

 @
M

ax
im

e 
Ra

m
ba

ud

©
So

le
x

dziedzictwo

Urocza historia
pełna perspektyw

Le solex

V
élosolex, powszechnie nazywany solexem, to 
zadziwiający motorower z silnikiem zaprojektowanym 
we francuskich zakładach mechanicznych Solex. 
W latach 1946-1988 powstało ponad 7 milionów takich 
pojazdów, w kilku wersjach. „Rower, który sam 

jedzie”, jak głosiła reklama w latach pięćdziesiątych, wyróżniał 
się tym, że można było nim jeździć samodzielnie od 14-tego roku 
życia! Już wydawało się, że pozostanie tylko wspomnieniem 
miłych chwil, ale zyskał drugą młodość. W epoce rowerów 
elektrycznych, które są odpowiedzią na troskę o środowisko 
i oczekiwania związane z mobilnością, solex na nowo jest 
uznawany za nowoczesny.

W powojennej Francji, w 1946 roku, w czasie odbudowy, 
poszukiwano tanich i energooszczędnych sposobów 
komunikacji. Vélosolex pojawił się w odpowiednim 
momencie. Jego cena była niższa od ówczesnej średniej 
pensji. Zużywał bardzo mało energii, był lekki, prosty 
i ekonomiczny. Ten dwukołowy pojazd z silnikiem na 
przednim kole bardzo szybko stał się popularny wśród 
licealistów, studentów i robotników. Używany w mieście 
i na wsi, na trwale zapisał się w pamięci kilku pokoleń. 
Pomimo upływu lat dzięki dobrze zorganizowanej 
sieci sprzedaży vélosolex bez przeszkód się rozwijał. 
Był eksportowany, a następnie produkowany w kilku 
krajach. W latach 50-tych powstała szeroka gama 
akcesoriów. Każdy mógł dostosować vélosolexa do 

własnego gustu. Z biegiem czasu pojawiły się nawet 
modele kolorowe. Rowery, motorowery z przegubem 
Cardana, a potem z łańcuchem uzupełniły tradycyjne 
wersje z przekładnią. W latach 70-tych postępująca 
dywersyfikacja doprowadziła do upadku działu produkcji 
motorowerów w firmie Solex. Jednak Vélosolex 3800 
nie powiedział ostatniego słowa i dalej się rozwijał 
pod marką Motobécane, a następnie MBK. Uznany za 
przestarzały, z czasem stał się kultowym przedmiotem, 
poszukiwanym przez kolekcjonerów. Siła vélosolexa tkwi 
podobno w jego skrajnej prostocie, ale także w tym, że 
podążał z duchem czasu, aż stał się symbolem Francji 
i należy do jej dziedzictwa kulturowego i przemysłowego.
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Wraz ze zmianą mentalności i wzrostem świadomości ekologicznej 
w dziedzinie transportu, rower w nowej odsłonie powrócił do łask – 
designerski i elektryczny. Solex, któremu kibicują całe pokolenia, odradza 
się we Francji jak Feniks z popiołów, chociaż nowe wersje nie mają nic 
wspólnego z legendarnym motorowerem z przeszłości. Nowy rower solex 
jest elektryczny, a jego stylistyka została odświeżona przez Pininfarinę, 
jedno z najsłynniejszych biur projektowych samochodów. Osiągi prawie się 
nie zmieniły. Maksymalna prędkość to 25 km/h a zasięg wynosi od 60 do 
120 km. Właściciele marki postanowili przenieść firmę do Normandii. Co 
za symbolika!

Pierwsze vélosolexy mogły 
przejechać 100 km na jednym baku. 
Ich prędkość nie przekraczała 
25 km/h, ale pod górę trzeba 
było pedałować. Paliwem była 
mieszanka Solexine.
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ALEKSY KOWALCZYK
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Katedra
Notre Dame
w Paryżu i my

Katedra została uratowana, a jej konstrukcja 
przetrwała dzięki heroicznym wysiłkom 
strażaków. Prezydent Francji zapowiedział 

pełną mobilizację na 
rzecz odbudowy katedry. 
Emmanuel Macron 
wyraził życzenie, by prace 
ukończono przed upływem 
5 lat. Państwo francuskie, 
które jest właścicielem 
katedr i finansuje ich 
utrzymanie oraz remonty, 
wypełni swój obowiązek. 
Uruchomiono krajową 
i międzynarodową zbiórkę 
funduszy na odbudowę 

Notre Dame.
Dla nas Europejczyków, katedra Notre Dame 
ma wymiar cywilizacyjny, a ten tragiczny 
pożar przywołał wspomnienia wspólnej 
przeszłości naznaczonej zniszczeniem, 

a później odbudową. Polacy wiedzą o tym 
najlepiej. Katedra, która wydawała się 
wieczna, okazała się podatna na zniszczenie. 
Ten pożar uświadamia nam kruchość 
naszego dziedzictwa europejskiego i wagę 
jego ochrony.
W tym właśnie duchu 3 maja spotkali się 
w Paryżu ministrowie kultury i spraw 
europejskich, w tym z Polski, by zastanowić 
się nad mechanizmami współpracy na 
rzecz zachowania zagrożonego dziedzictwa 
europejskiego poprzez wzajemną pomoc 
oraz dzielenie się doświadczeniem 
i umiejętnościami. Ta inicjatywa ma także 
na celu włączenie europejskiej młodzieży 
w ochronę naszego wspólnego dziedzictwa.
Nawiążemy zatem do wielkiej europejskiej 
tradycji budowniczych katedr. 

K
atedra Notre Dame w Paryżu jest nie tylko świątynią, 
ale także najczęściej odwiedzanym zabytkiem we 
Francji jednym z najsłynniejszych na świecie. Jej pożar 
był dla wszystkich emocjonalnym szokiem - panowało 
powszechne poczucie straty dla wspólnego dziedzictwa 

ludzkości. Jednocześnie nastąpił niezwykły poryw solidarności, 
tak we Francji, jak i w Europie oraz poza jej granicami. Wyrazy 
współczucia i dowody wsparcia napływały również z Polski, zarówno 
od przedstawicieli najwyższych władz, jak i od zwykłych obywateli, 
przyjaciół Francji. Pragnę ponownie im za to podziękować.

PIERRE LÉVY,
AMBASADOR FRANCJI W POLSCE

Katedra Notre Dame 
w Paryżu jest nie tylko 
świątynią, ale także 
najczęściej odwiedzanym 
zabytkiem we Francji
i jednym z najsłynniejszych 
na świecie. 

dziedzictwo

Obok: rysunek Jean-Charlesa de Castelbajaca 
w hołdzie dla Katedry Notre Dame.
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Do you sing
french?

W
e Francji mówi się, że wszystko 
kończy się piosenką. Niektóre są 
tak popularne, że natychmiast 
stają się znane na całym świecie. 
Skomponowane i wykonywane przez 

artystów frankofońskich, do tego stopnia stają się 
międzynarodowymi szlagierami, że zapomina się o ich 
oryginalnym pochodzeniu…

Francuskie piosenki, 
które podbiły świat

„Je l’aime à mourir” 

Krótkie zdanie od dawna było zapisane w jego notesie: 
„Jestem strażnikiem snu jej nocy”...
Pewnego dnia natchniony Francis Cabrel wykorzystał 
te słowa i w pół godziny narodziła się kultowa piosenka. 
Nagrywając płytę dla zagranicznej publiki, wersję 
„Je l’aime à mourir” zaproponował w języku hiszpańskim.

Dzięki temu genialnemu pomysłowi „La quiero a morir” 
stała się wielkim przebojem hiszpańskiego piosenkarza 
Manzanity. Płyta zaczęła się sprzedawać na Karaibach, 
w Ameryce Łacińskiej i w Stanach Zjednoczonych. „Je l’aime 
à mourir” stała się pełnoprawnym utworem latynoskim.

Jedną z najbardziej ciekawych, barokowych wersji jest 
wykonanie Maríi Félix, wielkiej damy meksykańskiego kina, 
która śpiewała ją głębokim głosem. 

Shakira, światowa 
gwiazda muzyki pop, 
sprawiła, że ten tytuł 
na zawsze zapamięta 
szeroka publiczność.

W latach 90-tych nowojorskie trio Dark Latin Groove 
zaproponowało „La quiero a morir” w wersji latin 
house i znów stała się najlepiej sprzedającą się płytą 
w Ameryce Łacińskiej. 

Następnie na rynku muzycznym pojawiało się całe 
mnóstwo nowych wykonań, na przykład Muchachito 
Bombo Infierno z interpretacją w stylu rumby 
katalońskiej i płomiennym akompaniamentem 
instrumentów dętych. 

Niedawno zaś Shakira, światowa gwiazda muzyki pop, 
sprawiła, że utwór ten na zawsze zapamięta szeroka 
publiczność.

(„Kocham ją na zabój”)
francis cabrel

Shakira

Louane

Jean-Jacques Goldman

Patrick Fiori

muzyka
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„ll est mort
le soleil”
(„Słońce umarło”) 
nicoletta

W roku 1967 Konkurs Piosenki Eurowizji w Wiedniu był szczęśliwy 
dla francuskojęzycznej piosenki. Szwajcarię, po raz pierwszy 
w historii, reprezentował utwór po francusku. Francja do 
Eurowizji zgłosiła Nicolettę, która zaśpiewała „Il est mort le 
soleil”. Piosenka stała się wielkim przebojem! Ostatecznie jednak 
jurorzy uznali utwór w wykonaniu Nicoletty za zbyt ponury. 
Zwyciężyła niejaka Noëlle Cordier z „Il doit faire beau là-bas”. 
(„Tam musi być piękna pogoda” ). Tak było rzeczywiście, choć 
wydaje się nieprawdopodobne. Wielki Ray Charles nie pomylił się! 

Artysta, który twierdził, że Nicoletta jest 
„jedyną białą piosenkarką z czarną barwą 
głosu”, przypadkowo usłyszał piosenkę w radiu. 
Zadzwonił do Nicoletty w środku nocy z prośbą 
o zgodę na jej wykonanie! 48 godzin później 
nagrał w studiu niezapomnianą wersję „The 
sun died”, która stała się międzynarodowym 
szlagierem. W następnych latach przebój 
zaśpiewał między innymi Tom Jones.

1968 rok, telefon 
w środku nocy…
Ray Charles usłyszał 
w radiu „Il est mort le soleil”.
48 godzin później nagrał 
adaptację tego przeboju 
pod tytułem „The Sun Died”.

muzyka
Ray Charles

Liane Foly

Tom Jones

Nicole Croisille

Vigon Bamy Jay
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Trudno sobie wyobrazić, że kultowa 
piosenka „Champs Elysées”, którą 
śpiewał Joe Dassin, to w rzeczywistości 
cover znacznie mniej popularnego 
angielskiego utworu „Waterloo Road”, 
śpiewanego przez brytyjski zespół Jason 
Crest w 1968 r.
Kiedy kompozytor i tekściarz Pierre 
Delanoë postanowił dla swojego 
przyjaciela Joe Dassina przerobić ten 
utwór na balladę, nie wiedział, że pracuje 
nad międzynarodowym hitem. W balladzie 
opisał najpiękniejszą aleję na świecie. 
Inspiracją dla autora było gwarne życie 
Nowego Jorku, miasta które nigdy nie 

śpi. Przebój przez siedem tygodni był 
na 11. miejscu holenderskiej listy przebojów. 
W Moskwie na listach przebojów piosenka 
wyprzedziła Beatlesów. Chińczycy 
stworzyli własną wersję, a Jean-Claude 
Pascal wkrótce napisał swoją po 
niemiecku. W Japonii Ambasada Francji 
posługiwała się utworem do promowania 
kraju. Grały ją także orkiestry Georgesa 
Jouvina czy Raymonda Lefèvre’a.
Joe Dassin odniósł ogromny sukces 
w ZSRR… W końcu, jak mówią słowa 
piosenki „najpiękniejsze w całym śnie jest 
Champs Elysées”. 

Zaz

Garou

Hélène Ségara

Joe Dassin

„Aux 
Champs 
Élysées”

(„Na Polach 
Elizejskich”) 

joe dassin

Najbardziej znany utwór Edith Piaf powstawał w kilku etapach. 
Pewnego dnia w 1945 roku jej przyjaciółka, Marianne Michel, zamówiła u 
niej lekką piosenkę. Gdy siedziały w kawiarnianym ogródku, Edith Piaf 
zapisała słowa „Quand je vois les choses en rose” („Gdy wszystko widzę 
w różowych barwach”). Marianne Michel natychmiast zasugerowała 
zmianę tytułu. Następnie Henri Contet, ulubiony tekściarz Piaf zmienił 
kolejność zdań: „Najpierw przyczyna: „objął mnie pierwszy raz”, potem 
skutek: „życie me ujrzałam na różowo” - wyjaśnił. Podarował Piaf 
piosenkę w prezencie urodzinowym, ale jej niestety nie spodobał się 
ten prezent i schowała ją do szuflady. Zgodnie z pierwotnym planem, 
pierwszeństwo wykonania utworu przypadło Marianne Michel i to ona 
spopularyzowała piosenkę w paryskich kabaretach.

„La vie en rose”
(„Życie na różowo”) 
edith piaf

Louis Armstrong

Patricia Kaas

Joséphine Baker
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Historia tej popularnej piosenki obfituje w niespodziewane zwroty. 
Jej zaczynem jest melodia skomponowana przez Jacquesa Revaux 
do angielskiego tekstu „For me”.
Szkic tekstu przedstawiono dwukrotnie ówczesnej gwieździe 
numer jeden we Francji - Claude’owi Françoisowi, a ten ostatecznie 
zaproponował nowy temat- rutynę codzienności w związku. Dla 
artysty inspiracją stało się rozstanie z piosenkarką France Gall. 
Rozwijając ten motyw, tekściarz Gilles Thibaut napisał „Comme 
d’habitude”.

Kilka miesięcy później mało jeszcze znany Paul Anka, który przyjechał na nagranie 
do Paryża, usłyszał w taksówce „Comme d’habitude” i postanowił kupić prawa 
do piosenki. Chciał podarować ją w Frankowi Sinatrze, który właśnie zamierzał 
pożegnać się ze sceną. Nadał utworowi całkiem inną wymowę: „And so the end is 
near...” oraz tytuł „My way”.
Piosenkę śpiewał także Elvis Presley, niedługo przed śmiercią. Utwór stał się 
klasykiem. Od tamtej pory wykonywało go wielu artystów. Jedni odwołują się do 
wersji oryginalnej, a inni zaskakują interpretacją w stylu punk (Sex Pistols, Nina 
Hagen), flamenco („A mi manera” Gipsy Kings) czy klasycznym (Pavarotti).

Luciano Pavarotti

Gipsy Kings

Mike Brant

Nina Simone

Elvis Presley

Frank Sinatra

„Comme d’habitude”
(„Jak zwykle”)
claude françois

„My way”
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„Ne me quitte pas” to opowieść o rozpadzie związku i rozpaczy kochanka… Po 
ponad 50 latach od pierwszego wykonania utwór, któremu Jacques Brel zawdzięcza 
sławę, wciąż porusza wielu melomanów. Jacques Brel po raz pierwszy zaśpiewał ją 
na scenie w 1959 r. Występował wtedy jako suport Philippe’a Claya. Jego aktorska 
interpretacja piosenki wywołała furorę, a Philippe Clay z wieczoru na wieczór zaczął 
coraz bardziej schodzić na drugi plan. Podobno inspiracją do napisania tej piosenki 
był dla Brela jego związek z piosenkarką i aktorką Suzanne Gabriello.
Kiedy przyjechał do Paryża z ojczystej Belgii był żonaty. Z Suzanne połączyła go 
wielka, ale trudna miłość. Zagadkowe nieraz słowa sprawiają, że piosenka jest 
tajemnicza, przez co do dziś jest to utwór kultowy. Później wykonywało go wielu 
słynnych artystów, wśród nich Nina Simone w wersji jazzującej czy, co bardziej 
zaskakujące, Yuri Buenaventura we wspaniałej wersji latynoskiej. Ta piosenka 
zapoczątkowała karierę Jacquesa Brela - dzięki niej stał się legendą. Istnieje 675 
wersji „Ne me quitte pas” i śpiewano ją w 15 językach na całym świecie! 

„Ne me quitte pas”
(„Nie opuszczaj mnie”)
jacques brel

Yuri Buenaventura

Juliette Greco

Céline Dion

Bono (U2)
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muzyka

Inspiracją do napisania tego utworu było dla Bécauda poznanie 
słynnej w latach 70-tych aktorki Elgi Andersen. Bécaud pojechał 
odpocząć na Lazurowe Wybrzeże, a artystka na weekendowe 
rendez-vous z narzeczonym. Spotkali się przypadkowo w drodze 
powrotnej do Paryża, w czasie której młoda kobieta zalewała się 
łzami i opowiadała Gilbertowi Bécaudowi, że narzeczony ją porzucił. 
Wciąż powtarzała : „Co ja teraz zrobię?”. Bécaud podjął ten temat, 
napisał muzykę oraz słowa. Piosenka stała się przebojem. Już 
w pierwszym tygodniu po premierze we Francji trafiła na szczyt 
listy przebojów.

Bécaud nagrał nawet angielską wersję do słów 
Carla Sigmana „What now my love”. „Et 
maintenant” śpiewały później rzesze artystów takich 
jak Sonny&Cher, Elvis Presley, The Temptations, 
Barbra Streisand, Sarah Vaughan…

„Et maintenant” 
(„Co teraz”)
gilbert bécaud

Gilbert Bécaud

Aretha Franklin

Isabelle Boulay

Dalida

Johnny Hallyday
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„Les feuilles mortes” 
wciąż rozbrzmiewa na 
całym świecie.
Istnieje ponad 600 wersji 
piosenki, we wszystkich 
stylach i niemal 
wszystkich językach…

Yves Montand i Marilyn 
Monroe na planie filmu 
„Pokochajmy się”

„Les feuilles mortes”
(„Martwe liście”)
yves montand

MAGAZINE FRENCH TOUCH

„Les feuilles mortes” to jedna z najczęściej nagrywanych na 
świecie piosenek francuskich.
Ponad 70-letnia historia tej perełki francuskiego repertuaru 
jest dość zaskakująca. Na początku, w 1945 roku stanowiła 
muzykę do baletu Rolanda Petit „Rendez-vous”. 
Rok później na prośbę reżysera Marcela Cargo, kompozytor 
Joseph Kosma i poeta Jacques Prévert połączyli talenty na 
potrzeby filmu „Wrota nocy”.
Piosenkę nucił wówczas najsłynniejszy francuski piosenkarz 
Yves Montand, który uczynił z niej wielki przebój.

Czy wiesz, że słowa 
piosenki „Les feuilles 

mortes” napisał 
Jacques Prévert?

muzykaFrank Sinatra

Iggy Pop

Andrea Bocelli

Lambert Wilson

Tino Rossi

ANDRZEJ DĄBROWSKI
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S
łynny paryski kabaret został otwarty 
6 października 1889 roku. Przetrwał różne 
epoki, dwie wojny, a nawet niszczycielski 
pożar w 1915 roku. Wciąż jednak pozostał 
jedną z mitycznych scen music-hallu 

à la française. W barwnych spektaklach 
łączą się obrazy taneczne, zaskakujące 
wykonania, a także diabelski, legendarny 
francuski kankan.

Skrzydła młyna u stóp wzgórza 
Montmartre obracają się nieprzerwanie 
od 130 lat. Od początku swego istnienia, 
czyli za dyrekcji tandemu Oller-Zidler 
miał się stać „pałacem tańca i pięknych 
kobiet”, „najbardziej luksusowym, 
największym i najbardziej eleganckim” 
kabaretem, jaki kiedykolwiek istniał. Na 
scenie występowały praczki, prasowaczki, 
krawcowe, które były wybierane 
ze względu na swoje warunki fizyczne i zdolności 
artystyczne. Po morderczych próbach zamieniały 
się w prawdziwe artystki, które potrafiły wykonać 
słynną choreografię francuskiego kankana. Sława 
uczyniła z nich nowe paryskie gwiazdy. Natomiast 
sam kabaret stał się słynnym miejscem paryskich 
zabaw, uwiecznionym na przykład przez Toulouse-
Lautreca, który projektował dla niego afisze. 

130 lat kankana!

Moulin
Rouge

Międzynarodowa 
renoma, bogata 
i pasjonująca historia 
oraz niezrównany 
poziom spektakli czynią 
z Moulin Rouge jeden 
z najsłynniejszych 
kabaretów na świecie.

Mieszczanie, pisarze, 
artyści, a nawet książęta 
przychodzili tu i bawili się 
oddając nieobyczajnym 
rozrywkom. Do dziś 
miejsce tchnie duchem 
Belle Epoque, a odwiedza 
się je zarówno dla 
przepychu wystroju, 

eleganckiego spektaklu, jak i doskonałej kuchni. Pod 
kierunkiem szefa Davida Le Quelleca menu utrzymane 
jest w wyrafinowanym klimacie najlepszych paryskich 
stołów. W 2017 r. bardzo wymagający przewodnik Gault 
et Millaut wpisał kabaret na listę miejsc w Paryżu, które 
koniecznie trzeba odwiedzić. 
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Baśniowe spektakle Moulin 
Rouge oklaskiwało już ponad 
10 mln widzów. Na scenie 
występuje grupa złożona 
z 60 artystów, w tym 
40 Doriss Girls. Spektaklowi 
towarzyszy oryginalna 
muzyka tworzona przez 
80 muzyków i 60 chórzystów.
Każdy spektakl wymaga 
ponad 1000 strojów, 
czterech obrazów, sześciu 
miniaturowych koni, pięciu 
pytonów i olbrzymiego 
akwarium.
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Od początku istnienia Doriss Girls, tańczą w niej najpiękniejsze 
dziewczęta świata. Są wybierane na przesłuchaniach, które odbywają 
się od Las Vegas po Sydney, od Londynu po Paryż. Prowadzi je 
Janet Pharaoh, dyrektorka artystyczna i baletowa Moulin Rouge. 
Obecnie grupę tworzą artyści z aż 14 państw! Poza obowiązkowym 
wykształceniem w dziedzinie tańca klasycznego i cudowną figurą, 
zgodnie z kryteriami naboru, tancerki muszą mieć co najmniej 1,75 m 
wzrostu, a tancerze – 1,85 m. Większość występujących na scenie Moulin 
Rouge ma świadomość, że spełniło się ich marzenie. Dlatego młode 
kobiety bez protestów dbają o higienę życia.
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Jak prawdziwi pracoholicy, tancerki i tancerze codziennie 
ćwiczą pod kierunkiem doświadczonych profesorów. 
Dodatkowo występują w dwóch spektaklach dziennie. W cieniu 
i za kulisami krząta się tłum garderobianych, krawcowych, 
oświetleniowców i techników, których ambicją jest, by każdy 
spektakl stał się sukcesem. Duma ich rozpiera, gdy rozlegają 
się burzliwe oklaski. Efekty widać jak na dłoni - elegancja 
i magia Moulin Rouge są znane i cenione na całym świecie. 
Czy to na festiwalu w Cannes, czy w Hollywood, w Hongkongu, 
Sydney, Nowym Jorku, czy podczas karnawału w Rio, 
grupa tancerzy bez wahania przekracza granice i z zapałem 
reprezentuje Moulin Rouge i Paryż.

Pierwsza rewia 
z 1963 r. pod tytułem 
„Frou Frou” odniosła 
taki sukces, że 
postanowiono 
nazywać wszystkie 
rewie słowem 
zaczynającym się 
literą „F”.

GERALDINE LANVIERGE



MAGAZYN FRENCH TOUCH
8 1

Latarnia w Kermorvan 
znajduje się na 
północny-zachód 
od portu Conquet, 
w departamencie 
Finistère w Bretanii. 
Została wybudowana 
w 1849 roku na skale, 
na końcu półwyspu 
Kermorvan.

p  dróże

Legendarna ziemia 

F
rancja ma to szczęście, że łączy w sobie 
niesłychanie różnorodne krajobrazy i kultury.
O ile południe pięknie pachnie słonecznym 
i przyjaznym Morzem Śródziemnym, o tyle 
zachodnie wybrzeże przenosi Cię natychmiast 

do świata żywiołu i morskiej bryzy, gdzie fale chłoszczą 
z impetem majestatyczne skały. Czasem można odnieść 
wrażenie, że jest się po drugiej stronie kanału La 
Manche. Tak bardzo Bretania i Wielka Brytania są do 
siebie podobne.

Bretania
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Skarby wybrzeża Bretanii

Nolwenn Leroy

W   
Bretanii, ziemi obrosłej legendami, jest dużo wysp. 
Kryjówki piratów, historyczne katastrofy, ziemia 
wróżek, wspomnienia marynarzy… Każda z nich mogłaby 
opowiedzieć niejedną historię. Czasy niebezpiecznych 
podróży należą już do historii, ale dawne przysłowia, 

takie jak: „Kto widzi Molène widzi kłopoty. Kto widzi Ouessant widzi swoją 
krew. Kto widzi Sein widzi swój kres. Kto widzi Groix widzi swój krzyż” są 
nadal częścią folkloru!

Bretania obejmuje jedną trzecią francuskiego wybrzeża. To region 
z najdłuższym jego pasem - od Côtes-d’Armor po Morbihan, przez Finistère 
i Ille-et-Vilaine. Na pełnym morzu jak i bliżej lądu można naliczyć nie mniej 
niż 797 wysp i wysepek, którymi usiane jest wybrzeże Bretanii. Prawdziwe 
perełki z postrzępionymi brzegami, z tajemniczymi zatoczkami otoczonymi 
kamienistą plażą lub z długimi plażami z drobnym piaskiem, które przywodzą 
na myśl tropiki… Wyspy Bretanii gwarantują współczesnym Robinsonom 
możliwość oderwania się od codzienności.

Tajemnicze wyspy

„Z dziewiczej wyspy, 
gdzie jeździłam często 
w dzieciństwie, zapamiętałam 
silny wiatr, który niemal upajał 
pod koniec dnia”.
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Prawdziwy skarb geologiczny (Locqueltas, Pointe des 
Chats) wyspa Groix słynie z pięknych skał i piasku, ale także 
z niesłychanej bioróżnorodności (ptaki morskie, rzadkie gatunki 
roślin…). Będąc tam ma się wrażenie, że zagłębia się w lekturze 
książki przyrodniczej z dodatkiem bryzy pełnej jodu.

gościnna

Na Île-aux-Moines, która ma kształt krzyża, wszystkie plaże 
znajdują się w odległości zaledwie 500 m! Liczne ścieżki 
spacerowe usiane dolmenami i menhirami dodają temu miejscu 
magii. To raj dla spacerowiczów, wybierających wycieczkę 
szlakiem Pointe du Penhap, która przez niemal 8 km wiedzie 
przez zapierające dech w piersi krajobrazy.

magiczna

Wspaniała i olbrzymia plaża 
Grands Sables na wyspie Groix 

jest jedyną plażą w Europie 
wybiegającą łukiem w morze.

„Wszędzie, wszystko w błękicie i zieleni. 
Czerń i biel, dachówki i wapno.

Ku wyspom i szklanym miastom”.

Alan Stivell

Młyn pływowy w Brilot
        na wyspie Bréhat.
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Chociaż sama nazwa Ouessant oznacza „wyspę strachu”, bo na 
jej skalistych brzegach, w kipieli oceanu rozbiło się wiele statków, 
do wyspy można się przywiązać. Stanowi prawdziwy, naturalny cypel, 
z którego dostrzec można liczne okoliczne wysepki: wyspę Molène 
z cypla Pointe de Penar-Roc’h, cypel Pointe de Pern i jego granitowe 
wybrzeże, podobnie jak latarnię Créac’h, cypel Pointe de Pen-Artan 
oraz Lampaul - stolicę wyspy. 

ciekawa
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Belle-Île-en-Mer

Piękna wyspa

„Belle-Île-en-Mer
Marie-Galante (...)
Jesteś jak woda 
Która cię dzieli
I zostawia z boku”
W tych poetyckich słowach piosenkarz Laurent Voulzy 
składa hołd pięknej, bretońskiej wyspie. W utworze 
odnosi się do swojej rodzinnej Gwadelupy oraz miłości 
do nieśmiertelnej Bretanii. Łącząc te wyspy ze sobą, 
niesłychanie subtelnie tworzy przepiękną odę na cześć 
tolerancji.
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majestatyczna

O
ddalona o 15 km od Quiberon, Belle-Île-en-Mer jest 
największą z bretońskich wysp. Ma 20 km długości 
i niemal 9 km szerokości. W 1886 roku malarz Claude 
Monet powiedział o niej: „Im częściej tam jeżdżę, 
tym bardziej jestem zachwycony”. Majestatyczna, 

niezaprzeczalnie czarodziejska Belle-Île zadziwia nas pasem 
pastwisk i pól, wszechobecną zielenią, trawą, którą skubią konie, 
krowy i owce oraz wrzosowiskami, nad którymi unoszą się mewy. 

Mnogość przyrody i niewielka liczba mieszkańców powoduje, że wszechogrania 
nas uczucie wielkiej, nieokiełznanej przestrzeni. Taka jest Belle-Ile. Na północy, 
naprzeciw kontynentu kwitną ogrody i rozciągają się szerokie zatoki z idealnymi 
do kąpieli, dużymi plażami. Latem morze oddaje się czasem obojętnemu słońcu 
i magii turkusowych toni zatok ze wspaniałymi plażami z białego piasku. 

„Im częściej tam 
jeżdżę, tym 
bardziej jestem 
zachwycony” 
Claude Monet

p  dróże

Plaża Donnant jest 
jednym z największych 
obszarów 
naturalnych wyspy. 
W Bretanii to jedno 
z najpiękniejszych 
miejsc do surfowania.
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Pełna kontrastów Belle-Île odsłania całą paletę 
krajobrazów: naturalne porty i głębokie riasy, 
zatoczki wcinające się w skały z turkusową 
wodą, postrzępione klify z morskimi grotami… 
Ocean wyrzeźbił tu pejzaże, gdzie króluje 
wyjątkowa przyroda, od klifów dzikiego 
wybrzeża po zatoczki z delikatnym piaskiem. 
Wielka aktorka Sarah Bernhardt zamieszkała 
tu w małym, opuszczonym forcie pośród dzikiej 
przyrody i stromych skał.

W głębi lądu także widać kontrasty. Nad 
„stolicą” wyspy, portem Le Palais góruje 
cytadela Vaubana wzniesiona, w celu obrony 

wyspy, w 1549 roku. Natomiast malownicze, 
kolorowe miasteczka Bangor, Locmaria czy 
Sauzon wydają się jakby rozrzucone pośród 
wrzosowisk i dolinek ze śródziemnomorską 
roślinnością.
Jedna spośród najpiękniejszych plaż na wyspie, 
plaża Donnant ma różne oblicza. Grota Grotte 
de l’Apothicairerie, cypel Pointe des Poulains 
czy kolumny skalne Aiguilles de Port-Coton są 
naturalnymi rzeźbami wykutymi przez morze 
i wiatr w skale. Tworzą wspaniałe łuki, przepaści 
otwarte na morze czy okna skalne.

„Gdy po raz pierwszy 
zobaczyłam Belle-Île, 
uznałam ją za przystań, raj, 
schronienie. Belle-Île jest 
cenną perłą, delikatnym 
szmaragdem, rzadkim 
diamentem przetykanym 
niebieskimi rozbłyskami 
nieba i morza. Nieskończenie 
kocham tę wyspę”. 
Sarah Bernhardt

Latarnia des Poulains znajduje się na 
północno-zachodnim cyplu Belle-Île 
w gminie Sauzon, na skalistej 
wysepce odcinanej od głównej wyspy 
przez przypływ. 

Widok portu Le Palais z lotu 
ptaka z cytadelą Vaubana 
na pierwszym planie

p  dróże

ANDRZEJ DĄBROWSKI

Kolumny skalne
Les aiguilles
de Port-Coton

„Moja Bretania jest wyspą, 
dużą wyspą otoczoną 
historią Francji, z krajem 
Armor, ostrym cyplem 
europejskiego cokołu”
Yann Queffélec
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P
ola lawendy, śpiew cykad i palące 
słońce   Prowansja zaprasza do słodkiego 
leniuchowania i kontemplacji. Prowansja 
jest jak obraz. Niezależnie od tego, 
w którym miejscu prowansalskiego 

krajobrazu  wzrok się zatrzyma, natrafi na obraz 
malowany w ciepłych kolorach lawendy i maków 
z niebieskimi pastelami, zdecydowaną czerwienią 
i żółtymi tonami, zielonymi plamkami, to tu, to tam, 
we wszystkich możliwych odcieniach.

Malarze nie mylili się i Prowansja przez długi 
czas była i nadal pozostaje jedną z najdroższych 
im muz. Oferuje zbocza z winnicami, uprawami 
i kolorowymi pejzażami, które zachwyciły 
Cézanne’a, Van Gogha, Chagalla czy Giona...

Autorów natomiast intrygowała ta słodka 
i leniwa atmosfera, skwar, który skłania do 
sjesty lub budzi nostalgię. Z pewnością nie 
zaprzeczyłby temu Marcel Pagnol, autor 

najpiękniejszych poematów na cześć Prowansji, jakie 
kiedykolwiek napisano.

Cała sztuka!

Prowansja
w ciepłych kolorach 
lawendy i maków 
z niebieskimi 
pastelami…

Zapachy
Prowansji

p  dróże
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Gordes jest jednym z najczęściej 
odwiedzanych miasteczek 
parku krajobrazowego Luberon. 
Uznawane jest za jedno z 
najpiękniejszych ze względu 
na bogate i zróżnicowane 
dziedzictwo. 

Gordes,
wysoko na skale
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prowansja pagnola

W Prowansji tkwi tajemnica, o czym przekona się ten, kto 
potrafi się w niej zanurzyć.
Nie mówimy tu o Prowansji turystycznej, którą każdy 
zna z sielskich obrazków wzgórz Saint-Tropez, wybrzeża, 
wzgórz Esterel i Lubéron, cykad i pól lawendy, oliwek 
i lasów sosnowych.
Mówimy tu o Prowansji ukrytej, która pokazuje się tylko 
tym, którzy są gotowi zadać sobie trud, by odkryć jej 
kameralny charakter. W alpejskich pejzażach, wioski 
ukryte w dolinach w upalne dni wydają się niezamieszkałe. 
Słychać tylko przenikliwe, rytmiczne granie świerszczy 
i gdy ktoś obcy zjawia się w porze sjesty, widzi jedynie 
fontannę na placu, która daje odrobinę ochłody 
i wytchnienia.

Raimu pozostaje w pamięci 
jako odtwórca roli Cezara
w „trylogii marsylskiej” 
Marcela Pagnola: Mariusz, 
Fanny i Cezar.

p  dróże

Prowansja opowiada każdemu, kto ją odkrywa 
i docenia, inną historię. Jest łatwą kochanką i oddaje 
się bez reszty, ale trzeba umieć ją szanować i skłonić, 
by zdradziła swoje małe sekrety.

Wtedy otworzy się przed tobą świat zapachów, 
smaków, kolorów, eksplozja zmysłów i uczuć, które 
każą ci się raz śmiać, raz płakać, czuć radość po 
największej nostalgii.

Gdy stąpa się po prowansalskiej ziemi można odkryć 
historię. W miarę przechadzek, gdy potrafimy nastawić 
ucha, szeroko otworzyć oczy, a zwłaszcza znaleźć czas, aby 
słuchać, odkrywamy naszą własną historię, tę którą każdy 
z nas nosi głęboko w sobie. Tylko Prowansja skłania nas, 
by opowiedzieć ją całemu światu i przyobleka ją we własne 
piękno.

déc  uverte

Prowansja - świat 
zapachów, smaków, 
kolorów, eksplozja 
zmysłów…

prowansja z miłości
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Małe Muzeum Cezanne’a
w Aix-en-Provence

aix-en-provence

Kto nie zna Aix-en-Provence, nie zna Prowansji. Możecie 
uznać to za szowinizm, zwłaszcza jeśli pochodzicie 
z regionu, gdzie często pada, ale to prawda.

Aix-en Provence, dla znawców po prostu „Aix”, 
zawiera niczym w pigułce wszystko, co Prowansja ma 
najlepszego. Piękne zabytki, pełne uroku naturalne 
światło, prowansalskie przysmaki, które każą 
zapomnieć o wszystkim, co nie ma w sobie oliwy 
z oliwek (oczywiście z tego regionu) i zapachy, którymi 
upajać się będziesz przez cały pobyt. 
Aix jest miastem uniwersyteckim, młodym, 
dynamicznym, zakorzenionym w dawnych 
prowansalskich tradycjach. Oddziałuje na cały region 
Prowansji-Alp i Lazurowego Wybrzeża. Położone jest 
sto osiemdziesiąt kilometrów od Nicei, niedaleko 
Marsylii i Tulonu. Tu urodził się malarz Cézanne. Można 
przejść jego szlakiem przez całe miasto, zwiedzić 
atelier, w którym mieści się muzeum oraz dom, gdzie 
dorastał, Jas de Bouffan.

Gdy nadchodzą ciepłe dni, w mieście rozpoczynają się festiwale 
i inne wydarzenia, a stowarzyszenia i instytucje miejskie robią, co 
w ich mocy, żeby odwiedzający miło spędzili czas, uczestnicząc 
w imprezach kulturalnych lub po prostu dobrze się bawiąc.
Nie ma nic przyjemniejszego niż przejść się po ocienionych 
uliczkach albo po Cours Mirabeau, zjeść sałatkę, albo patrzeć 
na rodziny leniwie przechadzające się w słońcu. Centrum 
miasta wydaje się ponadczasowe w letnim słońcu i gdy upał 
zaczyna doskwierać, cudownie jest usiąść w cienistym ogródku 
kawiarnianym i zjeść lody.
Jeżeli znajdziesz mały, przytulny hotelik, których nie brakuje 
w pobliżu Ratusza, pod koniec dnia będziesz mógł cieszyć 
się chłodem i obejść fontanny, które kiedyś zaopatrywały 
mieszkańców w wodę, a teraz pełnią głównie funkcję dekoracyjną, 
choć wszyscy lubią szukać w nich orzeźwienia. Od fontanny 
augustianów do fontanny Villeverte, poprzez fontannę ratuszową, 
nie ma przyjemniejszego sposobu, by poznać miasto.

Fontanna Rotundy
w Aix-en- Provence

p  dróże
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Dzwonnica katedry rzymsko-
katolickiej Saint-Sauveur

w Aix-En-Provence, XII wiek
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Fashion 
Freak Show

S
zalony, błyskotliwy, zwariowany, impertynencki, 
odjechany. Mnożą się przymiotniki, by opisać ten 
niemożliwy do scharakteryzowania spektakl. 
Między rewią, rock-operą i luzackim pokazem 
mody, nowy spektakl Jeana-Paula Gaultiera 

pozwala zanurzyć się w jego świecie i zrozumieć wspaniałą 
wyobraźnię tego wyjątkowego kreatora mody.

Show uszyty ręką
samego Jeana-Paula 
Gaultiera

Od 18 września 2018 roku Jean-Paul Gaultier spełnia marzenie 
z dzieciństwa - tworzy rewię na legendarnej scenie Folies 
Bergère w Paryżu. Spektakl ten odświeża tradycję 
dzięki zręcznemu połączeniu burleski, rocka, żywiołowości 
i ekscentryczności. Łączy dwie pasje słynnego kreatora 
w koszulce w paski: modę i świat spektaklu. Z trupą liczącą 
około piętnastu aktorów, tancerzy i artystów, wszystkich 
równie utalentowanych, projektant opowiada o swoim świecie, 
pełnym kreacji, marzeń, ale także przesady. Zachwycamy się 
tym zapierającym dech w piersi, rozbuchanym show na miarę 
osobowości Jeana-Paula Gaultiera.

m  da
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Otoczony mocną ekipą, reżyserką Tonie Marshall, 
choreografką Marion Motin i Nile’em Rodgersem, 
gitarzystą grupy Chic, Jean-Paul Gaultier zrealizował 
spektakl na swój obraz, ale przeznaczony dla 
wytrawnych widzów. Rozrywka na miarę, wciągająca, 
ożywcza, z udziałem trupy wspaniałych „freaków”, 
wybranych pod względem nietuzinkowej osobowości. 
Nieszablonowa piękność, Amerykanka Anna Cleveland 
emanuje fascynującą zwierzęcą energią, podczas 
gdy głos oszałamiającej piosenkarki Demi Mondaine 
urzeka publiczność. „Udamy się w podróż do świata 

rock’n glam

wyobraźni Jeana-Paula Gaultiera” - oznajmia 
miś w różowym gorsecie. To Nana, jego pierwsza 
kreacja, niedźwiadek, któremu siedmioletni 
twórca przyczepił ikoniczne piersi w kształcie 
stożków, a które potem Madonna uczyniła 
nieśmiertelnymi. To punkt wyjścia twórczej pasji, 
ukazującej się nam w dwudziestu obrazach, na 
tle których porusza się tancerz w koszulce 
w paski, ze spłowiałymi włosami, inkarnacja 
wielkiego kreatora mody…

Autorką choreografii Fashion 
Freak Show jest Marion Motin

©
Bo

by

©
Bo
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moda

W spektaklu tym, który jest połączeniem rewii z pokazem mody,  
Jean-Paul Gaultier przedstawia swoje życie. Zdradza jak postrzega 
współczesne społeczeństwo, ale składa też hołd wszystkim tym, którzy go 
inspirowali i których kochał. Kino, muzyka, taniec, punktów odniesienia 
jest wiele. Przed naszymi oczami przesuwa się 50 lat popkultury, łącząc 
na wibrującej taśmie dźwiękowej Lou Reeda, Iggy Popa, Nile’a Rodgersa, 
Marilyn Mansona czy francuskich artystów, takich jak Guesh Patti 
i Zazie. Oglądamy cały świat projektanta. Film „Ludzie i manekiny”, który 
obudził w nim zainteresowanie światem mody, Folies Bergères i tancerki 
w strojach z piór, które po raz pierwszy zobaczył w telewizji. Magazyny, spotkanie 
z miłością swojego życia, Francisem, jego pierwszy, szalony i obrazoburczy 
pokaz mody… Najważniejsze momenty w jego życiu ukazuje choreografia, scenki 
komediowe oraz filmy i projekcje wideo.

życie

Od prowokacyjnych 
początków do największych 
pokazów, od szalonych 
wieczorów w Palace do 
ostrych, londyńskich nocy. 
Enfant terrible świata mody 
pokazuje to, czego nigdy nie 
widzieliście!

Fashion Freak Show 
to historia twórczej 
pasji, pokazana 
w dwudziestu 
obrazach, na tle 
których porusza się 
tancerz w koszulce 
w paski, ze spłowiałymi 
włosami, inkarnacja 
wielkiego kreatora 
mody…

©
Bo

by
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W spektaklu tym, który 
jest połączeniem rewii 
z pokazem mody, Jean-Paul 
Gaultier przedstawia swoje 
życie. Zdradza nam, jak 
postrzega współczesne 
społeczeństwo, ale składa 
też hołd wszystkim tym, którzy 
go inspirowali i których kochał.

©
Bo

by
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Folies Bergère, legendarny teatr muzyczny w okolicy 
Grands Boulevards, inspirował wielkich artystów. 
Wspominał o nim Maupassant w powieści „Bel Ami”, Manet 
namalował bar teatralny, występował w nim Charlie 
Chaplin… Do dziś miejsce zachowało swój styl i ducha 
musicalu, ale wystawiane są tu spektakle współczesne 
i popularne: koncerty, komedie muzyczne, one-man 
show… Zwariowany świat cekinów i piór stanowił pożywkę 
dla wyobraźni Jeana-Paula Gaultiera, już gdy był on 
dzieckiem. Marzył, by zrobić tu spektakl i to marzenie 
wreszcie się spełniło!

folies bergere
dla łagodnego
szaleństwa gaultier

Folies Bergère... trzynaście liter, 
które od prawie dwustu lat 

we wszystkich krajach kojarzą 
się z jedną z najsłynniejszych 

sal koncertowych na świecie. 
Właśnie w Folies Bergère 

w XIX wieku, ponad 130 lat temu 
narodziła się pierwsza rewia.

©
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PAWEŁ GOSZCZYŃSKI
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Dziesiątki nowych, 
ekskluzywnych 
kreacji łączy się 
z kultowymi 
przedmiotami z jego 
świata, od słynnej 
koszulki w paski 
do ikonicznego, 
stożkowego gorsetu 
Madonny…
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A
rkadia usytuowana jest przy 
al. Jana Pawła II 82 i od 2004 roku jest 
największym i najpopularniejszym 
centrum handlowym w Warszawie. 
Na ponad 118 tys. mkw. mieści się 

około 260 lokali, w tym flagowe salony wiodących 
marek, bogaty wybór usług oraz kawiarnie 
i restauracje wielu kuchni świata. Drugie piętro 
centrum przeznaczone jest na rozrywkę: działa 
tu Cinema City z 15 ekranami, klub fitness 
Zdrofit oraz Sala Zabaw dla dzieci „Fikołki”. 

Arkadia
Centrum poddane zostało przebudowie, w wyniku której powstała 
nowa strefa restauracyjna Grand Kitchen z tarasem widokowym 
oraz bogatą ofertą gastronomiczną. W nowej części znalazły się m.in.: 
Azia Concept, Black Real Burgers N’Bar, Fenicja z kuchnią libańską, 
restauracje Zielona i Lalka, Pizza Hut oraz Starbucks. Ambasadorem 
strefy został Grzegorz Łapanowski, jeden z najbardziej znanych 
i cenionych polskich kucharzy. W wyniku przebudowy powstał również 
nowoczesny plac zabaw dla dzieci z mnóstwem atrakcji, usytuowany 
przed wejściem głównym do centrum.
Ideą projektu, przygotowanego specjalnie dla Arkadii, było stworzenie 
takiego miejsca otwartego na miasto, które dzięki oryginalnym 
rozwiązaniom i przyjaznej zarówno dzieciom, jak i ich opiekunom 
kompozycji, wyróżnia się na stołecznej mapie.

nowości i zmiany

Ideą projektu, 
przygotowanego specjalnie 
dla Arkadii, było stworzenie 
takiego miejsca otwartego 
na miasto, które dzięki 
oryginalnym rozwiązaniom 
i przyjaznej zarówno 
dzieciom, jak i ich opiekunom 
kompozycji, wyróżnia się na 
stołecznej mapie.

Tak powstała idea wstęgi – nowoczesnego linarium, będącego 
punktem centralnym placu zabaw. Wstęga stanowi łącznik 
wszystkich stref, tworząc ciąg rekreacyjny od zjeżdżalni 
poprzez wspinaczkę, huśtawki i linaria, z zapewnieniem 
jednocześnie dostępności ze wszystkich stron placu.
W strefie wejściowej zastosowano oryginalne zabawki, takie jak 
hamaki i huśtawki świetlne. Ponadto na placu zaaranżowano 
szereg urządzeń zabawowych od wspinaczki, poprzez 
zjeżdżalnie, trampoliny, most linowy, po urządzenia wodne 
w strefie dla najmłodszych. 

Dla uzyskania kameralności i zapewnienia zieleni na 
placu zabaw zasadzone zostały drzewa, które dają 
cień w upalne dni. Są odpowiednio wysokie, a z czasem, 
zagęszczając się i rozrastając, będą dawały możliwość 
schronienia pod okapem liści. Dookoła zaaranżowana 
została roślinność z żywopłotem oraz naturalną 
mieszanką traw ozdobnych i roślin kwitnących, 
nadających zróżnicowany, atrakcyjny wygląd 
w poszczególnych porach roku. 
Ujednolicona kolorystyka i naturalność materiałów 
małej architektury, przy dużym udziale drewna 
naturalnego, pozwoliła na nadanie placowi charakteru 
korespondującego z otoczeniem i zielenią. 

Nad całym placem rozpostarty został system opraw 
oświetleniowych, przewieszanych na linkach, co umożliwia 
korzystanie z placu również po zmierzchu. W całość 
wkomponowane zostały zabawki świetlne, podświetlone zostały 
również drzewa i ławki.

różnorodność form

zieleń

światło
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Prezent
na każdą okazję,
dokądkolwiek lecisz...

Weź udział w naszym konkursie! 
Więcej szczegółów na: www.aelia.pl/konkurs

Q
UANT-U wykorzystuje możliwości 
analizy w czasie rzeczywistym, co 
pozwala na stworzenie projektu 
i druku personalizowanych silikonowych 
wkładek, na podstawie pomiarów 

dostarczonych przez ich właściciela. 

ECCO współpracuje 
z Dassault Systèmes 
nad projektem 
personalizacji obuwia

Wiosną 2019 roku klienci paryskiego sklepu Le Bon Marché 
mogli przekonać się jak będzie wyglądać przyszłość 
handlu detalicznego. Wszystko za sprawą wystawy 
o nazwie „Geek but Chic: Shopping in the Third Millennium”, 
w której wzięło udział 80 międzynarodowych marek 
luksusowych oraz marek premium. Wśród nich znalazł się 
duński producent obuwia ECCO, który - po raz pierwszy 
w Europie - zaprezentował projekt Quant-U związany 
z personalizacją obuwia. 

Cały proces odbywa się w sklepie, trwa zaledwie kilka 
godzin i opiera się na trzech krokach: analiza w czasie 
rzeczywistym, design oparty na danych oraz druk 3D. 
W ciągu kilku godzin spersonalizowana podeszwa środkowa 
zostaje ‘wydrukowana’ dla wybranych butów ECCO.

Aby innowacyjny projekt wcielić w życie, ECCO połączył siły 
z Dassault Systèmes FashionLab, inkubatorem technologicznym firmy, 
zajmującym się projektowaniem trójwymiarowym i symulacją w oparciu 
o możliwości platformy 3DEXPERIENCE i współpracą w zakresie towarów 
konsumpcyjnych i handlu detalicznego. 

QUANT- U - 
maksimum 
wygody 
w każdym kroku

W Quant-U 
kluczowy element 
funkcjonalny obuwia 
jest produkowany 
na żądanie 
i z uwzględnieniem 
indywidualnych 
parametrów 
użytkownika.

biznes
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BNP Paribas Leasing Solutions oferuje 
unikalne rozwiązania Klientom w Polsce 
od 1998 roku. Korzysta przy tym z know-
how z 18 krajów i doskonale łączy globalne 
doświadczenie Grupy oraz wiedzę ze 
znajomością specyfiki rynków lokalnych.

U podstaw działalności BNP Paribas 
Leasing Solutions leży rozbudowany 
portfel produktów finansowych. Zgodnie 
z mottem „Business is ON”, BNP Paribas 
Leasing Solutions buduje bliskie relacje 
z Partnerami międzynarodowymi i lokalnymi finansując maszyny 
i urządzenia, nowoczesne technologie oraz środki transportu. 
Współpracując z Bankiem BNP Paribas wspiera strategie 

Ekspert w ramach Grupy
BNP Paribas

BNP Paribas 
Leasing Solutions 

BNP Paribas 
Leasing Solutions 
wierzy w realne 
partnerstwo 
i buduje relacje 
oparte na 
gwarancji jakości.

inwestycyjne Klientów biznesowych banku. Szczególny 
sukces osiągnęło na rynku rolnym, na którym od 2010 
roku jest liderem w zakresie finansowania maszyn 
rolniczych.

Działalność BNP Paribas Leasing Solutions, poprzez 
rozwiązania bazujące na używaniu urządzeń, a nie 
ich posiadaniu, wpisuje się całkowicie w koncepcję 
zrównoważonego rozwoju, tym samym umożliwiając 
firmom bycie częścią circular economy.

BNP Paribas Leasing Solutions wierzy w realne 
partnerstwo i buduje relacje oparte na gwarancji 

jakości, popartej pięcioma fundamentami 
działania: Kompetencje, Efektywność, 
Reaktywność, Innowacyjność i Odpowiedzialność. 

Mariusz Tarasiuk, Dyrektor Generalny BNP 
Paribas Leasing Solutions Polska, wyjaśnia: 

„Oddajemy nasze kompetencje do usług 
naszych Partnerów i Klientów. Praca w duchu 
partnerstwa leży w naszym DNA. Nasze 
długotrwałe relacje z Partnerami oparte 
są na specjalistycznej wiedzy, połączonej 
z ciągłym doskonaleniem jakości obsługi , a także 

rozszerzaniem kompleksowej oferty i poszukiwaniem 
trwałych rozwiązań wspierających zrównoważony 
rozwój.”
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W 
roku 1852 Ludwik Hachette otworzył pierwszą księgarnię 
na dworcu kolejowym – Gare de Lyon – w Paryżu. 
Księgarnia okazała się handlowym sukcesem. Dzisiaj, 
Grupa Lagardere jest obecna w 39 krajach na świecie. 
W Polsce od 20 lat rozwija konsekwentnie sieci sprzedaży 

detalicznej w 3 różnych segmentach – salony prasowe, kawiarnie 
i restauracje, sklepy duty free.

Lagardere Travel Retail zarządza w Polsce siecią ponad 800 
punktów sprzedaży prowadzonych pod 33 różnymi brandami 
w ramach 3 linii biznesowych: Travel Essentials, Duty Free & 
Fashion i Foodservice.
 
Mając przeszło 20 lat doświadczenia na polskim rynku, 
działając w różnych lokalizacjach (lotniska, dworce, 
metro, centra handlowe, szpitale, biurowce i lokalizacje 
uliczne), posiadając bogate i zróżnicowane portfolio 
marek i produktów oraz wsparcie i możliwość czerpania 
z doświadczeń biznesowych spółek Grupy Lagardere 
z całego świata, tworzymy rozwiązania szyte na miarę 
w oparciu o oczekiwania konkretnych partnerów, specyfikę miejsca 
oraz potrzeby Klientów. Nasze holistyczne podejście pozwala zbudować 
optymalną ofertę zarówno dla pojedynczych punktów sprzedaży, jak 
i w przypadku kompleksowego zagospodarowywania dużych powierzchni 
komercyjnych, wykorzystując marki z naszego portfela lub tworząc nowe, 
dedykowane koncepty.

20 lat na polskim rynku

Grupa Lagardère 
Travel Retail 

W zeszłym spółka Lagardere Travel Retail obchodziła 20 urodziny 
działalności na rynku polskim!!
Po raz piąty już jesteśmy partnerem akcji French Touch.
Serdecznie zapraszamy do naszych sklepów Relay i Inmedio po odbiór 
magazynu „La belle vie” oraz selekcję książek francuskich autorów.

biznes

Ta historia zaczęła się 
dawno, bo w 1852 
roku w Paryżu. 
W Polsce trwa 20, jakże 
dynamicznych lat.
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ŚWIAT BEZ GRANIC 
TO CORAZ WIĘCEJ 
MOŻLIWOŚCI.

Transakcje dokonane Kartą Otwartą na Świat Mastercard są przeliczane na walutę rachunku (złoty) z zastosowaniem wyłącznie kursu przeliczenia waluty ustalonego przez organizację płatniczą Mastercard. Kurs jest udostępniany Bankowi przez ww. organizację i jest 
prezentowany na stronie internetowej BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”). Rozliczenie transakcji następuje po kursie obowiązującym w dniu wykonania transakcji. Kurs przeliczenia waluty obcej – obowiązujący na dany dzień – jest prezentowany przez Bank od godziny 
00.00 i obowiązuje w przypadku wszystkich transakcji płatniczych wykonanych ww. kartą w tym dniu. Bank nie pobiera dodatkowych opłat za przewalutowanie. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny – nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy  
z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Świadczenie reklamowanych usług i produktów następuje na warunkach szczegółowo określonych w umowie zawartej z Klientem oraz w regulaminach i taryfie prowizji i opłat, dostępnych w oddziałach BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz 
na stronie www.bnpparibas.pl. BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.

Wejdź na bnpparibas.pl

KONTO OTWARTE NA CIEBIE
Płać za granicą Kartą Otwartą  
na Świat. Bez dodatkowych  
kosztów za przewalutowanie  
w prawie 160 walutach.

BNP FT mag_454x280.indd   1 16/07/2019   16:18
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Prestiżowy 
Wyjątkowy 
Aktywny

Business Centre Club reprezentuje interesy pracodawców, uczestnicząc w najważniejszych 
dyskusjach o problemach gospodarczych i społecznych kraju. Działa w Radzie Dialogu 
Społecznego, propaguje idee odpowiedzialności społecznej firm, prowadzi kampanie na 
rzecz potrzebujących. Nagradza też Medalem Solidarności Społecznej osoby działające dla 
dobra rozmaitych grup i wspólnot.

B
CC to p latforma b iznesowa,  a le  również 
networkingowa. Skupia elitarną społeczność  różnych 
środowisk, branż i ludzi, których łączy idea budowania 
silnego biznesu i silnej polskiej gospodarki - podstawy 
bezpiecznych społeczeństw i państw. Członkowie 

Klubu zatrudniają ponad 400 tysięcy pracowników, obroty ich 
firm sięgają 20 miliardów złotych, a siedziby rozlokowane są 
w 250 polskich miastach.

Budujemy relacje biznesowe - 
międzynarodowe i regionalne. 
Zapraszamy!

Członkowie BCC akceptują Statut organizacji 
zobowiązujący ich do przestrzegania 
wysokich norm etycznych, zasad kodeksu 
kupieckiego i działania zgodnie z ideą społecznej 
odpowiedzialności biznesu. BCC prowadzi aktywny 
lobbing gospodarczy na rzecz obrony interesów 
polskich przedsiębiorców, rozwoju gospodarki 
wolnorynkowej, tworzenia dobrego prawa. 
Jest organizacją międzynarodową, należącą 
do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- 

-Społecznego - instytucji opiniującej przy Komisji 
Europejskiej w Brukseli. 
BCC zostało wyróżnienie przez Parlament 
Europejski specjalną nagrodą EKES za 
znaczący wkład w rozwó j  integrac j i 
i tożsamości europejskiej. Honorowymi członkami 
BCC zostali m.in.: Angela Merkel, George Bush, 
Jacques Chirac, Bill Clinton, Margaret Thatcher, 
Władysław Bartoszewski, Lech Wałęsa i Tony 
Blair.

znajdziesz tu miejsce dla rozwoju swojej firmy

Członkostwo BCC, współpraca 
oraz organizacja eventów 
w Klubie przy pl. Żelaznej Bramy 10 
w Warszawie - 
DARIUSZ PEKAŁOWSKI 
dariusz.pekalowski@bcc.org.pl

Poznaj całe bogactwo oferty i tradycji BCC. Zapraszamy do zabytkowego Pałacu Lubomirskich przy Placu 
Żelaznej Bramy 10 - do stylowej kawiarni klubowej, nowoczesnych i funkcjonalnych sal konferencyjnych lub na 
imponujący taras z pięknym widokiem na Plac Żelaznej Bramy i Ogród Saski.

twinkon®
4

Surgical Manual
Advanced Surgery
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To francuska jakość, 
nowoczesna technologia
i profesjonalizm
w każdym calu.

Mollon Pro 
Professional

M
arka Mollon PRO Professional to produkty 
przeznaczone do profesjonalnego 
wykonywania manicure i pedicure oraz 
do specjalistycznej pielęgnacji dłoni i stóp 
w gabinetach kosmetycznych. 

Mollon PRO jako jedna z pierwszych marek 
na świecie wyprodukowała profesjonalne 
lakiery hybrydowe do paznokci, które 
nie tylko pozwalają na wykonywanie 

perfekcyjnego i trwałego 
manicure, ale jednocześnie 
pielęgnują i wzmacniają 
paznokcie dzięki wyjątkowej 
żywicy z drzewa pistacjowego. 
Zainspirowani potrzebami 
kobiet, w produkcji naszych 
kosmetyków wykorzystujemy 
naturalne składniki, które 

umiejętnie komponujemy z najnowszymi 
osiągnięciami w dziedzinie przemysłu 
kosmetycznego. Grono naszych klientów 
stale się powiększa, dlatego kładziemy 
duży nacisk na szerzenie wiedzy o marce 
i produktach. Firma organizuje szkolenia 
oraz pokazy, które cieszą się ogromną 
popularnością. Profesjonalizm to przede 
wszystkim doświadczenie i umiejętność 
przekazywania wiedzy, dlatego Mollon Pro 
stawia tylko na współpracę z najlepszymi.

Nasi Edukatorzy są autorytetem w branży kosmetycznej a należą do 
nich miedzy innymi : 
-  Nataliya Andreychenko - Mistrzyni świata w Nail Art, sędzia 

konkursowy oraz założycielka międzynarodowej szkoły stylizacji 
Paznokci.  

-  Dawid Foodrock – Stylista gwiazd, współpracujący na co dzień 
z największymi nazwiskami w branży, przekazujący wiedzę na 
temat stylizacji paznokci w niezliczonych pokazach, artykułach 
i wywiadach. 

-  Marina Batycka – wielokrotnie nagradzana laureatka konkursów 
i Mistrzostw Europy Nail Art, autorka artykułów branżowych 
i właścicielka znanego salonu manicure w Warszawie.

Zakochaj się
w Mollon PRO! 

Zapraszamy do 
współpracy

z naszą marką.
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Charles Aznavour 
na scenie - 
Royal Albert Hall,
październik 2013 r.

Ikona piosenki francuskiej

B
ez wątpienia był ostatnim z piosenkarzy uznanych za 
życia za „kultowych”. Zmarł w wieku 94 lat, nigdy nie 
schodząc ze sceny. Charlesa Aznavoura pokochały 
miliony nie tylko we Francji. Urzekał swoim aksamitnym 
głosem, jazzującym rytmem i misternie dopracowanymi 

tekstami, które trafiały do serca fanów.

Aznavour to wzór uosobienia popularnego piosenkarza 
i jednocześnie z pewnością jeden z najbardziej utalentowanych 
i wszechstronnych artystów francuskich. Piosenkarz, autor, 
kompozytor, aktor, pisarz... Bez przerwy pracował ze słowami, 
śpiewał je, wypowiadał, kształtował, pisał, grał, interpretował...

Moi przyjaciele, moje 
miłości, moje problemy…

Aznavour.

portret
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Początki kariery Aznavoura nie były łatwe, ale to samo mógłby powiedzieć 
niejeden artysta. Zaczął występować bardzo młodo, gdy miał dziewięć lat 
i uczęszczał do szkoły dla dzieci uzdolnionych artystycznie. Chciał wtedy zostać 
aktorem. W wieku 12-13 lat grywał i śpiewał już regularnie w Casino de Paris 
i w Alcazarze. Następnie wyjechał do Kanady i przez niemal dwa lata występował 
tam ze swoim kolegą - Pierrem Rochem. Do Francji powrócił z Edith Piaf. W jej 
cieniu pozostawał przez osiem lat, będąc człowiekiem od wszystkiego, kierowcą 
i powiernikiem. W 1950 r. napisał i zaśpiewał kilka piosenek skomponowanych 
przez Gilberta Bécauda. Pierwszym sukcesom towarzyszyły też pierwsze opinie 
krytyków - „mały człowieczek z zachrypniętym głosem…”. Aznavour irytował 
i jednocześnie robił wrażenie, ale nie odpuszczał. Nigdy się nie poddał realizując 
uparcie własne marzenia.

niełatwe początki

Amerykański piosenkarz 
i aktor Eddie Constantine 
obserwuje rozbawiony, jak 
Charles Aznavour tańczy 
z Edith Piaf, styczeń 1958 r.

W 1946 r. Edith 
Piaf dostrzegła 
Aznavoura 
i przekonała go, 
aby towarzyszył 
jej w tournée po 
Francji i Stanach 
Zjednoczonych.

Charles Aznavour na scenie, na planie 
filmu „Paris Music Hall” z Nicole Berger 
w 1957 r.

portret

Charles Aznavour zabłysnął na firmamencie gwiazd piosenki w latach 
sześćdziesiątych. Podbił publiczność w 1953 roku w czasie tournée po Maroku 
i triumfował w Casablance. Od tamtej pory wszystko szło mu jak z płatka: 
Moulin Rouge, Coquatrix, kolejne utwory, kolejne sukcesy. Występował 
też jako suport sław, w tym Sydneya Becheta. Pewnego wieczoru 1960 
roku, stojąc tyłem do zimnej i niewrażliwej publiczności, 
zaśpiewał nową piosenkę „J’me voyais déjà…”. Skończył 
w lodowatej ciszy i załamany zszedł ze sceny. Wrócił z grzeczności 
dla publiczności, żeby się jeszcze raz ukłonić. I wtedy cała sala 
w Alhambrze rozbrzmiała gromkimi oklaskami. Charles 
Aznavour odniósł triumf. Potem przeboje zaczęły się mnożyć: 
„For me Formidable”, „Hier encore”, „La Bohème”, 
„Emmenez-moi”, nie mówiąc o „Retiens la nuit” dla Johnny’ego 
Hallydaya czy „La plus belle pour aller danser” dla Sylvie Vartan. W latach 
70-tych powstały „Comme ils disent” i „Mes emmerdes”, a dzięki „She” 
Aznavour stał się gwiazdą w Stanach Zjednoczonych. 

sława lat 60-tych

Obok: Charles Aznavour 
z Sylvie Vartan, dla której 
napisał później „La plus belle 
pour aller danser”

W latach 60-tych 
nagrywa jeden 
przebój za drugim!
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Lino Ventura i Charles Aznavour 
na planie „La Métamorphose des 
Cloportes” w reżyserii Pierre’a 
Granier-Deffere’a, Francja, 1965 r.

Zaskoczył wszystkich, gdy użyczył swojego głosu Carlowi, 
staremu zrzędzie ze wspaniałego, poetyckiego filmu 
animowanego „Odlot”. Jednym 
z jego wielu pragnień było, aby 
zawsze robić to, czego nikt się 
po nim nie spodziewa. Dobrym 
przykładem dwuznaczności 
Charlesa Aznavoura była jego 
kariera filmowa. O ile wszyscy 
wiedzą, że był wielkim aktorem, 
o tyle mało kto wie, że był 
także scenarzystą. Świadczą 
o tym choćby takie filmy jak 
„Szantażyści” Sergio Gobbiego 
i „Yiddish Connection” Paula 
Boujenaha. Pierwsze wyróżnienie otrzymał w 1958 roku za 
rolę Heurtevent w filmie „Głową o mur”. Była to nagroda 
francuskiej Akademii Filmowej za najlepszą rolę męską. 
W 1971 roku został wyróżniony Złotym Lwem na Festiwalu 
Filmowym w Wenecji za włoską wersję piosenki „Mourir 
d’aimer”, a w 1997 roku otrzymał Honorowego Cezara. 

Jego wybory filmowe pokazują 
drogę artystyczną człowieka, który 
nie uznawał kompromisów i szedł 
za głosem serca. Od „Testamentu 
Orfeusza” do „Taksówki do Tobruku”, 
„Strzelajcie do pianisty” czy 
„La métamorphose des cloportes”, nie 

mówiąc o „Blaszanym bębenku”, „The Blockhouse”, „Dziesięciu 
małych Indianach” czy „Lagunie”. Są też zaskakujące obrazy 
w rodzaju erotyczno-psychodelicznego „Candy”, „Les vierges” 
Jean-Pierre’a Mocky’ego czy „Diabelskie sztuczki”, dzięki 
którym Aznavour był zawsze w pół drogi między gwiazdą kultury 
masowej i kina autorskiego.

od piosenkarza do aktora

Wzruszony Charles 
Aznavour po odebraniu 
honorowego Moliera 
z owacją na stojąco. 
Trzynasta uroczystość 
wręczenia francuskich 
Molierów, maj 1999 r.

Francuski piosenkarz 
i aktor Charles Aznavour 
z brytyjską aktorką Claire 
Bloom w Rzymie na planie 
„Niewierności”, 1963 r.

Równolegle z karierą 
muzyczną rozwijała 
się kariera aktorska 
Charlesa Aznavoura. 
Artysta wystąpił w ponad 
80 filmach, w tym także 
telewizyjnych.

portret

ANDRZEJ DĄBROWSKI
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1. „Taksówka do Tobruku”, 
reż. Denys de la Patellière (1960)

2. „Blaszany bębenek”, reż. Volker 
Schlöndorff (1979)

3. „Les Vierges”, reż. Jean-Pierre 
Mocky (1964)

4. „Qu’est-ce qui fait courir David?”, 
reż. Elie Chouraqui (1981)

5. „Edith i Marcel”, reż. Claude 
Lelouch (1982)

6. „Caroline Chérie”, reż. Denys de 
la Patellière (1968)

7. „Niewierność”, reż. Elio Petri 
(1964)

8. „Ararat”, reż. Atom Egoyan (2002)

9. „Niech żyje życie”, reż. Claude 
Lelouch (1983)

10. „Odlot”, reż. Peter Docter. 
W wersji francuskiej Aznavour 
użyczył głosu staremu Carlowi.

9

3

4

8

7

portret
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literatura

Coraz więcej
polskich przekładów

Książki dla młodzieży: 
Fenomenalni autorzy 
i ilustratorzy!

K
siążki francuskich autorów cieszą się 
międzynarodowym uznaniem za literacką 
i graficzną odwagę. Są często nagradzane 
na Targach Książki dla Dzieci w Bolonii, gdzie 
przyznawane są książkowe odpowiedniki 

nagrody Nobla w tej dziedzinie. Ku radości najmłodszych, 
a także nieco starszych czytelników , francuska literatura 
dziecięca i młodzieżowa coraz częściej dostępna jest 
w polskich przekładach. Poniżej mały przegląd najnowszych 
tytułów, w tym tych, które ukazały się przy wsparciu 
Instytutu Francuskiego w Polsce.

Wszyscy znamy przygody Mikołajka René 
Goscinnego, wydawane w Polsce przez Naszą 
Księgarnię i wydawnictwo Znak. Ich wielki sukces 
otworzył serca młodych polskich czytelników na 
wiele innych oryginalnych francuskich tytułów 
i autorów. Znajdzie się tu coś dla każdego 
i w każdym wieku! Najmłodsi czytelnicy pokochają 
niezwykle graficzne książeczki Hervé Tullet (wyd. 
Babaryba). Czterolatki mogą sięgnąć po książeczki 
z serii „Krowa Zosia”, autorstwa Geoffroy de 
Pennart (wyd. Muchomor), wzruszające historie 
takie jak „Miłość” autorstwa Astrid Desbordes 
i Pauline Martin (wyd. Entliczek) czy też książki 

kultowego autora Tomi Ungerera (wyd. Format).
Dzieci w wieku od 6 do 10 lat mogą zainteresować 
komiksy, których autorami są Florian i Katherine 
Ferrier („Hotel dziwny”, wyd. Kultura Gniewu) lub 
„Historyjki na raz” Bernarda Friot (wyd. Format), 
dowcipne i pełne energii. Niesamowita „Giselle” 
(wyd. Mamania) pozwoli im zapoznać się ze słynnym 
baletem.
Godne polecenia dla nieco starszych, szczególnie 
tych interesujących się historią, są: seria komiksów 
o Irenie Sendlerowej, wydawana przez Timof i Cisi 
pod tytułem „Irena”, oraz wiele nowych na rynku 
wydawniczym powieści dla nastolatków.
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odrodzenie powieści
dla nastolatków 

TRZY TYTUŁY POLECANE
PRZEZ INSTYTUT FRANCUSKI
W POLSCE:

1.  „Co mi powiedział Tata” 
Astrid Desbordes i Pauline Martin 
(wyd. Entliczek)

2.  „Tańcz, Córko Księżyca!” 
Kouam Tawa i Fred Sochard 
(wyd. Zakamarki) 

3.  „My i nasza historia” 
Yvan Pommaux i Christophe Ylla-Somers  
(wyd. Tatarak)

Kto powiedział, że nastolatki nie czytają? Czytają, ale tylko 
wciągające historie, traktujące o ich radościach i ich problemach, 
o dotyczącej ich tematyce społecznej. A to francuscy autorzy 
potrafią!

Wśród najnowszych tytułów tłumaczonych na język polski znalazły 
się: ciesząca się powodzeniem seria „U4” (wyd. Polarny Lis) 
pisana przez kilku autorów, „Bystrzak” Marie-Aude Murail (wyd. 
Dwie Siostry) traktująca o niepełnosprawności i życiu razem, serie 
pełne tajemnic „Generacja K” i „Podpalacze książek” Marine 
Carteron (wyd. Wytwórnia), powieść z nutą detektywistyczną „Robin 
Graficiarz” Muriel Zürcher (wyd. Polarny Lis) oraz rozkoszne 
„Pasztety, do boju!” (wyd. Dwie Siostry), w której bohaterki 
Clémentine Beauvais przemierzają Francję na rowerach!

1 2 3

literatura
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kino
Michel
Hazanavicius

M
ichel Hazanavicius, reżyser 
„Artysty”, po światowym sukcesie, 
który przyniósł mu pięć 
prestiżowych Oskarów (w tym 
za najlepszy film i za najlepszą 

reżyserię), przyciąga szeroką publiczność 
doceniającą jego wyjątkową kreatywność i wielkie 
wymagania artystyczne.

Wszechstronna 
kreatywność

Michel Hazanavicius dał się poznać dzięki filmom „OSS 
117” i oczywiście „Artyście”. Ale nie trafił na światowe 
ekrany przypadkowo. Bakcylem kina zarazili go matka 
dokumentarzystka i ojciec informatyk. Najpierw 
ukończył szkołę filmową, a potem przez wiele lat 
pisał scenariusze dla telewizji. W latach 1988-1997 
współpracował z kabaretem Les Nuls, tworząc sporo 
skeczy i doskonaląc styl. Następnie nakręcił film 
krótkometrażowy i pojawił się kilkakrotnie na ekranie 
w filmach kolegów z kabaretu. Do 2006 roku jego 
kariera nie rozbłysła, choć wyreżyserował kilka 
telewizyjnych perełek. Potem „OSS 117” z Jeanem 

Dujardin wyniósł go na firmament. Jednak dopiero „Artysta” uczynił 
z Michela Hazanaviciusa najbardziej kasowego francuskiego reżysera na 
świecie. 

Ciekawy reżyser, 
który plasuje się na 
skrzyżowaniu sztuki 
masowej z ambitnym 
kinem, ale daje dojść 
do głosu duszy dziecka 
uwielbiającego filmy.

Michel Hazanavicius rozpoczął karierę, 
współpracując przy skeczach słynnego 
kabaretu Les Nuls. To on spaceruje w czarnej 
kurtce podczas napisów końcowych.
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Inspiracją dla Michela 
Hazanaviciusa było 
amerykańskie kino nieme 
z lat dwudziestych 
i trzydziestych, między innymi 
filmy Williama A. Wellmana 
i Charliego Chaplina.

kino
artysta - od inspiracji
do koronacji

„Artysta” jest hołdem dla kina niemego 
lat dwudziestych: Chaplina, Flipa i Flapa, 
Bustera Keatona czy Williama A. Wellmana, 
z których zaśmiewano się do łez, mimo że nie 
padło z ich ust ani jedno słowo. Opowiada 
o „upadku” George’a Valentine’a, gwiazdy kina 
niemego, zakochanego w młodej, obiecującej 
aktorce Peppy Miller (w tej roli olśniewająca 
Bérénice Bejo), którego kariera i miłość mocno 
ucierpiały, a nawet zgasły, gdy pojawiło się kino 
dźwiękowe. Filmowi nie wróżono sukcesu. Jean 
Dujardin najpierw odmówił udziału, ale potem 
zmienił zdanie, choć trzeba przyznać, że nie był 
w tym osamotniony.

Zdobycie środków na produkcję było prawdziwą 
łamigłówką, lecz ostatecznie pojawił się zbawca 
w osobie Thomasa Langmanna, który znalazł 
pieniądze i stworzył strukturę produkcyjną 
specjalnie na potrzeby filmu.
Tak bardzo wierzył w ten film, że udało mu się 
przekonać organizatorów Festiwalu w Cannes, 
by w ostatniej chwili włączyli go do konkursu, 
mimo że miał być pokazywany poza nim.

Został bardzo dobrze przyjęty, a Jean Dujardin 
dostał nagrodę dla najlepszego aktora. 
W czasie festiwalu film kupili dystrybutorzy 
z całego świata, a reżyser bardzo szybko stał 
się poważnym pretendentem do Oskara.

W 2012 roku Michel Hazanavicius otrzymał Césara dla najlepszego reżysera 
za film „Artysta”. Film zgarnął jeszcze pięć statuetek, w tym za najlepszy 
film, a Bérénice Bejo uznano za najlepszą aktorkę pierwszoplanową.
Dwa dni później, jak przewidywali znawcy kina, zdobył Oskara za najlepszą 
reżyserię. Został drugim francuskim reżyserem po Romanie Polańskim, który 
otrzymał tę nagrodę. „Artysta” otrzymał w sumie pięć Oskarów, w tym za 
najlepszy film i dla najlepszego aktora pierwszoplanowego (Jean Dujardin).

Przed nim tylko 
jeden Francuz 
otrzymał słynną 
statuetkę, która 
otwiera drzwi do 
świata Hollywood.
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Nikt nie umie do końca wytłumaczyć sukcesu „Artysty”. 
Niektórzy mówili, że projekt „jest zbyt grubymi nićmi szyty”, 
inni, że skazany jest na niepowodzenie. Wszyscy się pomylili, 
a film podbił publiczność na całym świecie w czasach, gdy królują 
efekty specjalne oraz szybkie i napompowane testosteronem 
scenariusze.

Może właśnie to pozwoliło filmowi odnieść zwycięstwo. Prosty, 
przyjemny wątek miłosny, taniec, piosenka, piękne obrazy 
i delikatne światło. Prosta historia, która mogłaby się 
przytrafić każdemu… Odrobina naturalności i codzienności 
w świecie, w którym tego bardzo brakuje. Może publiczność 
chciała się po prostu pośmiać, zamiast oglądać eksplozje, 
zrelaksować się bez adrenaliny i efektów specjalnych czy 
zaskoczenia. Chciała po prostu zobaczyć mężczyznę, który 
walczy o to, co kocha, dla tej, którą kocha, dla tych, którzy go 
kochają. Kobieta, mężczyzna i taniec. Najlepsza definicja życia.

MAREK CEPAK

2009
OSS 117
Rio nie odpowiada...1999

Mes amis

2014
Rozdzieleni

2017
Ja, Godard

2006
OSS 117
Kair,
gniazdo szpiegów

2011
Artysta

Filmografia 
pasjonującego 
twórcy
filmowego

kino
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Paryż
Miasto sztuki

Duma Francji

kultura
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Muzeum opisują tylko przymiotniki 
w stopniu najwyższym. Niezależnie od 

działu, o którym mówimy, 
Luwr zawsze ma „coś 
więcej”. Na koniec 2016 
roku w jego zbiorach 
znajdowało się 554 731 
dzieł, z czego 35 000 było 
wystawianych, a 264 486 
to dzieła wizualne. 
Przez sto lat mieściło 
się tu kilka akademii, 

w tym malarstwa i rzeźby, a z woli króla 
mieszkali tu rozmaici artyści. Dlatego 
właśnie w czasie rewolucji dawny pałac 

królewski przekształcono w „Centralne 
Muzeum Sztuk Republiki”. Swoje podwoje 
otwarło w 1793 roku, prezentując około 
660 dzieł, pochodzących głównie ze 
zbiorów królewskich lub skonfiskowanych 
arystokratom, którzy wyemigrowali albo 
zabranych Kościołowi. Zbiory były stale 
wzbogacane dzięki zdobyczom wojennym, 
zakupom, mecenatowi, testamentom, 
darowiznom i odkryciom archeologicznym.
Luwr będąc muzeum uniwersalistycznym, 
obejmuje rozległą chronologię i obszar 
geograficzny, od starożytności do 1848 
roku, od Europy Zachodniej po Iran, 
poprzez Grecję, Egipt i Środkowy Wschód.

kultura

Muzeum podzielone jest na osiem działów:
Starożytnego Egiptu (66 300 dzieł), Starożytnego Wschodu (137 628 dzieł), Starożytnej 
Grecji, Etrurii i Rzymu (68 362 dzieła), Sztuki Islamu (15 311 dzieł), Rzeźby (6 115 dzieł), 
Malarstwa (12 660 dzieł), Rzemiosła Artystycznego (23 405 dzieł), Malarstwa i Grafiki 
(122 212 dzieł), wzbogaconych o kolekcję Rothschilda (86 858 dzieł) i sekcję miedziorytów 
(14 647 dzieł). Niemal wszystkie wystawiane dzieła, w tym część nowych eksponatów, 
można obejrzeć online w bazie Atlas. W 2019 roku całość zbiorów powinna znaleźć się 
w nowej bazie kolekcji online MuseumPlus.

Luwr jest muzeum 
charakteryzowanym 
przez przymiotniki 
tylko w stopniu 
najwyższym.

mania wielkości
Luwr

Apoteoza Henryka IV
i ogłoszenie 14 maja 1610 r.
Marii Medycejskiej regentką, Rubens.
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kilka najważniejszych 
dzieł

3

2

1.  „Mona Lisa”, 1503-1519, 
Leonardo da Vinci

2.  „Astronom”, 1668, 
Jan Vermeer

3.  „Gody w Kanie Galilejskiej”, 
1563, Paolo Veronese

4.  „Grający w karty”, 1663, 
Pieter de Hooch

5.  „Oszust z asem karo”, 
około 1636-1638, 
Georges de La Tour

6.  „Wolność wiodąca 
lud na barykady”, 
1830, Eugène Delacroix

7.  „Koronczarka”, 
między 1669-1671, 
Jan Vermeer

4

5

6

7

kultura

Każdy, kto chce mieć 
choć niewielkie pojęcie 
o historii sztuki, powinien 
spędzić w Luwrze kilka 
dni. Będzie mógł wtedy 
odkryć to, co sztuka 
ma najpiękniejszego 
do zaoferowania.

1
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„Koronacja Napoleona” to 
monumentalnych rozmiarów 
obraz o wymiarach prawie 
10 na ponad 6 metrów, 
namalowany w latach 1806-
1807 przez Jacques’a-Louis 
Davida, oficjalnego malarza 
Napoleona I. Przedstawia 
jedną z uroczystości 
koronacyjnych.
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Paryż jest jak muzeum pod gołym niebem. 
Ulice i place to miejsce stałej wystawy 
z udziałem ponad czterystu rzeźbiarzy, 
w tym największych nazwisk z trzech 
ostatnich stuleci, którzy ofiarowali 
miastu ponad 1 000 rzeźb. Czy wiesz, że 
w Paryżu znajduje się replika Statuy 
Wolności, która stoi niedaleko Allée 
des Cygnes nad Sekwaną? Jej wielkość 
to jedna czwarta tej z Nowego Jorku 
i upamiętnia rewolucję amerykańską 
i francuską z XVIII wieku. Majestatyczny 
„Lew Belfortu”, inne sztandarowe dzieło 

słynnego rzeźbiarza Bartholdiego, wznosi 
się w centrum placu Denfert-Rochereau. 
Spośród innych najważniejszych 
rzeźb wymieńmy alegorię 
Republiki na placu pod tą samą 
nazwą, olbrzymi obelisk na placu 
Concorde czy Świętego Michała 
walczącego ze smokiem nad 
fontanną Świętego Michała… 
Nie potrzeba biletu wstępu, 
by je podziwiać - wystarczy tylko podnieść 
i ucieszyć wzrok.

muzeum pod gołym niebem

Paryskie pomniki

Nie potrzeba 
biletu wstępu, by je 
podziwiać, wystarczy 
tylko podnieść wzrok.

„Myśliciel”, Rodin, VII dzielnica
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Pomnik Moliera,
rue de Richelieu, I dzielnica

„Charles de Gaulle” -
Pola Elizejskie, VIII dzielnica 

„Przechodzimur” - 
Place Marcel Aymé, XVIII dzielnica

Statua Wolności 
Île aux Cygnes

Marsylianka na Łuku 
Triumfalnym, VIII dzielnica

Czy wiesz, że w Paryżu 
znajduje się replika 
Statuy Wolności, która 
stoi niedaleko Allée des 
Cygnes nad Sekwaną?

kultura
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Narodowe Centrum Sztuki i Kultury 
im. Georgesa Pompidou, potocznie 
zwane Beaubourg, ma jedne 
z najpiękniejszych zbiorów sztuki 
współczesnej na świecie. Ten cud 
architektury XX w. jest miejscem 
nie tylko „tradycyjnych” wystaw sztuki współczesnej, 
ale także koncertów, prezentacji sztuki cyfrowej, 
pobytów twórczych i wszelkich interdyscyplinarnych 
projektów artystycznych, takich jak Atelier Brancusi, 
które samo jest dziełem sztuki, a zbudowane zostało 
naprzeciwko Beaubourg przez architekta Renzo 
Piano.

Innym atutem tego muzeum jest Biblioteka Kandinsky’ego, 
jedna z największych specjalizujących się w sztuce. Są 
tu prezentowane wszystkie dziedziny sztuki wizualnej, 
przy użyciu wszystkich mediów i na wszelkich możliwych 
nośnikach.

dla miłośników sztuki 
nowoczesnej

Centrum Pompidou
nazywane Beaubourg

Obok: „Czytanie”, 1924, Fernand Léger

Poniżej: „Rytm, radość życia”, 1930,
Robert Delaunay

Beaubourg posiada 
największą kolekcję 
sztuki nowoczesnej 
i współczesnej.

kultura

ALEKSY KOWALCZYK
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„Nowożeńcy z Wieżą Eiffela”, 1938 - 1939,
Marc Chagall 

„Macierzyństwo” 1919,
Amedeo Modigliani
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Wolność wiodąca lud na barykady (wg obrazu Eugène Delacroix), 
Pushpamala N. we współpracy ze Studiem Harcourt Paris, 2009.

Portrety gwiazd

Studio
Harcourt
Paris

K
ontrasty, które przykuwają wzrok. 
Intensywne spojrzenia. Pozy glamour. Już 
w latach 30- tych Studio Harcourt stworzyło 
swój rozpoznawalny styl. 
Największe gwiazdy kina 

zostały uwiecznione w obiektywie, 
umiejętnie eksponującym elegancję, szyk 
i tajemniczość osoby fotografowanej. 
Nazwa studia stała się prawdziwym 
znakiem rozpoznawczym.

Czy zauważyłeś, ile osób, które 
w ogóle nie interesują się fotografią 
ani zawodem fotografa, zna Studio 
Harcourt? Niektórych nie pociąga 
nawet kino, ani jego gwiazdy… Gdy pada 
nazwa Studio Harcourt Paris, wszyscy 
odpowiadają: „Ach, tak! Portrety gwiazd…”. Jeszcze 
bardziej niesamowite jest to, że ludzie są w stanie 
rozpoznać portret wykonany przez Studio, nawet gdy 
nie znają jednej czwartej sfotografowanych gwiazd.

Od ponad 80 lat sygnatura 
Harcourt Paris jest 
synonimem wyjątkowego, 
ponadczasowego 
doświadczenia, 
inspirowanego glamourem 
czarno-białych filmów. 

kultura

Gdy tylko powiesz Studio Harcourt, zawsze ktoś odpowie: 
„To studio, które robi niepowtarzalne, cudowne czarno-białe 
portrety gwiazd… Intensywność spojrzenia, aureola światła…”.
To świetny przykład tego, co nazywamy sygnaturą, znakiem 
firmowym. Jakość i wymóg estetyki posunięty do granic to 
constans, wg którego realizowane są prace Studia Harcourt 
od momentu jego powstania w 1934 roku. Świetnie oddaje to 
opis, który znajdujemy na ich stronie internetowej: „Od ponad 
80 lat nazwa Harcourt Paris jest synonimem wyjątkowego, 
ponadczasowego doświadczenia. Czerpie ono inspirację 
z glamouru czarno-białych filmów…”.
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Styl Studia Harcourt polega przede wszystkim na ukazaniu piękna 
fotografowanego modelu. Czystość, czerń i biel, wyjątkowe przygotowanie, 
to gwarancja, że zdjęcie będzie eksponowało to, co w osobie najlepsze, 
ujęte w najkorzystniejszym świetle. Ustawienie lamp, kadrowanie, makijaż, 
fryzura i stylistyka, nic nie jest tu dziełem przypadku. 
Wszystko jest dopracowane i skoordynowane z wyjątkową precyzją, by 
osiągnąć doskonałą harmonię. Dziś Studio Harcourt otwiera się także na 
kolorowe zdjęcia. Jednak warsztat pozostaje ten sam. Kolor nie wpływa 
na jakość, a jakość jest stałą w pracy Studia Harcourt, jego znakiem 
firmowym, określa jego styl.

styl studia harcourt

1.   Johnny Hallyday 
piosenkarz 

2.  Edith Piaf, 
piosenkarka

3.  Teddy Riner, 
judoka i olimpijczyk 

4.   Catherine Deneuve, 
aktorka

5.  Jean-Paul Belmondo, 
aktor

6.  Jean Dujardin, 
aktor

7.  Laetitia Casta, 
modelka

8

4

Sztuka operowania światłem, 
kompozycja kadru i interpretacja 
artystyczna stanowią trzy filary 
stylu Studia Harcourt.
Są one dziedzictwem przejętym po 
długiej linii fotografów, mistrzów 
sztuki światła. Ulotność zostaje 
uwieczniona, ukazując wewnętrzne 
piękno każdej postaci.

10 11

7

3

2

6 8.   Marion Cotillard, 
aktorka 

9.  Sophie Marceau, 
aktorka 

10.  Jean-Paul Gaultier, 
kreator mody

11.  Serge Gainsbourg, 
piosenkarz

kultura

5

9

1
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Kunszt rzemiosła i nieustanne dążenie do doskonałości sprawiły, 
że Studio Harcourt otrzymało tytuł „Przedsiębiorstwa 
żywego dziedzictwa”. To państwowe wyróżnienie jest 
przyznawane francuskim firmom za mistrzowską znajomość 
warsztatu na skalę rzemieślniczą i przemysłową. 

studio harcourt paris 
z tytułem „przedsiębiorstwa 
żywego dziedzictwa”

Studio Harcourt Paris 
wyróżniono tytułem 
„Przedsiębiorstwa 
żywego dziedzictwa”
za kunszt rzemiosła. 

kultura

Brigitte Bardot, aktorka

ALEKSY KOWALCZYK

Gama produktów, stworzona dla kompleksowej pielęgnacji włosów długich 
– od nasad aż po końce. Innowacyjna formuła technologii, pozwala na inteligentne 
rozmieszczenie się składników na całej długości włosów, w zależności od potrzeb 
pielęgnacyjnych poszczególnych warstw. Dzięki zastosowaniu kwasu hialuronowego 
oraz olejków orzechów Sacha Inchi, długie włosy odzyskują miękkość, odżywienie, 
połysk i wewnętrzną odporność na uszkodzenia.

CHEVEUX LONGS

Pielęgnacja Spa do długich włosów

La Biosthetique Paris - The Culture of Total Beauty           www.labiosthetique.pl

Gama produktów, stworzona dla kompleksowej pielęgnacji włosów długich 
– od nasad aż po końce. Innowacyjna formuła technologii, pozwala na inteligentne 
rozmieszczenie się składników na całej długości włosów, w zależności od potrzeb 
pielęgnacyjnych poszczególnych warstw. Dzięki zastosowaniu kwasu hialuronowego 
oraz olejków orzechów Sacha Inchi, długie włosy odzyskują miękkość, odżywienie, 

La Biosthetique Paris - The Culture of Total Beauty           www.labiosthetique.pl
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Muzeum Polskiej Wódki 
to wyjątkowe miejsce na 
mapie Warszawy. Rok 
działalności to prawie 
50 tys. odwiedzających, 
30 tys. uczestników 
wykładów degustacyjnych 
oraz 2 tys. uczestników 
warsztatów i szkoleń.

kultura

R
ok temu, na terenie zabytkowego Centrum 
Praskiego Koneser, otwarto Muzeum Polskiej Wódki. 
To wyjątkowe miejsce na mapie Warszawy przybliża 
historię Chronionego Oznaczenia Geograficznego 
Polska Wódka. 

Odwiedzający Muzeum mają okazję obejrzeć interaktywną, 
nowoczesną wystawę, uczestniczyć w profesjonalnej degustacji, 
a w piątkowy wieczór wybrać się na pokaz filmowy do kameralnej 
sali kinowej. 

Przez rok Muzeum Polskiej Wódki odwiedziło ponad 50 tys. osób. 
Ponad 2 tys. osób wzięło udział w warsztatach i szkoleniach. 30 tys. 
osób uczestniczyło w wykładach towarzyszących degustacjom. 

Zaserwowaliśmy 92,5 tys. kieliszków 
wódki. 
Muzeum Polskiej Wódki z miesiąca 
na miesiąc staje się miejscem 
coraz bardziej popularnym 
i rozpoznawalnym. Bo Polska 
Wódka jest nie tylko dobrem 
i dziedzictwem narodowym ale też 
jednym z nieodłącznych atrybutów 
polskości na świecie. To również 
bardzo ważny element polskiej 
kultury i tradycji, którego ślad od 
wieków znaleźć można w historii. 
Z tego też powodu w traktacie 
akcesyjnym do UE została wpisana 
na listę Chronionych Oznaczeń 

Geograficznych. Od 13 stycznia 2013 roku możemy pochwalić się 
zarejestrowaną w UE definicją Polskiej Wódki.
Muzeum Polskiej Wódki to przestrzeń, w której prezentowana 
jest wyjątkowa historia naszego dobra narodowego, wpisanego 
na listę Chronionych Oznaczeń Geograficznych UE. W atrakcyjny, 

Wyjątkowa atrakcja 
turystyczna na 
mapie Warszawy

nowoczesny i interaktywny sposób 
prezentowana jest zwiedzającym historia 
trunku, proces jego powstawania, a także 
surowce. Wycieczka po Muzeum to także 
szansa na poznanie różnic w walorach 
smakowych poszczególnych rodzajów 
Polskiej Wódki, w specjalnej przestrzeni 
edukacyjnej Vodka Academy Bar. 
Na zwiedzających Muzeum Gości w pięciu 
galeriach czekają wyjątkowe ekspozycje, 
projekcje filmowe, unikatowe eksponaty 
historycznych butelek, a także wiele 
informacji i ciekawostek związanych 
z wpływem Polskiej Wódki na kształtowanie 
się polskiej kultury i tradycji oraz jej 
międzynarodową renomę.
Liczby przytoczone na początku pokazują 
wprost jak bardzo brakowało takiego 
miejsca.
Znakomita część Gości Muzeum to 
cudzoziemcy, wśród których prym 
wiodą grupy z Niemiec i Francji. Wielu 
Rosjan i Hiszpanów także jest żywo 
zainteresowanych historią Polskiej 
Wódki. 
Ale Muzeum interesujące jest również 
dla Polaków. Wielu touroperatorów 
krajowych ma już na stałe wpisane 
w harmonogram zwiedzania miasta 
Muzeum Polskiej Wódki.

www.muzeumpolskiejwodki.pl 

Muzeum Polskiej Wódki
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Tradycyjne święta regionalne

Święta

W
e Francji mnogość regionów i gmin z zapałem 
kultywuje swoje tradycje. Co roku w konkretny 
dzień zapraszają gości, często nie tylko 
mieszkańców, aby wspólnie bawić się i świętować. 
Każdy znajdzie coś dla siebie…

Święto Światła skierowane 
jest do szerokiej 

publiczności. Powstało 
z inicjatywy władz miejskich 
Lyonu w 1989 roku i odbywa 
się co roku przez cztery dni 

w okolicy 8 grudnia.
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Od 1643 roku, 8 grudnia mieszkańcy wzgórza Fourvière w Lyonie obchodzili święto 
Matki Boskiej, składając prośby o ochronę przed zarazą. W 1852 roku inauguracja 
nowego posągu wydawała się zagrożona z powodu złej pogody, ale cudem się 
rozpogodziło. Chcąc podziękować za to Matce Boskiej, mieszkańcy Lyonu zapalili 
w oknach i na balkonach tysiące świec, a potem wyszli na ulice. I tak narodziło się 
Święto Światła! Tradycja rozprzestrzeniła się na inne części miasta i święto religijne 
zmieniło się w wydarzenie na prawdziwie światową skalę. Święto Światła w Lyonie jest 
dzisiaj główną okazją, aby pokazać twórczość specjalistów od oświetlenia, designerów, 
artystów, scenografów, którzy są autorami widowiskowej eksplozji kolorów i świateł 
ozdabiających ulice, place i fasady zabytkowych gmachów w mieście. Tworzą poetycki, 
artystyczny i ludyczny pokaz.

Święto Światła 
w Lyonie
aby się zachwycić
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Pierwszy karnawał we Francji i największe wydarzenie na 
Lazurowym Wybrzeżu to słynny zimowy karnawał w Nicei, 
który odbywa się co roku w lutym. Słynna na całym świecie 
impreza przyciąga każdego roku setki tysięcy widzów, 
spragnionych zachwycających wrażeń.
Dwa najważniejsze punkty programu nadają rytm prawie 
trzem tygodniom uroczystości: karnawałowe corso 
i bitwa kwiatów. W jej trakcie wspaniałe wozy ozdobione 
kompozycjami kwiatowymi wykonanymi głównie z kwiatów 
z regionu (mimozy, gerbery, lilie) przejeżdżają słynną 
Promenadą Anglików.

Artyści z całego świata spacerują 
na karnawałowym corso między 
ukwieconymi wozami, a dziesiątki 
tysięcy kwiatów rzuca się 
zachwyconym widzom, którzy mogą 
sobie zrobić na pamiątkę piękny 
bukiet.

Dziesiątki tysięcy kwiatów 
rzuca się zachwyconym 
widzom, którzy mogą 
sobie zrobić na pamiątkę 
piękny bukiet.

kultura
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Karnawał 
w Nicei
aby paradować
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aby odkrywać

Noc Muzeów organizowana co roku przez władze Paryża 
w pierwszą sobotę października pozwala szerokiej publiczności 
odwiedzić bezpłatnie wyjątkowe miejsca i przeżywać tam 
zaskakujące chwile przez całą noc, aż do niedzieli rano. 
Publiczność może wejść nie tylko do muzeów i instytucji 
kulturalnych, ale także do wielu innych, dużo mniej oczywistych 
miejsc publicznych czy prywatnych, w których odbywają się 
prezentacje instalacji czy performanse artystyczne.

Biała Noc
w Paryżu
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To ważne wydarzenie w życiu kulturalnym stolicy jest dla 
zwiedzających oraz spacerujących paryżan i turystów okazją 
do odkrywania dzieł artystów z Francji i całego świata. Rzeźby, 
projekcje, koncerty czy widowiskowe instalacje rozmieszczone są 
w różnych zakątkach stolicy wzdłuż szlaków in i off. Z pewnością 
nie zabraknie atrakcji, by przeżyć niezapomnianą noc.

Noc Muzeów w Paryżu 
pozwala szerokiej 
publiczności odwiedzać 
bezpłatnie wyjątkowe 
miejsca przez całą noc…

kultura
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Wytworna zabawa 
w Wersalu
aby pomarzyć

©Agathe Poupeney
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„Księżno, olśniewa Pani dziś urodą!”- oświadcza mocno 
upudrowany mężczyzna w lakierkach. Nie jesteśmy na planie 
filmu historycznego, ale na wytwornym wieczorze w pałacu 
w Wersalu. Aby uwierzyć, trzeba to zobaczyć na własne oczy. 
Metry kolorowych tkanin, wysokie peruki i buciki na pętelki. 
W ten jeden wieczór działa wehikuł czasu i wyobrażamy sobie, 
że zaraz zjawi się tu Ludwik XIV we własnej osobie. Jednak 
i XXI wiek daje o sobie znać na każdym kroku, bo z gorsetów 
i torebeczek wystają smartfony pozwalające uwiecznić 
ten wieczór za pomocą selfie. Między zdjęciami, markizowie 
i księżne mierzą się wzrokiem.

Po stronie panów padają słowa „książę” i „markiz” oraz 
inne tytuły z epoki, gdy przecierają okulary i podają ramię 
swojej towarzyszce. Całe to wykwintne towarzystwo oddaje 
się barokowym tańcom w otwieranej z tej okazji Galerii 
Lustrzanej. Bez paniki, najlepsi znawcy tego tańca gotowi 
są pomóc stawiać przybyłym gościom pierwsze kroki. 
Program przewiduje też wizytę w Kaplicy Królewskiej lub 
po przejściu przez wspaniały Salon Herkulesa naukę gry 
w barokowy bilard czy tryktraka. Wieczór z innej epoki 
może przeżyć każdy. Wystarczy zarezerwować miejsce i być 
gotowym dostosować się do ówczesnych obyczajów. 

kultura
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Festiwal Crussol
aby pozytywnie wibrować
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Festiwal Crussol jest 
nietypowym wydarzeniem, 

które w malowniczych 
okolicach wzgórza Crussol 

organizuje co roku 
wokalistka Zaz.

Zaz jest nie tylko wokalistką. To także wielkoduszna i zaangażowana 
osoba, która chętnie wykorzystuje swoją popularność, aby wspierać 
sprawy bliskie jej sercu. Zaz powołała fundację Zazimut. Rolą 
fundacji jest tworzenie więzi pomiędzy lokalnymi stowarzyszeniami 
na całym świecie, działającymi na rzecz inicjatyw humanitarnych 
i eko-obywatelskich.
Więcej informacji: www.zazimut.org

Festiwal Crussol jest jedną z kluczowych inicjatyw 
podejmowanych przez artystkę. To nietypowe 
wydarzenie odbywa się co roku w malowniczych okolicach 
wzgórza Crussol, naturalnej strażnicy na podgórzu 
w departamencie Ardeche, z pięknie oświetlonym 
w nocy zamkiem.
Festiwal w Crussol ma klimat ludowego festynu 
i jest okazją do poznawania działań pomocowych 
podejmowanych na całym globie, inicjatyw eko-
obywatelskich, a także do świętowania i podziwiania 
artystów, którzy przybywają w to miejsce, aby podzielić 
się pozytywnym podejściem do świata.

ALEKSY KOWALCZYK
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Instytut Francuski i Ośrodki Alliance Française w Polsce 
to prestiż, doświadczenie, skuteczność!

Oferujemy kursy języka francuskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych – 
zajęcia grupowe i indywidualne, wszystkie poziomy zaawansowania.
Nasi lektorzy to najlepsi specjaliści na rynku szkoleń językowych, 
legitymujący się znakomitą znajomością języka francuskiego, 
przygotowaniem metodycznym i doświadczeniem w nauczaniu. 
Oprócz kursów językowych naszym słuchaczom proponujemy:
•  zaproszenia na koncerty, wystawy, spektakle teatralne, recitale, 

premiery filmowe
•  bezpłatny abonament do mediateki stacjonarnej i cyfrowej Culturethèque
•  niższą opłatę za egzaminy DELF Prim, DELF Junior, DELF / DALF TP
•  zniżki u naszych partnerów

Szczegóły i zapisy:

www.alliance-francaise.pl
(Ośrodki Alliance Française w Łodzi, 
Gdańsku, Katowicach, Wrocławiu, 
Lublinie, Toruniu, Bydgoszczy, Szczecinie)

(Instytut Francuski w Warszawie
i w Krakowie)

www.institutfrancais.pl

  

hist  ria

Liceum Francuskie 
w Warszawie obchodzi 
jubileusz stulecia istnienia.

1919-2019:
Liceum
Francuskie

W 
długich dziejach przyjaźni francusko-polskiej, 
rok 1919 stanowi ważny etap. Rzeczpospolita 
Polska, po odzyskaniu niepodległości, została 
dyplomatycznie uznana przez Ligę Narodów, 
w tym przez Francję.

Odpowiadając na prośbę polskiego rządu, Francja wysyła do Polski 
misję wojskową, która towarzyszy powracającej do kraju Armii 
Hallera. W tym czasie, aby umożliwić przybycie do Polski wojskowym 

i dyplomatom, szkoła francuska otwiera 
swe podwoje wraz z rozpoczęciem roku 
szkolnego 1919/1920. Mieści się ona przy 
ul. Polnej 46A, w siedzibie renomowanego 
gimnazjum Rontalera. Zajęcia lekcyjne 
w gimnazjum odbywają się rano, a te 
w szkole francuskiej w godzinach od 15 do 20! 

W pierwszym roku działalności do szkoły 
francuskiej w Warszawie uczęszcza blisko 
70 uczniów. Przede wszystkim są to 
dzieci francuskich wojskowych, ale także 
zagranicznych dyplomatów (greckich, 

czeskich, włoskich). W krótkim czasie doskonała jakość nauczania 
przyciąga dzieci polskiej klasy średniej przyjaźnie usposobionej do 
Francji oraz licznych uczniów pochodzenia żydowskiego, w tym m. in. 
Deborah Lifszyc. Do placówki uczęszcza 254 uczniów. 

W krótkim czasie 
doskonała jakość nauczania 
przyciąga dzieci polskiej 
klasy średniej przyjaźnie 
usposobionej do Francji 
oraz licznych uczniów 
pochodzenia żydowskiego.
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Pierwszy dyrektor szkoły, Abel Mansuy (1873-1936), był wybitnym znawcą 
Polski. Przed wybuchem pierwszej wojny światowej, pracował jako nauczyciel 
w Institut Alexandre-Marie, następnie był lektorem języka francuskiego na 
Uniwersytecie Warszawskim. Będąc uznanym specjalistą epoki napoleońskiej 
opublikował liczne prace, pośród których „Hieronim Napoleon i Polska 
w 1812 r.”, za którą otrzymał nagrodę Akademii Francuskiej w roku 1932. 
Kierował szkołą w latach 1919-1932. Jego małżonka Suzanne uczyła w niej 
języka francuskiego. Ich syn, Maurice (urodzony w 1910 roku w Warszawie, 
w czasie pierwszego pobytu rodziców przypadającego na lata 1902-1914), 
zdał tutaj egzamin dojrzałości w roku 1928. 

Odsłonięcie popiersia René Goscinnego,
patrona Liceum, przez jego córkę Anne Goscinny, 
Warszawa 2013 r.

List
Jean Deloble’a,

25 września 1939 r., 
Bukareszt

Placówka stanie się Liceum Francuskim w Warszawie 
w roku 1932, a będzie nią kierować dyrektor Jean Delobel 
(1901-1968). Dyplomowany nauczyciel języka niemieckiego, 
posiadający dyplom ukończenia wydziału języków 
wschodnioeuropejskich (język 
rosyjski), pozostanie na stanowisku 
aż do mobilizacji w 1939 roku. 
Z Bukaresztu, gdzie przebywał, 
napisał list do ministerstwa 
edukacji, aby je powiadomić, że 
w związku z zaistniałą sytuacją, 
nie będzie mógł zorganizować 
rozpoczęcia roku szkolnego.

W swoim liście wyraził głębokie 
zaniepokojenie losami polskich 
pracowników, którzy pozostali 
na miejscu. Jean Delobel stał się 
aktywnym członkiem sieci F.F.L. 
Neuhauser. 

Niektórzy z absolwentów Liceum 
Francuskiego wzięli udział 
w Powstaniu Warszawskim, tytułem 
przykładu można przytoczyć 
kilka nazwisk: Krystyna Felińska, 
Alina Jaroszewska Wakar, Andrzej 
Jachymczyk, Andrzej Kotarski, Tadeusz Lutoborski.

Liceum na nowo otworzyło swe podwoje w 1954 roku.
Obecnie Liceum Francuskie w Warszawie mieści się 

w dwóch obiektach, przedszkole i szkoła podstawowa 
przy ul. Konstancińskiej 13 na Sadybie, gimnazjum 
i liceum przy ul. Walecznych 4/6 na Saskiej Kępie. Do 
placówki uczęszczają dzieci i młodzież w wieku od 2 do 

18 lat. Jest ona jedyną instytucją 
w Polsce uprawnioną do kierowania 
uczniów na egzaminy francuskiego 
ministerstwa oświaty (egzamin 
gimnazjalny po ukończeniu 
3. klasy i egzamin dojrzałości: 
etap pierwszy, po ukończeniu 
drugiej klasy i etap drugi, po 
ukończeniu klasy maturalnej). 
Obecnie do Liceum Francuskiego 
w Warszawie uczęszcza 750 uczniów 
posiadających obywatelstwo 
42 krajów. 

Placówka zapewnia nauczanie 
w języku francuskim zgodne 
z programami zatwierdzonymi 
przez francuskie ministerstwo 
edukacji. Jest szkołą powszechną, 
przyjazną dla uczniów. Zapewnia 
znakomity poziom nauczania, 
wielokulturowość, wielojęzyczność 
(uczeń może uczyć się, prócz języka 

francuskiego, także języków polskiego, angielskiego, 
niemieckiego i hiszpańskiego), stosuje nowoczesne metody 
z wykorzystaniem nowych technologii. 

hist  ria

Zapewnia znakomity 
poziom nauczania, 
wielokulturowość, 
wielojęzyczność (uczeń 
może uczyć się, prócz 
języka francuskiego, 
także języków 
polskiego, angielskiego, 
niemieckiego 
i hiszpańskiego), stosuje 
nowoczesne metody 
z wykorzystaniem 
nowych technologii.

Po ukończeniu szkoły nasi maturzyści są przyjmowani na najlepsze uczelnie 
we Francji, w Polsce, a także w Stanach Zjednoczonych, Anglii, Belgii, 
Szwajcarii… 
W 1995 roku placówka przyjęła nazwę „Liceum Francuskie René Goscinny 
w Warszawie” na cześć słynnego francuskiego autora polskiego pochodzenia. 
Od stu lat dzieje Liceum Francuskiego w Warszawie przeplatają się 
z dziejami Polski i Warszawy. Pragniemy, żeby było tak nadal przez co 
najmniej sto następnych lat! 
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Cudowne dziecko piłki 
nożnej

Liberté, égalité
... Mbappé !

J
uż w wieku 19 lat Kylian Mbappé wszedł na szczyt. Bez 
wątpienia był rewelacją ostatnich mistrzostw świata 
w piłce nożnej, gdzie jego fenomenalna szybkość, 
umiejętność działania w zespole i geniusz były jednym 
z motorów zdeterminowanej drużyny francuskiej. Kylian 

Mbappé nie tylko jest już legendą, ale wyróżnia się szlachetnością 
i niesłychaną w tak młodym wieku dojrzałością.

Narodziło się cudowne dziecko. Mbappé był odkryciem ostatnich 
piłkarskich mistrzostw świata. Chłopak, którego przodkowie 
pochodzą z Afryki, pojawił się nagle, by dodać blasku dyscyplinie, 
która w ostatnich latach padła ofiarą rozmaitych ekscesów ze 
strony samych zainteresowanych. Młody Kylian pokazał nowy 
kierunek drogi w „sport success”. 

Jego kariera poszybowała w górę, gdy tylko trafił do PSG. W grudniu 2017 
roku, na miesiąc przed ukończeniem 19 roku życia, zajął siódme miejsce 
w plebiscycie Złotej Piłki, stając się najmłodszym zawodnikiem Top 10 
w historii. W marcu 2018 roku zdobył swój pierwszy tytuł z PSG. Drużyna 
pokonała AS Monaco (3:0) w finale Pucharu Ligi Francuskiej, a Kylian 
został najlepszym zawodnikiem meczu, a następnie mistrzem Francji. Jeżeli 
jakiś tytuł robi większe wrażenie, to jest nim tytuł najmłodszego mistrza 
świata. Warto przypomnieć w tym miejscu, że o udziale w Mistrzostwach 
Świata decyduje oczywiście świetne przygotowanie fizyczne zawodnika, 
ale także mocna psychika, niezbędna aby wytrzymać 90 minut ciężkiego 
meczu, a następnie, aby nosić godnie tytuł Mistrza Świata.

Kylian Mbappé zaskoczył świat niesłychanie dojrzałą grą. 
Jego ostatnie sukcesy sprawiły, że w wieku 19 lat trafił na 
okładkę Timesa. 
Gdy pojawia się na stadionach rozbrzmiewa hymn, który 
skomponował pewien bułgarski raper, a dzieciaki z całego 
świata wyrywają sobie koszulki z numerem 10 i jego 
nazwiskiem.
Mały Mbappé z XIX dzielnicy Paryża na pewno zostanie 
legendarnym zawodnikiem, jeśli zachowa w sobie tę 
niebywałą pewność siebie z odrobiną szlachetności i pokory.

sp  rt

zawsze w ataku!

LILY BERANGER
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Kylian Mbappé 
w czasie meczu 
Francja-Chorwacja 
podczas finału 
Mistrzostw Świata
w Piłce Nożnej 
w Rosji w 2018 roku.
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Jeux de la Francophonie, wielkie święto Frankofonii
Czy wiecie, że Światowy Dzień Frankofonii obchodzony 20 marca, upamiętnia powołanie 
w 1970r. pierwszej organizacji poświęconej tej wspólnocie językowej, czyli Międzynarodowej 
Organizacji Frankofonii (OIF)? Dziś OIF zrzesza 88 krajów o statusie członków lub 
obserwatorów (w tym Polskę), położonych na pięciu kontynentach. Członkostwo daje Polsce 
możliwość udziału w działalności OIF, w tym w organizowanych co 4 lata Igrzyskach Frankofonii 
(Jeux de la Francophonie). Podczas ich edycji w Nicei w 2013r. polscy sportowcy zdobyli 
3.miejsce w klasyfikacji medalowej za Francją i Kanadą oraz 27 medali, w tym wiele złotych 
(np. Anita Włodarczyk za rzut młotem czy Tomasz Majewski za pchnięcie kulą).

Zabiegamy, aby polska reprezentacja wzięła udział w Igrzyskach Frankofonii Canada 
2021, a naszym marzeniem są Igrzyska Frankofonii Pologne 2025!

Członkostwo Polski w Międzynarodowej Organizacji Frankofonii sprzyja umacnianiu relacji 
z Francją i innymi krajami frankofońskimi. Stanowi też forum nawiązywania kontaktów z odległymi 
krajami, zwłaszcza z Afryki.

Więcej o Igrzyskach Frankofonii: http://www.afp.org.pl/?page=Structure&id=44 

Adam Sankowski/ Stowarzyszenie Francja-Polska, Renata Stefanowska/ Mazars, Virginie Little/ Little Greenfinity

-20% -30% 
zniżki przy zakupie

2 produktów
zniżki przy zakupie

3 produktów

Europa • Egzotyka • Narty

Na rodzinne wakacje premium all inclusive. 
70 destynacji na całym świecie.

50€

Znasz nas na słodko, 
poznaj nas na słono

-10%

Oferta ważna
od 12/10/2019
do 31/10/2019

RABAT*

40 ZŁ 

-20%
na wybrany zabieg 

Clarins oraz 
wszystkie produkty 
przy okazaniu tego 

kuponu*

Restauracja Venti-tre

za jedną osobę

Zapraszamy na wyśmienitą
 trzydaniową kolację à la carte

123 zł
Wypróbuj aplikację Bolt za darmo!

-30PLN
na swój pierwszy przejazd

KUPONY FRENCH TOUCH
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W celu realizacji kuponu przy zakupach
online należy wpisać Kod rabatowy:

FrenchTouch
Oferta ważna od 12.10-31.10.2019 r.

Zapraszamy:
www.sklep.mollonpro.com

*Do jednokrotnego użycia podczas zakupów 
za minimum 200 zł w wyprzedażach oznaczonych 

logiem French Touch 2019. W celu realizacji kuponu 
należy wpisać hasło FRENCH19

w polu KOD PROMOCYJNY w aplikacji mobilnej 
Veepee lub na stronie www.veepee.pl. 

*bez napojów, nie dotyczy innych promocji i ofert specjalnych 

REGENT WARSAW HOTEL Belwederska 23,00-761 Warszawa 
T: + 48 22 558 1234, venti-tre@regent-warsaw.com

regent-warsaw.com

Oferta ważna od 12.10 do 31.10.2019

Restauracja Venti-tre

Dotyczy zamówień na min 500 zł 
w terminach 1.09.2019 – 30.11.2019

Kupon nie łączy się z innymi 
promocjami. Do wykorzystania 
podając kod FT19 przy rezerwacji 
potwierdzonej do dnia 15.11.2019, 
na min. tygodniowy pobyt. Dowolna 
destynacja i termin wyjazdu!

Darmowa konsultacja
UX/UI dla biznesu

za okazaniem kuponu.
Oferta ważna do 31.10.2019.
Więcej informacji na stronie

www.bpol.net

*Oferta obowiązuje w dniach 12-31.10.2019 r.
w butikach Promod i na www.promod.pl.

Oferta nie dotyczy zakupu produktów 
przecenionych, oznaczonych jako „dobra cena” 
oraz biżuterii. Warunkiem skorzystania z rabatu 
jest podanie hasła: labellevie20 lub labellevie30 
w butiku lub wpisanie go w polu „kod rabatowy” 

na etapie składania zamówienia.

Lista sklepów ze ślimakami
na eslimaki.pl

Oferta ważna do 31.10.2019

*oferta ważna od 12.10 do 31.10.2019, 
dostępna również na 

www.clarinsbeautyspa.pl 

Kod: FRENCHTOUCH19

Zapraszamy do Biura Sprzedaży

ulica Krowia 6, Warszawa
w dniu 12.10.2019 roku

w godzinach od 10:00 do 16:00

*Oferta aktywna przy pierwszym przejeździe w aplikacji Bolt, 
ważna do 31.12.2019 r.

- Pobierz aplikację z App Store 
lub Google Play

- Wpisz kod: FRENCHTOUCH 
w zakładce “Promocje”

- Skorzystaj ze zniżki -30 PLN 
na swój pierwszy przejazd*!

Już korzystałeś z naszej aplikacji?
Zarejestruj swoją firmę na business.bolt.eu 

i zacznij oszczędzać!



MARCIN PROKOP

ANNA KALCZYŃSKA
LAURENT VOULZY

French Touch na żywo!
SOBOTA 12 PAŹDZIERNIKA 2019

NIEDZIELA 13 PAŹDZIERNIKA 2019

TEATR WIELKI - OPERA NARODOWA

Bilety na Galę dostępne na

transmisja telewizyjna

WWW.FRENCHTOUCHLABELLEVIE.PL

GODZ. 19.30

GODZ. 16.00

EWA FARNA

LE MOULIN ROUGEOSCAR CARVALLO PARIS

SOUND’N’GRACE

MARINA KAYE

GRZEGORZ HYŻY

SUZANE


