
2022
WRZESIEŃ
#7

IS
SN

 2
45

1-
25

40
IS

SN
 2

45
1-

25
40

Gastronomiczne 
Tour de France

GASTRONOMIA

Christian 
Louboutin

MODA

Terytoria 
Zamorskie

ODKRYCIA



MAGAZYN FRENCH TOUCH
3

Ambasador Francji w Polsce
FREDERIC BILLET

 DRODZY CZYTELNICY, PRZYJACIELE FRENCH TOUCH, spotykamy się 
na łamach magazynu La Belle Vie ! już po raz ósmy. W tym roku przychodzi nam jednak 
świętować francusko-polską przyjaźń w wyjątkowym czasie, gdy wojna powróciła na nasz 
kontynent. 
Zjednoczonej i solidarnej odpowiedzi Europy na rosyjską agresję towarzyszy piękny moment 
braterstwa Europejczyków, zarówno Polaków jak i moich rodaków, z ukraińskimi przyjaciółmi.
Na ten szczególny okres przypadła francuska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej, 
w ramach której, w pierwszym półroczu 2022 roku, podejmowano kluczowe inicjatywy nie 
tylko w kwestiach politycznych. Kultura również zajmowała ważne miejsce w programie 
francuskiej prezydencji. Zrealizowano szereg inicjatyw, a w Polsce odbyły się konferencje 
naukowe, koncerty, spotkania z wybitnymi gośćmi z Francji z dziedziny kultury i gospodarki. 

Akcja French Touch kontynuuje tej jesieni promocję Francji w Polsce - na stronach tego wydania 
magazynu La Belle Vie ! znajdą Państwo artykuły o regionach Francji, francuskiej kuchni, sztuce 
i kulturze. French Touch to również akcja handlowa skierowana do wielbicieli francuskich 
produktów, które w tym okresie są szeroko dostępne w dużej sieci sklepów w Polsce.

Przygodę z French Touch jak co roku zakończy finałowa Wielka Gala w Teatrze Wielkim 
– Operze Narodowej w Warszawie, z udziałem zarówno francuskich jak i polskich gwiazd 
muzyki. Poprzednie edycje tego show przyciągnęły przed telewizory miliony widzów. 
Już niedługo będziemy mogli znowu przenieść się w świat francuskiej piosenki i zanucić 
wspólnie melodie znanych przebojów.

Życzę Państwu miłej lektury. Francja jest na wyciągnięcie ręki!

F. Billet

wstępniak
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wstępniak

 KIEDY PRZYSZEDŁ MI DO GŁOWY pomysł zorganizowania zupełnie 
nowego wydarzenia pod nazwą French Touch La Belle Vie, chodziło mi o stworzenie 
okazji do świętowania polsko-francuskiej przyjaźni. Ten projekt przypominał słodki sen, 
nieco idealistyczny, nie mający wiele wspólnego z rzeczywistością. Jednak po latach, 
solidarność narodów stała się głównym tematem aktualnych wydarzeń. Nie rozwodząc się 
nad meandrami geopolityki, które wstrząsają Europą i zagrażają jej równowadze, dzisiaj nie 
mam już wątpliwości, jak wielką wartością są więzi łączące narody, jak wiele przynoszą 
nadziei. 

Skonfrontowani z rzeczywistością, bardziej niż kiedykolwiek rozumiemy, że wszyscy 
potrzebujemy silnej wspólnoty wykraczającej poza granice jednego państwa. Bardziej 
niż kiedykolwiek doceniamy dziś otwartość i empatię oraz hojność i solidarność. Dlatego 
też bardziej niż kiedykolwiek jestem dumny i szczęśliwy, że mogę dzierżyć wysoko 
sztandar French Touch La Belle Vie, który za sprawą wielkich wydarzeń kulturalnych 
i handlowych promuje braterstwo między naszymi krajami. 

Niech żyje przyjaźń polsko-francuska. Niech żyje French Touch 2022.

D. Teboul

“Z dumą dzierżę
sztandar French Touch
La Belle Vie.”
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program french touch

POBIERZ: 

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

zawsze z Tobą!
French Touch

Teatr Wielki - Opera Narodowa 

27 października  
godz. 20:10 - TVP1
Show French Touch 

Transmisja na żywo!

Oferty promocyjne na frenchtouchlabellevie.pl

Od 15.10 do 31.10
Akcja handlowa 

Szczegółowy program na 

frenchtouchlabellevie.pl
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streszczenie

ODKRYCIA REGIONY

MODA

GASTRO
NOMIA

34

126

134

142

50

54

GASTRONO-
MICZNE TOUR 
DE FRANCE
W 9 daniach...

SZAMPAN
Tajemna sztuka 
zachowania proporcji

WYJĄTKOWE 
POTRAWY
Unikalne doświadczenie 
dla wyrafinowanego 
podniebienia...

THIERRY 
MUGLER
Couturissime

AGNÈS B.
Nowy wymiar miejskiej 
mody 

CHRISTIAN 
LOUBOUTIN
Moda rzuciła się do 
jego stóp

KINO

BIZNES

SPORT

MUZYKAKULTURA PORTRETY

82

178

JE VAIS 
T’AIMER
Musical w amerykańskim 
stylu. Hołd dla Michela 
Sardou. 

170 JOANN SFAR
Kreska w kreskę

VALÉRIE 
LEMERCIER
Z kamienną twarzą

90

100

186

202

216

GÉRARD 
DEPARDIEU
Ogr kinematografii

FRANCJA
POLSKA
Tutaj wszyscy zyskują

IGRZYSKA 
OLIMPIJSKIE 
2024
Paryż się szykuje!

OCZAROWALI
FRANCJĘ!
Belgowie, Kanadyjczycy, 
Afrykanie… 

ANGÈLE
Najbardziej francuska 
z belgijskich 
piosenkarek 

10 68TERYTORIA 
ZAMORSKIE
Francja, której nie 
znamy…?

NOUVELLE 
AQUITAINE
Wszystko czego potrzeba 

158 MIĘDZYNA-
RODOWY 
FESTIWAL 
KOMIKSU W 
ANGOULÊME
Spotkanie amatorów 
IX sztuki

150 FIAC
Kiedy sztuka
współczesna staje się
spektakularna!

SPEKTAKL
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TERYTORIA 
ZAMORSKIE
GRANICE FRANCJI NIE KOŃCZĄ SIĘ NA EUROPIE: NIEBIESKO-

BIAŁO-CZERWONA FLAGA POWIEWA NA WSZYSTKICH 

OCEANACH DZIĘKI FRANCUSKIM TERYTORIOM ZAMORSKIM. 

GWADELUPA, GUJANA, MARTYNIKA, REUNION, MAJOTTA, 

NOWA KALEDONIA, POLINEZJA FRANCUSKA, SAINT-

BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN, SAINT-PIERRE I MIQUELON, 

FRANCUSKIE TERYTORIA POŁUDNIOWE I ANTARKTYCZNE 

ORAZ TERYTORIUM WYSP WALLIS I FUTUNA, KAŻDA Z TYCH 

12 KRAIN MA SPECYFICZNY CHARAKTER.

Francja, której nie znamy…?
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NA GWADELUPIE KUCHNIA JEST ŚWIĘTOŚCIĄ! 

AFRYKAŃSKIE SMAKI POŁĄCZONE Z INDYJSKIMI 

ZAPACHAMI TO PRZEDE WSZYSTKIM WIEDZA 

ODZIEDZICZONA PO BABCIACH. ALE GŁÓWNE 

SKRZYPCE GRA TUTAJ KUCHNIA KREOLSKA.

GWADELUPA
Kraina smaków 

 CO ROKU w sierpniu na wyspie odbywa się 
Grande Fête des Cuisinières (Wielkie Święto Kucharek). 
Grupa kucharzy i kucharek ubranych w swoje najpiękniejsze 
tradycyjne stroje idzie na mszę, aby pobłogosławić 
kosze wypełnione pikantnymi potrawami i przyborami 
kuchennymi. Następnie wszyscy udają się na miejską paradę. 
Od Pointe-à-Pitre po Paryż, najbardziej znanymi tradycyjnymi 
daniami z Gwadelupy są accras de morue (smażone kulki 
z dorsza), dobrze doprawione białe lub czarne puddingi, które 
wymagają co najmniej dwóch dni przygotowania oraz bokit, 
czyli kanapka z kurczakiem i surowymi warzywami smażona 
w oleju słonecznikowym. Inne potrawy, takie jak pasta 
z awokado będąca rodzajem guacamole z dodatkiem mąki 
z manioku czy pikantne purée z dorsza są mniej znane we 
Francji metropolitalnej. Spróbujecie Państwo przy najbliższej 
okazji?

WIELKIE ŚWIĘTO KUCHAREK

P. Corbusi
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 GWADELUPA to także kraina rozległych 
plantacji trzciny cukrowej. Od XVII wieku wyspa była 
producentem brązowego cukru i rumów rolniczych. Do 
1939 roku na terenie Gwadelupy znajdowało się prawie 
sześćdziesiąt gorzelni. Do dziś przetrwało tylko dziewięć. 
Przemysł cukrowniczy był silną gałęzią gospodarki 
i nadal jest jej istotną częścią pomimo silnej konkurencji 
ze strony rumów przemysłowych wytwarzanych z melasy. 
Mieszkańcom Gwadelupy bardzo zależy na  produkcji 
doskonałych rumów, aby podtrzymać ich zasłużoną, 
dobrą sławę. Przy okazji nie sposób nie wspomnieć 
o słynnym „ti’punch”, domowym koktajlu z białego rumu, 
cukru i cytryny.

 KUCHNIA NA GWADELUPIE nie 
może się obyć bez pasty colombo czyli masali. 
Masala to przede wszystkim mieszanka przypraw 
składająca się z papryki chilli, szafranu, papryki 
proszkowanej, kminu, kolendry, imbiru, anyżu 
gwiazdkowatego oraz gorczycy. To kompozycja 
wymyślona przez Indian, którzy przybyli do 
pracy na Antylach. Żółty kolor i smak pasty 
przypominają curry. 

KRAINA PLANTACJI TRZCINY 
CUKROWEJ

PASTA COLOMBO
CZYLI MASALA

„
W XVII wieku małe 
farmy na Gwadelupie 
stały się ogromnymi 
plantacjami trzciny 
cukrowej.”



MAGAZYN FRENCH TOUCH
1 7

MARTYNIKA
NA MARTYNICE MUZYKA POMAGA UPORAĆ SIĘ Z TRUDNĄ 

PRZESZŁOŚCIĄ KOLONIALNĄ, A CZASEM NAWET O NIEJ 

ZAPOMNIEĆ. W ŻYCIU MIESZKAŃCÓW MARTYNIKI MUZYKA 

JEST CZYMŚ WIĘCEJ NIŻ HOBBY - TO SPOSÓB NA ŻYCIE.

Muzyka łagodzi obyczaje

 NA MARTYNICE MUZYKĘ SŁYSZY SIĘ NA 
KAŻDYM ROGU. Muzyka karaibska (biguine, kompa, 
calypso) jest najpopularniejszym stylem muzycznym na 
wyspie, chociaż młodzi ludzie interesują się rapem tak samo, 
jak ich rówieśnicy we Francji metropolitalnej. Karaibskie 
osobowości, takie jak Kassav’ czy król reggae Bob Marley 
wciąż łączą wszystkie pokolenia niezależnie od szerokości 
geograficznej. Międzynarodowa scena rapu i ragga dancehall 
była świadkiem narodzin wielu artystów na Martynice. 
Wśród najbardziej znanych można wymienić Lorda Kossity, 
Kalasha, czy też raperkę Méryl, która slamuje po kreolsku. 
Język kreolski to coś więcej niż narzecze, ponieważ jest 
używany na co dzień przez mieszkańców wyspy. Jego 
bazą jest głównie francuski, ale kształtowały go również 
języki zachodnioafrykańskie, takie jak wolof. Język ten jest 
wciąż używany przez artystów, którzy w ten sposób dbają 
o to, by przetrwał dla przyszłych pokoleń.

P. Corbusi

odkrycia

Portret raperki Méryl
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Le Bèlè do dziś 
tańczy się boso.”

„
 LE BÈLÈ jest bezpośrednio związany 
z historią Martyniki. Jest to praktyka artystyczna, 
która łączy śpiew, taniec i muzykę. Narodziła się 
w epoce rozkwitu handlu trójkątnego. Niewolnicy 
podczas tańca opowiadali w rytmie bębna o swoim 
codziennym życiu. Tak jak za dawnych czasów, 
Le Bèlè do dziś tańczy się boso. 
Kolonialna przeszłość ciąży nad wyspą i widać 
to nie tylko na polu artystycznym, ale dosłownie 
na każdym kroku. Istnieje wiele muzeów 
i historycznych miejsc, które można zwiedzać, 
jak np. Sawanna Niewolników, czyli odtworzona 
wioska rdzennych Amerykanów, gdzie znajdują się 
ich dawne chaty i rezydencje wodzów...

LE BÈLÈ, SZTUKA ZNANA OD 
CZASÓW NIEWOLNICTWA

odkrycia
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REUNION
WYSPA REUNION POWSTAŁA AŻ TRZY MILIONY 

LAT TEMU. SŁAWĘ ZAWDZIĘCZA JEDNEMU 

Z NAJBARDZIEJ AKTYWNYCH WULKANÓW NA 

ŚWIECIE NAZYWANEMU „SZCZYTEM PIECA”. MIMO ŻE 

NA WYSPIE ZNAJDUJĄ SIĘ WSPANIAŁE DZIKIE PLAŻE, 

TO JEDNAK NAJWIĘCEJ TURYSTÓW PRZYCIĄGAJĄ 

GÓRY ZE SZCZYTAMI SIĘGAJĄCYMI 3000 M. N. P. M., 

WODOSPADY I MALOWNICZE TRASY WĘDRÓWEK 

PIESZYCH. TO WYMARZONE MIEJSCE DLA WSZYSTKICH 

MIŁOŚNIKÓW ZIELONEJ TURYSTYKI.

Wyspa wulkaniczna

 ŁATWO TU O POMYŁKĘ, ale Reunion nie jest 
częścią Małych Antyli, tak jak Gwadelupa i Martynika. Znajduje 
się na Oceanie Indyjskim, na wschód od Madagaskaru. Tak, to 
bardzo częsty błąd. O ile mieszkańcy Gwadelupy i Martyniki 
mają wiele wspólnych cech z kulturowego punktu widzenia, 
o tyle mieszkańcy wyspy Reunion są zupełnie inni. Reunion to 
kraina, w której w sposób absolutnie wyjątkowy krzyżują się 
kultura azjatycka, indyjska, afrykańska i europejska. I dobrze im 
tam ze sobą. W miejscowym krajobrazie znajdziemy zarówno 
hinduistyczne świątynie, chińskie pagody i stuletnie kościoły. 
To przykład wielokulturowego społeczeństwa, które świetnie 
funkcjonuje!

P. Corbusi

odkrycia
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 TAHITI JEST NAJWIĘKSZĄ I NAJLUDNIEJSZĄ 
WYSPĄ całej Polinezji Francuskiej. Możemy ją sobie 
wyobrażać jako teren pokryty białym piaskiem, otoczony 
przejrzystym morzem, jak na zdjęciach agencji turystycznych 
promujących to miejsce. Nic bardziej mylnego! Tak wygląda 
sąsiadka Tahiti, wyspa Moorea, położona po drugiej stronie 
rafy koralowej. Plaże Tahiti pokryte są gorącym czarnym 
piaskiem pochodzenia wulkanicznego. Jej wody też są 
znacznie ciemniejsze. Jeszcze bardziej, gdy zapuszczasz się 
w laguny, dzięki którym Tahiti jest tak piękne i wyjątkowe. 
Ducha wyspy można dotknąć na dużym zadaszonym targu w 
Papeete. To tam znajdziemy olej monoi z kwiatem kokosa, 
hibiskusa lub tiary, naszyjniki z pereł lub kwiatów, góry 
tropikalnych owoców, ukulele. Magia dzieje się sama...

TAHITI, KRÓLOWA WYSP

odkrycia

POLINEZJA 
FRANCUSKA

FENUA, TAK POLINEZYJCZYCY NAZYWAJĄ SWÓJ KRAJ 

W RODZIMYM JĘZYKU. POLINEZJA FRANCUSKA TO PRAWDZIWY 

RAJ SŁYNĄCY ZE SWOJEGO BIAŁEGO PIASKU, TURKUSOWYCH 

WÓD I PALM KOKOSOWYCH. TO WYMARZONE MIEJSCE NA 

MIESIĄC MIODOWY, KTÓRE CO ROKU PRZYCIĄGA MŁODE 

PARY Z CAŁEGO ŚWIATA. JEDYNY MINUS? DOTARCIE DO TYCH 

RAJSKICH KRAIN WYMAGA CIERPLIWOŚCI. LOT Z PARYŻA TRWA 

CO NAJMNIEJ 21 GODZIN.

Raj na ziemi
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-  5 archipelagów: Archipelag 
Towarzystwa, Tuamotu, 
Wyspy Gambier, Wyspy 
Austral i Markizy.

-  Najczęściej odwiedzany jest 
archipelag Towarzystwa z 
wyspami Tahiti, Moorea, 
Bora-Bora i Taha’a.

- W sumie 118 wysp.

-  Tylko 76 wysp jest 
zamieszkałych.

-  Wyspy są zamieszkałe przez 
niespełna 300 000 ludzi.

-  Waluta : frank CFP.

-  1 frank CFP = 0,0083 euro.

W KILKU 
SŁOWACH



Markizy:
tu można
umrzeć!” 

„
 PRZYBYLI TU, by szukać wieczności na końcu świata. Paul Gauguin 
i Jacques Brel zmarli w „pięknym miejscu, za które można umrzeć” w pełni 
anonimowo, tak jak chcieli. Dom belgijskiego piosenkarza już nie istnieje. Takie 
było jego ostatnie życzenie: zniszczyć miejsce, w którym mieszkał, by nie stało 
się „mauzoleum”, w którym będą gromadzić się fani. Ale za to wciąż można 
odwiedzić dawny dom malarza Paula Gauguina, w którym stworzył niektóre 
ze swoich najsłynniejszych dzieł. Zwróceni w stronę zatoki Taaoa, artyści 
spoczywają w pokoju na miejscowym cmentarzu.

GAUGUIN I BREL NA WYSPACH 
MARKIZÓW JUŻ NA ZAWSZE

odkrycia
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GUJANA
Dziewicza kraina

 GUIANA w języku rdzennych Amerykanów oznacza „krainę 
obfitej wody”. Ten ogromny zamorski region, położony między 
Surinamem a Brazylią w Ameryce Południowej, cieszy się klimatem 
równikowym idealnym dla rozwoju różnorodnej flory i fauny. 96% 
jego terytorium pokrywają lasy tropikalne chronione ze względu na 
swoją bioróżnorodność. Na jednym hektarze lasu w Gujanie jest więcej 
gatunków roślinnych niż na całej powierzchni Francji kontynentalnej. 
Dzięki niewielkiej liczbie mieszkańców nie przekraczającej 300 000 
oraz słabo rozwiniętej turystyce, terytorium Gujany zachowało swój 
dziewiczy charakter. 

 MROCZNE CZĘŚCI HISTORII Gujany Francuskiej wciąż 
pozostają nieznane. Jedno jest pewne, jej pierwszymi mieszkańcami 
byli Indianie. Ziemie Gujany zostały odkryte przez Krzysztofa Kolumba 
w 1498 roku, a pierwsze osady francuskie powstały tam w 1503 roku. 
Lecz dopiero w 1604 roku pewien francuski kapitan marynarki wojennej 
poważnie uznał tak zwaną „Francję równonocy”, nadając jej swoje imię.

NIESAMOWITA BIORÓŻNORODNOŚĆ

ZŁOŻONA HISTORIA

„
Las równikowy 
zajmuje 96% 
powierzchni 
Gujany.”  

odkrycia
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GASTRONOMICZNE
TOUR DE FRANCE
w 9 daniach...

 CHOĆBY WSPOMNIENIE O LA 
BOUILLABAISSE SPRAWIA, że przenosimy się do Marsylii, 
zaś la piperade przywodzi na myśl Kraj Basków... We 
Francji, mnóstwo dań zawiera w swojej nazwie informację 
o pochodzeniu. Przyjrzyjmy się kilku z nich. Obiecujemy 
poruszyć nie tylko wyobraźnię, ale i... kubki smakowe! 

P. Gasnier

NIE MA WĄTPLIWOŚCI, ŻE DLA WIELU KUCHNIA 

FRANCUSKA JEST SYNONIMEM NAJLEPSZEJ KUCHNI 

ŚWIATA. ŚWIADCZY O TYM FAKT, ŻE ZOSTAŁA WPISANA NA 

LISTĘ NIEMATERIALNEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO. 

FRANCJA OGÓLNIE, ALE TEŻ KAŻDY JEJ REGION Z OSOBNA, 

OBFITUJE W PRZEPISY NA WYJĄTKOWE SPECJAŁY, KTÓRE 

PRZYNOSZĄ IM SŁAWĘ.
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 ZA PEWNIK możemy uznać tylko 
fakt, że mule z frytkami są dzieckiem Północy. 
Jednak, jak to bywa w przypadku dań popularnych 
i niedrogich, rodzice są nieznani. Ta potrawa stała 
się popularna w XIX wieku, dzięki pewnej słynnej 
brukselskiej restauracji, która uczyniła z niej swoją 
specjalność.

 BIAŁA FASOLA, SKÓRKA 
WIEPRZOWA, konfitowana gęś, kiełbasa 
tulońska lub kuropatwa z Carcassonne i dużo 
miłości. Oto składniki na ulubione danie 
mieszkańców gminy Aude, nazywane przez 
wielkiego szefa kuchni Prospera Montagné 
„Bogiem kuchni prowansalskiej”.

PÓŁNOC:
MULE
Z FRYTKAMI 

LA QUICHE LORRAINE
SPECJAŁ Z LOTARYNGII

 PIERWSZE WZMIANKI O QUICHE 
LORRAINE pochodzą z 1586 roku. To przepis na 
tartę podawaną na dworze księcia Lotaryńskiego, 
Karola III Wielkiego. Mówi się, że jest to danie 
pospolite, przygotowywane na bazie resztek 
chleba, które zalewało się jajkami zmieszanymi 
ze śmietaną.

LE CASSOULET 
Z LANGWEDOCJI

LA CHOUCROUTE 
ALSACIENNE

 LA CHOUCROUTE JEST REGIONALNYM 
DANIEM Z ALZACJI. Składa się z duszonej kiszonej 
kapusty oraz gotowanego mięsa i kiełbasy. Przepis 
pochodzi jeszcze z XVI wieku. Od 3 lipca 2018 roku la 
choucroute stała się oficjalnie symbolem kuchni alzackiej, 
a to za sprawą przyznanego jej tytułu le label IGP 
(fr. indication géographique protégée; jest to zastrzeżony 
znak przynależności geograficznej). Według miłośników 
tej tradycyjnej potrawy, ten tytuł powinien zostać jej 
przyznany o wiele wcześniej. 

“We Francji
gotowanie jest
jednym ze sportów 
narodowych!”
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 TO TRADYCYJNE DANIE Z BURGUNDII jest 
potrawką na bazie wołowiny rasy Charolaise oraz lokalnego 
wina. Dawniej była to świąteczna potrawa uwielbiana przez 
chłopów, która dzisiaj stała się klasykiem podczas rodzinnych 
obiadów. Danie bywa podawane z ubitymi ziemniakami lub 
kluskami, ale tak naprawdę nie ma to zbyt dużego znaczenia, 
ponieważ największą zaletą wołowiny po burgundzku jest jej 
obłędny zapach, który unosi się w całym domu przez ponad 
trzy godziny podczas których mięso się gotuje. 

 TO TRADYCYJNE danie przygotowywane 
w górskich chatkach po całym dniu spędzonym na 
szusowaniu w Alpach. Jest kaloryczne, rozgrzewające 
i idealnie sprawdza się podczas biesiad. Ma zatem wszystkie 
cechy charakterystyczne dla comfort food. Przepis jest 
banalnie prosty, jednak tartiflette wiele straci w smaku, 
jeśli w daniu zabraknie jednego z bazowych składników, 
czyli sabaudzkiego sera reblochon, najlepiej tzw. reblochon 
fermier, który produkowany jest na bazie gorącego mleka 
bezpośrednio na farmie. Na sklepowej półce łatwo go 
rozpoznać dzięki oznakowaniu w formie zielonego koła 
z kazeiny umieszczonego na skórce sera. W tartiflette ten 
niezwykle kremowy ser układa się na podgotowanych 
ziemniakach, grubo pokrojonym boczku oraz karmelizowanej 
cebuli. Całą zapiekankę pieczemy w formie przez 45 minut.  
Niebo w gębie!

LA TARTIFLETTE 
Z SABAUDII

gastronomia

„ Ta kuchnia to świat,
w którym kominek
jest słońcem.”
Victor Hugo   WOŁOWINA

PO BURGUNDZKU
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le luxe français

 PIERWOTNIE BYŁO TO DANIE RYBAKÓW, 
którzy sortując ryby przeznaczone na sprzedaż, odkładali na 
bok pojedyńcze kawałki, które przygotowywali następnie dla 
siebie i swoich rodzin. Jest to zatem proste i rodzinne danie, 
które na przestrzeni lat zostało ulepszone i które może teraz 
zawierać nawet skorupiaki. La bouillabaisse w każdej wersji 
pozostaje  symbolem Marsylii.

LA BOUILLABAISSE Z MARSYLII

gastronomia

 CZY TO BĘDĄC W NALEŚNIKARNI czy też podczas zakupów 
robionych w biegu – trudno się oprzeć gorącemu naleśnikowi. Istnieją 
setki sposobów, by go przygotować zarówno w wersji słodkiej jak i słonej. 
W Bretanii ciasto naleśnikowe przygotowuje się na bazie mąki gryczanej. 
Szczególnie polecany jest naleśnik z nadzieniem przygotowanym z l’andouille 
(tradycyjnej zawijanej kiełbasy wieprzowej) produkowanej w gminie Guéméné 
i wędzonej w dymie bukowym. Do tego zestawu idealnie pasuje lokalny cydr. 

EMBLEMAT BRETANII: NALEŚNIK

Naleśnik z solonym 
karmelem. Nikt mu 

się nie oprze.”

„
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 TEMAT SAŁATKI NICEJSKIEJ TO 
PRAWDZIWE POLE MINOWE. Mówienie o jej 
pochodzeniu to ryzykowne przedsięwzięcie. Podobnie  
jak sporządzenie listy podstawowych składników 
lub mówienie o składnikach dopuszczonych, 
ale nieobowiązkowych, nie wspominając już 
o przechwalaniu się, że przygotowaliśmy sałatkę 
nicejską według autentycznego przepisu… 
Ryzykowne, bo ta specjalność z południowo-
wschodniej Francji jest wciąż tematem dyskusji. 
Francuska gastronomia jest narodową dumą, ale 
regionalne specjały są bronione przez mieszkańców 
prowincji.

POCHODZENIE SAŁATKI 
NICEJSKIEJ

Mieszkańcy Nicei pilnują, aby nie zniekształcić ich salada 
nissarda. Na całym świecie pojawiły się niezliczone 
przepisy, do których dodawano zieloną fasolkę, ziemniaki 
czy majonez. To herezja dla członków stowarzyszenia Cercle 
de Capelina d´Or (Koło Słomkowego Kapelusza), które dba 
o zachowanie nicejskich tradycji kulinarnych. Tylko oni posiadają 
autentyczną recepturę na sałatkę nicejską. W jej skład wchodzą 
pomidory, jajka na twardo, solone anchois, tuńczyk, szczypiorek, 
czarne oliwki z Nicei i bazylia.

CERTYFIKAT „CUISINE NISSARDE”*
UTWORZONY W 1995 R.

Pierwotnie sałatkę przygotowywano z solonych pomidorów, 
oliwy z oliwek oraz anchois. Była to potrawa jedzona przez 
najbiedniejszych rybaków. W XIX wieku wraz z rozwojem 
rolnictwa zaczęto dodawać do niej inne produkty, takie jak 
papryka sałatkowa (delikatna papryka przypominająca papryczki 
chili) czy fasola. Jajka zostały dodane do przepisu nieco później. 
Jeśli zaś chodzi o tuńczyka, to kiedy kształtował się przepis na 
sałatkę, był on luksusowym przysmakiem jedzonym wyłącznie 
przy specjalnych okazjach. 

DANIE Z SUROWYCH SKŁADNIKÓW, 
JEDZENIE DLA BIEDNYCH

„
Moja sałatka 
nicejska to 
nie Twoja 
sprawa!”

*Kuchnia nicejska

gastronomia

www.biedronka.pl 
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Aby przygotować sałatkę 
nicejską, potrzebujemy 
wymienionych składników, 
które przyrządzamy według 
przepisu...

KROK 1
Ugotuj jajka na twardo 
(od 6 do 8 minut), po czym 
ostudź je w zimnej wodzie. 

KROK 2
Posiekaj cebulę i ułóż ją na 
talerzu. 

KROK 3
Dodaj bób, drobno 
pokrojoną zieloną paprykę, 
rzodkiewki pokrojone 
w plasterki i dobrze 
rozdrobnionego tuńczyka. 
Przypraw solą i pieprzem, 
a następnie dobrze 
wymieszaj wszystkie 
składniki. 

KROK 4
Pokrój pomidory na cienkie 
plasterki. Dodaj je wraz 
z karczochami do sałatki. 
Pokrój jajka na ćwiartki 
i ułóż je na wierzchu. Dodaj 
anchois, czarne oliwki 
i bazylię. 

KROK 5
Dopraw solą i pieprzem do 
smaku, a następnie skrop 
sałatkę oliwą z oliwek 
i octem. 

KROK 6
Wstaw sałatkę do lodówki 
na co najmniej godzinę. 
Tuż przed podaniem 
wymieszaj dobrze wszystkie 
składniki. 

PRZEPIS
na prawdziwą
sałatkę nicejską

gastronomia

4 pomidory

4 jajka

2 cebule dymki
(lub małe cebule)

1 papryka zielona

bazylia

sól i pieprz

8 ziaren bobu

200g tuńczyka
w sosie własnym

ocet winny i oliwa z oliwek

4 filety solonego 
anchois

8 rzodkiewek 4 fioletowe karczochy 
(fakultatywnie)

4 czarne oliwki
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„
U Tintina,
po prostu!”

 RESTAURACJĘ KIOSQUE TINTIN, która 
serwuje tradycyjną nicejską kuchnię od ponad 30 lat, 
odnajdziemy przy tętniącym życiem placu w popularnej 
dzielnicy Nicei. W menu znajdziemy la tarte aux blettes 
(tarta z botwiną), le pan bagnat (kanapka z sałatką nicejską) 
i la pissaladière (płaskie pieczywo z cebulą, anchois 
i oliwkami), które niezmiennie sprzedają się jak ciepłe bułeczki. 
Dzięki jakości potraw przygotowywanych w zgodzie z tradycją, 
to miejsce stało się jednym z symboli sztuki kulinarnej Nicei. Jej 
dumą jest wspomniana już la pissaladière. To rodzaj pieczywa 
z cebulką karmelizowaną na oliwie z tymiankiem, które 
przyozdabia się anchois i nicejskimi czarnymi oliwkami. Bazą 
tego przysmaku jest ciasto chlebowe, które powinno być grube, 
miękkie w środku i chrupiące na zewnątrz. W Nicei znajdziemy 
je na każdym kroku, ale zapewniamy, że najlepszą la pissaladière 
można zjeść w Kiosque Tintin.

Chez Tintin - 3 Place du Général de Gaulle - 06000 NICE

G D Z I E  W A R T O  Z J E Ś Ć

U TINTINA
LA PISSALADIÈRE, RODZINNA HISTORIA
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SZAMPAN

„WINO KRÓLÓW I KRÓL WŚRÓD WIN”. SZAMPAN JEST 

UWIELBIANY NA CAŁYM ŚWIECIE, A TERAZ TAKŻE DOCENIONY 

POPRZEZ WPISANIE GO NA LISTĘ ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA 

UNESCO WRAZ ZE „WZGÓRZAMI, DOMAMI I PIWNICAMI 

SZAMPANII”. SPRZEDAŻ TEGO LUKSUSOWEGO TRUNKU 

WYNALEZIONEGO 400 LAT TEMU PRZEZ DOMA PÉRIGNONA 

WCIĄŻ ROŚNIE I NIE PRZESZKODZIŁA TEMU NAWET PANDEMIA.

Tajemna sztuka 
zachowania proporcji

 W OKRESIE PANDEMII Francuzi ograniczyli 
swoje wydatki. Jak się wydaje, jedyną przyjemnością, z której 
nie zrezygnowali, była degustacja wspaniałego szampana 
w domowym zaciszu. Po zakończeniu tego trudnego okresu 
nawracającej kwarantanny nastał moment celebrowania życia, 
wspólnego cieszenia się ze spotkań w gronie przyjaciół oraz 
nadrabiania przyjęć przegapionych przez restrykcje sanitarne 
związane z COVID-19. Jaki alkohol mógłby towarzyszyć 
tym wspaniałym okazjom? Bez dwóch zdań musi być to 
szampan, którego najstarsze wersje pojawiły się w Reims już 
w V wieku przy okazji chrztu Chlodwiga I, pierwszego króla 
Francji. Współcześnie we Francji sprzedaje się ponad 185 
milionów butelek tego trunku rocznie, a liczba ta wciąż rośnie. 
Dla porównania, w Polsce w okresie pandemii znacząco 
zwiększyła się sprzedaż Prosecco – mówi Witold Franczak, 
dyrektor generalny firmy Platinum Wines. 

P. Gasnier

gastronomia
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Ważnym etapem 
podczas produkcji 

jest częste poruszanie 
butelkami szampana. 

Następnie butelki 
odwraca się korkiem 

do dołu, by usunąć 
osad.” 

 SEKRETEM SMAKU tego wyszukanego 
trunku jest przede wszystkim specyfika regionu, 
z którego pochodzi. To wapienna gleba, 
słoneczne zbocza wzgórz osłonięte od zimnych 
wiatrów, regularne opady deszczu, uprawa trzech 
szlachetnych odmian winorośli (pinot noir, pinot 
Meunier i Chardonnay) oraz ponad 1500 pełnych 
pasji winiarzy, którzy opanowali niełatwą sztukę 
winiarstwa i nauczyli się wykorzystywać ją 
w zgodzie z lokalnymi warunkami. 
Aby wyprodukować szampana, należy przejść przez 
wszystkie etapy fabrykacji wina niemusującego: na 
samym początku tłoczy się winogrona, następnie 
ich sok fermentuje w kadziach, a na koniec napój 
jest butelkowany. To kluczowy moment jeśli chodzi 
o produkcję szampana. 

 UZYSKANIE TAK UWIELBIANYCH przez 
konsumentów bąbelków jest możliwe dzięki drugiej fermentacji, 
której poddaje się wino poprzez dodatek likieru będącego 
połączeniem wina oraz cukru. W tym procesie cukier zamienia 
się w alkohol oraz dwutlenek węgla. Następnie, butelki z napojem 
są przechowywane w pozycji poziomej przez co najmniej kilka 
miesięcy albo, w przypadku najwyższej klasy szampana, nawet 
przez kilka lat. Kolejnym etapem jest delikatne poruszanie 
butelkami szampana oraz usunięcie osadu, który zgromadził się 
w szyjce butelki odwróconej korkiem do dołu. Następnie, do 
butelek należy dodać odpowiednią ilość słodkiego likieru. W tym 
procesie kluczowe jest dobranie proporcji. Do wyprodukowania 
szampana półwytrawnego potrzeba pomiędzy 33 a 50 gramów 
cukru, do klasycznie wytrawnego szampana dodaje się od 6 do 
15 gramów cukru, a do mocno wytrawnego mniej niż 6 gramów 
cukru. A Państwo jakiego szampana lubią najbardziej?

LOKALNY KOLORYT 
I TRADYCYJNE RECEPTURY

PODWÓJNA FERMENTACJA

„
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WYJĄTKOWE 
POTRAWY

OD TRUFLI Z PÉRIGORD, POPRZEZ KAWIOR ŚLIMACZY AŻ 

PO FOIE GRAS Z KACZKI. FRANCUSKA KUCHNIA OBFITUJE 

W WYJĄTKOWE POTRAWY. KAŻDA Z NICH TO PASJONUJĄCA 

OPOWIEŚĆ, W KTÓREJ NIE BRAKUJE SEKRETÓW I RECEPTUR 

PRZEKAZYWANYCH Z POKOLENIA NA POKOLENIE. BOGATA 

HISTORIA ORAZ WSPANIAŁE SMAKI, TO WŁAŚNIE IM KUCHNIA 

FRANCUSKA ZAWDZIĘCZA SWOJĄ SŁAWĘ! 

Unikalne doświadczenie 
dla wyrafinowanego 
podniebienia...

 JEDNAK ZANIM WSPÓLNIE PRZYJRZYMY się 
najsłynniejszym daniom kuchni francuskiej, warto wspomnieć 
o kulturze jedzenia w kraju nad Sekwaną, która jest szczególnie 
istotną częścią życia jego mieszkańców. Posiłki we Francji to 
prawdziwa biesiada składająca się z wielu następujących po 
sobie dań. Rozpoczyna ją apéritif i zakąski wzmagające apetyt, 
następne w kolejności są przystawki w wydaniu na zimno oraz 
na ciepło. Kluczowa część posiłku to dwuczęściowe danie 
główne, składające się z jednej potrawy rybnej i jednej mięsnej. 
Po daniu głównym podawane są sery, następnie zaś deser, kawa 
oraz słodkości. Bogactwo dań serwowanych podczas jednego 
posiłku idealnie odzwierciedla różnorodność francuskiej kuchni, 
która zachwyca nie tylko Francuzów, ale zjednuje podniebienia 
smakoszy na całym świecie. 

P. Gasnier
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 OBCOKRAJOWCOM FRANCJA zazwyczaj 
kojarzy się głównie z bagietką i serem. Bardzo znane są 
również niektóre tradycyjne potrawy francuskiej kuchni, 
takie jak kurczak w winie, wołowina po burgundzku, quiche 
lotaryński czy bretońskie naleśniki. Nie brakuje ich rzecz jasna 
w kartach najlepszych francuskich restauracji, które serwują je 
w nowoczesnym wydaniu. I tak na przykład serwuje się kawior 
ze ślimaków winniczków a czarne trufle są dodawane do 
sera brie produkowanego w Meaux czy do croque-monsieur 
czyli serwowanej na ciepło, chrupiącej kanapki. Kreatywne 
reinterpretacje kulinarne stały się niezwykle modne, zwłaszcza po 
sukcesie, jaki odniósł „Ispahan”, makaronik przepisu cukiernika 
Pierre’a Hermé łączący smaki maliny, liczi oraz róży: ciastko 
zagościło na stałe w ofertach francuskich cukierni. Francuska 
kuchnia to smakowite połączenie kuchni domowej z wykwintnymi 
składnikami oraz mistrzowskimi recepturami. 

NA SŁODKO I NA SŁONO: KRAINA 
WYKWINTNEJ KUCHNI

 FRANCUSKA GASTRONOMIA wywarła wpływ 
na kuchnie z całego świata. Wciąż stanowi wyznacznik 
jakości i zachwyca dzięki wyjątkowemu savoir-faire: 
technice, precyzji i hojności. Restauratorzy znad Loary 
oraz ich współpracownicy stawiają wysoko poprzeczkę. To 
w ich rękach znajduje się cała historia francuskiej kuchni, 
jej tradycje, pasja przygotowywania posiłków i wiedza 
o lokalnych specjałach oraz obyczajach, które powinni 
przekazać kolejnemu pokoleniu. Krótko mówiąc, za niezwykłą 
jakością kuchni francuskiej stoją prawdziwi mistrzowie. 

MIĘDZY KLASYKĄ A 
NOWOCZESNOŚCIĄ

„
Perfekcja nie istnieje! 
Zawsze może być 
jeszcze lepiej!” 
Joël Robuchon 

„
Tradycyjna czy 
nowoczesna, kuchnia 
jest tylko jedna… jest 
to DOBRA kuchnia.” 
Paul Bocuse



MAGAZYN FRENCH TOUCH
5 9

gastronomia

Z  Z I E M I  I  Z  W O D Y . . .

TRUFLA
czarny diament z Périgord

Francuscy szefowie kuchni 
zgodnie uważają truflę z Périgord 

za królową tego gatunku.  

 PRZYDOMEK: czarny diament. Nazwa naukowa: Tuber 
Mélanosporum. Pochodzenie: Périgord (zachodnio-środkowa Francja). 
Cena: średnio 1000 euro za kilogram.
Czarna trufla z Périgord to prawdziwa królowa wśród trufli 
występujących we Francji. Ten niepozorny grzyb rosnący pod ziemią 
i żyjący w symbiozie z drzewami takimi jak dąb, leszczyna, sosna czy lipa 
jest niezwykle rzadkim oraz drogocennym produktem zarezerwowanym 
wyłącznie na specjalne okazje! Jak pisał Balzac: „Krawat jest tym dla 
eleganckiego stroju, czym trufla jest dla dobrej kolacji.” 

CZARNA TRUFLA
Z PÉRIGORD

„
Francuskie 
przysłowie: „Gdzie są 
dwie trufle, tam znajdą 
się i cztery jajka.”

 DODATEK TRUFLI uszlachetnia nawet zwykłego 
ziemniaka, a wyborne foie gras wzbogaca wyjątkowym aromatem. 
Mistrzowie kuchni uwielbiają używać trufli do sosów jako 
akompaniamentu wykwintnych składników. Niektórzy dorzucają starte 
trufle do truffade czyli rodzaju omleta na bazie jajek oraz ziemniaków. 
Wybornie smakują również ze świeżym makaronem tagliatelle. Już 20 
gramów tego szlachetnego grzyba wystarczy, aby uzyskać przepyszny 
efekt.

DO CZEGO UŻYWAMY TRUFLI? 
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„
Prawdziwa kuchnia,
to kuchnia lokalna.
Bazą francuskiej kuchni
są na zawsze masło, 
śmietana i wino.”
Paul Bocuse 

 BRETOŃSKI HOMAR, nazywany pieszczotliwie 
„błękitkiem”, ma czarno-błękitną skorupkę. To skorupiak, 
który jest najbardziej doceniany przez szefów kuchni. Jego 
zwarte mięso jest niezwykle delikatne. Jada się go po prostu 
z dodatkiem masła (oczywiście bretońskiego!) oraz w risotto 
lub flambiruje z koniakiem.

 KWIAT SOLI MORSKIEJ to cieniutki biały kryształ 
soli, który formuje się na powierzchni salin. W miejscowości 
Guérande, znajdującej się w departamencie Loara Atlantycka, 
pracownicy salin zbierają kwiaty solne, z których od 
wieków znany jest ten region. Co ciekawe, pracują według 
dawnej rzemieślniczej techniki opracowanej przez mnichów 
w X wieku. 

Z  Z I E M I  I  Z  W O D Y . . .

BŁĘKITNY HOMAR
Z BRETANII

KWIAT SOLI MORSKIEJ
GUÉRANDE

 FRANCJA TO PRAWDZIWE ELDORADO dla miłośników 
foie gras. Należy być tu jednak uważnym, by nie pomylić foie gras 
z kaczki z foie gras z gęsi. Gęsi przysmak nie jest we Francji łatwo 
dostępny i kosztuje dwa razy więcej niż foie gras z kaczki, którego 
smak nie jest jednak tak delikatny i subtelny. A mimo wszystko kacze 
foie gras jest również uwielbianym rarytasem, którym można się długo 
delektować. 

Najlepsze foie gras : Alzacja czy południowy-zachód? 
Alzacja i południowy-zachód to dwa francuskie regiony, które walczą 
o tytuł producenta najlepszego foie gras. W Alzacji wszędzie usłyszymy, 
że tamtejsze foie gras nie ma sobie równych. Dokładnie tak samo 
jest na południowym-zachodzie kraju. Różnica między produktami 
pochodzącymi z tych dwóch regionów to przede wszystkim przyprawy 
użyte do ich produkcji. Do foie gras z południa dodaje się sól oraz 
alkohol: Armagnac lub Cognac. Przepis alzacki jest o wiele bogatszy, 
bo zawiera się w nim gałka muszkatołowa, goździki, cynamon, a także 
wino Gewürztraminer. Trudno jednoznacznie ocenić, które foie gras 
jest najlepsze, warto jednak wiedzieć, że najstarsza receptura na to 
danie pochodzi ze Strasburga...

FOIE GRAS Z GĘSI
POŁUDNIOWY-ZACHÓD / ALZACJA

Dwa regiony 
walczą o tytuł 
producenta 
najlepszego foie 
gras we Francji.” 

gastronomia

„
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 ZBIÓR OLIWEK w departamencie Alpy 
Górnej Prowansji jest prawdziwym świętem! „Dotykanie 
tłustych oliwek, zbieranie ich w garść to niewysłowiona 
przyjemność!” – pisał Jean Giono, znany francuski pisarz. 
W gminie Manosque drzewa oliwne liczące często po 
kilkaset lat to prawdziwi królowie regionu. Dzięki nim od 
ponad 6000 lat teren ten słynie z produkcji oliwek odmiany 
aglandau oraz oliwy. A to nie byle jaka oliwa, bo zachwyca 
ona swoim wyjątkowym aromatem, w którym wyczuwalne 
są karczochy, jabłko oraz koszona trawa. Prawdziwe zielone 
złoto.   

OLIWA Z OLIWEK
ALPY GÓRNEJ PROWANSJI 

Prowansja, uczta dla zmysłów.
I  Z  Z I E M I ,  I  Z  W O D Y . . .

„
Prowansalska 
oliwa z oliwek: 
zielone złoto!”

 TO TYPOWA PRZEKĄSKA w Prowansji! 
Wymyślona w latach 80. XIX wieku w okolicach starego 
portu w Marsylii, tapenada króluje dzisiaj na stołach 
w całej południowej Francji. Tapenada to niezwykle 
aromatyczna pasta przygotowywana zazwyczaj z dojrzałych 
czarnych oliwek, oliwy, kaparów, anchois, czosnku i ziół 
prowansalskich. Jej bazą mogą być również zielone oliwki, 
które nadają jej większej kwasowości. Wyśmienicie smakuje 
ze świeżym pieczywem w towarzystwie orzeźwiającego 
rosé. 

TAPENADA
NICEA
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NOUVELLE 
AQUITAINE
SIŁA NABYWCZA, WSKAŹNIKI ZATRUDNIENIA I JAKOŚĆ 

ŻYCIA TO POJĘCIA, KTÓRYMI ZACHODNIE SPOŁECZEŃSTWA 

POSŁUGUJĄ SIĘ NA CO DZIEŃ. WE FRANCJI ISTNIEJE TAKI 

REGION, W KTÓRYM WYSTĘPUJĄ TYLKO W POZYTYWNYM 

KONTEKŚCIE. TA KRAINA TO NOWA AKWITANIA POŁOŻONA 

W POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ FRANCJI, KTÓRA 

ZAWDZIĘCZA SWOJĄ SŁAWĘ PEŁNYM UROKU 

MIASTECZKOM. UDAJ SIĘ DO NOWEJ AKWITANII I  POZNAJ 

JEJ DYNAMICZNY I DZIKI CHARAKTER.

Wszystko czego potrzeba 

 KAŻDEGO ROKU coraz więcej Paryżan wyjeżdża z miasta miłości 
i Wieży Eiffela, by osiedlić się w innym regionie kraju. Wśród najczęściej 
wybieranych znajduje się właśnie Nowa Akwitania. Dlaczego? Po pierwsze, 
z powodu słynnych za granicą miast takich jak Biarritz - stolica surfingu - czy 
Bordeaux kojarzącego się na całym świecie z produkcją wina. Ważnym czynnikiem 
jest tu również położenie regionu: samolotem z Paryża dotrzemy tu w ciągu godziny, 
a pociągiem w zaledwie 120 minut. Ponadto kraina ta przyciąga również rozległymi 
uprawami winorośli, bliskością pięknego choć kapryśnego oceanu oraz rozległymi 
plażami, które w przeciwieństwie do zatłoczonych plaż na Lazurowym Wybrzeżu 
oczarowują nieskalaną przez cywilizację naturą. 

P. Corbusi

regiony
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 BORDEAUX to najbardziej zaludnione miasto 
regionu: w samym mieście mieszka prawie 300 000 osób, 
a jeśli doliczymy do tego przedmieścia, liczba mieszkańców 
wzrośnie do miliona. To portowe miasto zostało zbudowane 
nad rzeką Garonną w samym sercu regionu. Oprócz spacerów 
wzdłuż rzeki, możemy w jej pobliżu zwiedzić muzeum Cité du 
vin (miasto wina), otwarte w 2016 roku. Za to dla miłośników 
przeszłości atrakcyjna będzie historyczna architektura miasta 
wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 
Dodatkowym atutem Bordeaux jest znajdująca się w pobliżu 
centrum przepiękna fontanna ozdobiona rzeźbą z 1869 roku 
przedstawiającą Trzy Gracje, których sylwetki odbijają się w 
tafli wody.

EKSTRAWAGANCKIE BORDEAUX

 BORDEAUX POJAWIA SIĘ JUŻ W WIELU 
RANKINGACH i zdobyło takie tytuły jak „European Best 
Destination” w 2015 roku, „2nd Place to go” New York 
Times’a w 2016 oraz „The best city to travel” w 2017 nadane 
przez Lonely Planet. Bordeaux jest miastem gastronomii, 
pełnym wyjątkowych miejsc. W tak zwanym „mieście tysiąca 
restauracji” aż 8 spośród nich zostało wyróżnionych gwiazdką 
Michelin. Dodatkowo, każdy lokal proponuje też szeroką 
kartę win przyprawiającą o zawrót głowy każdego miłośnika 
tego szlachetnego trunku. 

NAJBARDZIEJ WYRÓŻNIAJĄCE SIĘ 
FRANCUSKIE MIASTO

„
Bordeaux: miasto
tysiąca restauracji.”

regiony



MAGAZYN FRENCH TOUCH
7 3

 W LICZBACH: WINO BORDEAUX to 2000 lat historii, 7000 
zamków, 111 000 hektarów winorośli i 65 certyfikatów potwierdzających 
pochodzenie i jakość produktów. Wśród najbardziej znanych miejsc na 
uwagę zasługuje Margaux, gdzie produkuje się czerwone wina o wielkiej 
elegancji na bazie szczepu Cabernet Sauvignon i Merlot lub Sauternes. To 
tam powstają prestiżowe słodkie białe wina. W wielu miejscach poczyniono 
znaczne inwestycje w rozwój turystyki winiarskiej, dzięki czemu 
warsztaty degustacyjne i zwiedzanie piwnic są dostępne dla turystów na 
6 szlakach winiarskich w regionie. Związki zawodowe i handlowcy 
zajmujący się uprawą winorośli wdrażają również strategie marketingowe, 
aby nadal promować wino Bordeaux i przyciągać coraz więcej kupujących 
na rynku, który w ostatnich latach stał się niezwykle konkurencyjny.

W ŚLAD ZA WINEM

Powietrze, 
winogrona, 
wina znad 

Garonny i humor 
Gaskończyków są 

świetnym antidotum 
na melancholię.” 

Monteskiusz

„

regiony
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 BIARRITZ MA DWA OBLICZA. Z jednej strony 
jest to szykowne nadmorskie miasteczko, które przyciąga 
zamożnych od czasów, gdy cesarzowa Eugenia - żona 
Napoleona III, królowa Wiktoria czy Elżbieta Austriacka - 
lepiej znana jako Sissi, wybrały je na swój ulubiony kurort.  
Z drugiej strony, to miasto w którym od ponad 60 lat króluje 
surfing. 
To tutaj w 1959 roku powstał pierwszy klub surfingowy 
w Europie. Od tego czasu w całym mieście powstało mnóstwo 
sklepów surfingowych i wypożyczalni desek, a największe 
marki, w tym Quiksilver, Billabong i Rip Curl, ulokowały 
swoje siedziby na obrzeżach miasta. Uznawane za jedno 
z najlepszych miejsc do surfowania, Biarritz przyciąga 
amatorów tego sportu z całego świata, od Hawajów przez 
Kalifornię aż po Australię. Uwaga, niektóre miejsca są 
zarezerwowane dla doświadczonych osób. Na przykład 
Marbella słynąca z niebezpiecznych fal i bardzo silnych 
prądów, które mogą zawieść surferów w głąb morza. Dlatego 
na takie fale powinni rzucać się tylko i wyłącznie zawodnicy 
zaprawieni w boju...

 OD WYSP CHARENTE po Kraj Basków 
- wybrzeże Atlantyku stało się królestwem sportów 
wodnych, ścieżek rowerowych i tętniących życiem 
nadmorskich kurortów. Pobyt na zachodnim wybrzeżu 
jest skuteczniejszy niż kuracje witaminowe oferowane 
sportowcom i poszukiwaczom mocnych wrażeń. 
Najpiękniejsze widoki wybrzeża można podziwiać 
z lotu ptaka dzięki lotom balonem lub na lotni. Dla mniej 
żądnych przygód wciąż pozostaje tradycyjna, dobra zabawa 
latawcami, które są tematem przewodnim  wielu wydarzeń 
organizowanych na wybrzeżu Atlantyku.

BIARRITZ,
EUROPEJSKA STOLICA SURFINGU

EFEKT ZACHODNIEGO WYBRZEŻA

regiony



MAGAZYN FRENCH TOUCH
7 7

 ZATOKA ARCACHON znana jest z najwyższej 
wydmy w Europie, nazywanej wydmą Piłata, oraz typowych 
chat z ostrygami. Swoimi krajobrazami zapierającymi 
dech w piersiach i niezwykłą atmosferą przyciąga turystów 
złaknionych natury.

Czasami nie da się opisać pejzażu lub atmosfery słowami. Na szczęście istnieje inny 
sposób: film. Żeby zrozumieć i „poczuć” Zatokę Arcachon, najlepiej jest obejrzeć 
francuski film Les petits mouchoirs (Niewinne Kłamstewka), wyreżyserowany przez 
Guillaume’a Caneta, w którym występuje jego partnerka życiowa, Marion Cotillard. 
Obydwoje są bardzo związani z tym wyjątkowym miejscem i każdego roku spędzają 
wakacje na Cap Ferret w pobliżu zatoki. W 2010 roku reżyser postanowił podzielić się 
z widzami swoim ukochanym miejscem.
Oglądając film, podziwiamy dziką naturę i wydmę Piłata z jej niezwykłą panoramą - 
widokiem na ocean, wyspy i lasy sosnowe w szerokiej perspektywie. Seans pozwala 
nam zaprzyjaźnić się z mieszkańcami tych terenów, poznać ich życzliwość i otwartość, 
co wprawia nas w dobry humor. Zanurzamy się również w kulturę morską regionu, 
gdzie tradycja hodowli ostryg jest wciąż żywa. Prawie tysiąc kolorowych chatek jest 
rozsianych po całej zatoce. Większość z nich przeznaczona jest do przechowywania 
sprzętu wędkarskiego, jednak jeszcze w blisko stu z nich wciąż serwuje się świeże 
ostrygi.

MIĘDZY WYDMAMI A OCEANEM, 
ZATOKA ARCACHON

„
Będąc w okolicy, 
koniecznie 
spróbuj świeżych 
ostryg.”

regiony
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spektakl

JE VAIS
T’AIMER

TO NAJBARDZIEJ FRANCUSKI Z AMERYKAŃSKICH 

M U S I C A L I  R O K U.  S W O I S TA S KŁ A DA N K A 

KULTOWYCH PIOSENEK ZNANEGO PIOSENKARZA 

Z FRANCJI MICHELA SARDOU WYSTAWIONA NA 

BROADWAY’U PRZEZ KANADYJCZYKA SERGE’A 

DENONCOURTA. PIOSENKA JE VAIS T’AIMER* 

TO OBIETNICA WIELOKIERUNKOWEJ PODRÓŻY 

W CZASIE Z PARYŻA DO NOWEGO JORKU.

Musical w amerykańskim stylu.
Hołd dla Michela Sardou.

 SPEKTAKL NIE OPOWIADA O ŻYCIU MICHELA SARDOU nazywanego 
„piosenkarzem, który sprzedał sto milionów płyt”. To widowisko „jak z West Endu”, 
które opowiada historię za pomocą piosenek Michela Sardou. Wybranie utworów spośród 
267 piosenek wokalisty nie było łatwym zadaniem, ale rezultat doceniony przez krytykę 
udowadnia, że praca nie poszła na marne. Trwające dwie i pół godziny show to obietnica 
przeżycia wielkich emocji przez łzy i śmiech, ale także wspaniała zabawa i możliwość 
śpiewania pełną piersią największych hitów Sardou.

A. Bellisi

*Zawsze będę Cię kochał©
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Je vais t’aimer to saga 
opowiadająca historię 
sześciu przyjaciół, 
którym towarzyszymy 
przez kilkadziesiąt lat 
ich życia na różnych 
kontynentach. Każdy 
z bohaterów jest inny, 
wiedzie swoje życie, 
a jednak ich losy się 
ze sobą splatają. 
Kochają się, zdradzają, 
wzajemnie wyniszczają. 
Wszystko zaczyna się 
w latach 60., kiedy 
wspólnie 
wyruszają statkiem 
z Francji do Nowego 
Jorku w poszukiwaniu 
lepszego życia, marząc 
o tym, by przeżyć 
American dream. 

W SKRÓCIE
Podróż od lat 60.
do początku
XXI wieku, z Paryża
do Nowego Jorku

spektakl
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 SERGE DENONCOURT NIE JEST 
FRANCUZEM, pochodzi z Quebecu w Kanadzie. Zajmuje 
się pisaniem oraz reżyserią, ale znany jest również ze swojej 
wyjątkowej umiejętności współpracy z aktorami. Mimo że jest 
we Francji zupełnie nieznany, jego nowy spektakl oparty na 
piosenkach jednego z największych piosenkarzy francuskich 
przyciąga tłumy do sal teatralnych w kraju nad Sekwaną.
W dzieciństwie Denoncourt marzył, by zostać 
neurochirurgiem, jednak jako osiemnastolatek zakochał się 
w teatrze. Ta nowa pasja pozwoliła mu na wyrażenie siebie. 
„Kiedy zostałem reżyserem, nauczyłem się też być leaderem 
oraz dużo mówić... Miejscem, w którym czuję się najlepiej na 
świecie jest oczywiście sala prób”. Paradoksalnie kocha też 
samotność.

 KIEDY SERGE DENONCOURT 
MIAŁ 10 LAT zdiagnozowano u niego 
zaburzenia ze spektrum autyzmu. Teoretyczna 
słabość okazała się jego mocną stroną 
w zawodzie, który wybrał. „Mam wielkie 
szczęście, ponieważ potrafię sobie wyobrazić 
cały spektakl nie ruszając się z własnego 
łóżka.” Prasa w Quebecu opisuje go jako 
największego reżysera, który „mistrzowsko 
dopracowuje każdy szczegół” i charakteryzuje 
się „fenomenalną pamięcią oraz niezwykłą 
przenikliwością”. Podczas prób odwraca 
się plecami do sceny i słucha aktorów. Nie 
oglądając się za siebie potrafi ocenić, czy 
aktorzy znajdują się we właściwym miejscu. 

SERGE DENONCOURT,
UZNANY REŻYSER

GENIUSZ W SPEKTRUM 
AUTYZMU

„
Kochają się, 
zdradzają, 
wzajemnie 
wyniszczają.”
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 TRZEBA WIEDZIEĆ, że Michel Sardou jest szalenie 
popularnym piosenkarzem obdarzonym wielkim głosem. Od 
czasu swojego pierwszego sukcesu w 1967 roku aż do dziś nagrał 
267 piosenek i sprzedał ponad milion płyt. Jednocześnie, zawsze 
odmawiał uczestnictwa w jakichkolwiek przedsięwzięciach 
artystycznych mających uhonorować jego twórczość. Tak było do 
czasu propozycji Serge’a Denoncourta, któremu Michel Sardou 
dał carte blanche. Spodobał mu się pomysł wykorzystania jego 
piosenek do opowiedzenia historii, która nie odwołuje się do jego 
biografii. Piosenki Michela Sardou są romantyczne, wzruszające, 
lecz bywają także prowokacyjne i skandalizujące. Niektórzy je 
uwielbiają, inni zaś nienawidzą. Tak jest w przypadku piosenki Je 
suis pour (Jestem za) interpretowanej jako manifest pochwalający 
karę śmierci. Repertuar Sardou to prawdziwa kopalnia złota dla 
reżysera.  

MICHEL SARDOU, PIOSENKI
Z MOCNYM TEKSTEM „

Zmierzenie się 
z repertuarem tak 
wielkiej gwiazdy 
francuskiej piosenki 
było zuchwałością, 
ale opłaciło się.” 

spektakl
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GÉRARD 
DEPARDIEU
GÉRARD DEPARDIEU JEST PRZEKLĘTYM POTWOREM 

FRANCUSKIEGO KINA, KTÓRY MA W SWOIM DOROBKU 

BLISKO 200 FILMÓW. AKTOR, PRODUCENT, REŻYSER, 

A TAKŻE WŁAŚCICIEL WINNICY I RESTAURATOR. 

NIE POZOSTAWIA NIKOGO OBOJĘTNYM, POTRAFI 

WZBUDZIĆ ZACHWYT. JEGO ŻYCIOWA FILOZOFIA TO 

RÓWNIEŻ NAJLEPSZA DEFINICJA FRANCUSKIEGO 

EPIKURYZMU.

Ogr kinematografii

 NA PODBITEJ ZIEMI. Żywiołowy Gérard 
Depardieu podbił już Polskę rolą Obelixa w kultowych 
kinowych adaptacjach komiksów o Asterixie i Obelixie. 
Skądinąd, światowa prapremiera „Asterixa na olimpiadzie” 
w 2008 roku nie odbyła się we Francji, ale w Polsce. Gérard 
Depardieu jest również znany z reklamy Banku Zachodniego 
WBK. „Spędził sporą część dnia zdjęciowego na ćwiczeniu 
swoich kwestii w języku polskim. W czasie kręcenia, ktoś 
przed nim trzymał biały transparent z polskimi słowami 
napisanymi fonetycznie” - wyjawił jeden ze statystów. Gérard 
Depardieu nie mówi po polsku, ale za to lubi Polaków.

A. Bellisi

kino
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„
Dobry aktor to 
taki, który wiele 
doświadczył.”

 Pochodzi z biednej rodziny mieszkającej w małym 
francuskim miasteczku. Jako dziecko jąkał się i z trudem nauczył 
się czytać, dlatego raczej nie zapowiadał się na aktora. Rzucił 
szkołę w wieku 13 lat i został drobnym przestępcą. Później 
przeniósł się do Paryża i zaczął pobierać lekcje aktorstwa. 
W tym czasie skupił się na dopracowaniu swojej dykcji i chłonął 
klasykę literatury. Francuski scenarzysta Michel Audiard 
obsadził go w głównej roli w swoim filmie jeszcze zanim 
Depardieu został odkryty przez szerszą publiczność, dzięki 
filmowi „Jaja” z 1973 roku. To był początek fenomenalnej 
kariery oraz współpracy z wybitnymi filmowcami, takimi jak 
François Truffaut i Jean-Luc Godard. Zapewnił sobie również 
miejsce w Hollywood u boku Ridleya Scotta czy Leonardo 
DiCaprio w filmie „Człowiek w żelaznej masce”. Zagrał wiele 
świetnych ról: był Józefem Stalinem, Honoriuszem Balzakiem, 
Hrabią Monte Christo czy wreszcie Cyrano de Bergerakiem. 
To właśnie za tę ostatnią kreację otrzymał Cezara dla najlepszego 
aktora i nominację do Oscara.

MISTRZOWSKI DOROBEK
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1974: Jaja 

1980: Le Dernier métro 

1981: Pechowiec

1987: Pod słońcem szatana 

1990: Cyrano de Bergerac 

1992: 1492 : Wyprawa do raju 

1998: Człowiek w żelaznej 
masce 

1999: Asterix i Obelix kontra 
Cezar 

2002: Asterix i Obelix : Misja 
Kleopatra 

2004: 36 

2009: Bellamy 

2010: Mammuth 

2014: Witamy w Nowym Jorku 

Jego
najważniejsze
filmy
od 1970 do dziś
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 OSTRYGI, PASZTET Z DZICZYZNY I WINO 
OD 10 RANO, to dla aktora normalny dzień. Ten prawdziwy 
francuski epikurejczyk uwielbia dobre restauracje, lokalne 
produkty oraz wyborne wina, i to w  dużych ilościach. „Kiedy 
piję, robię to dobrze, robię to dokładnie i od czasu do czasu 
przestaję”. Jego ulubione wino: Haut-Brion. Nic dziwnego, 
że dużo zainwestował w ten biznes. Wszystko zaczęło się 
w latach 80., kiedy to nabył Château de Tigné nad Loarą. 
Od tego czasu jego dziedzictwo winiarskie rozwija się 
w Burgundii, regionie Bordeaux i za granicą: we Włoszech, 
Argentynie, Hiszpanii, na Węgrzech i w Ukrainie. Postawił 
na wina, które długo leżakują. „Te wina są jak haute couture, 
w które każdy może się ubrać”. W Paryżu jest też właścicielem 
sklepów spożywczych i restauracji. Trudno ocenić ogromne 
dziedzictwo człowieka, który nazywa siebie obywatelem 
świata i mnoży paszporty, by ułatwić sobie podróżowanie. 
Gérard Depardieu to przede wszystkim „człowiek wolny”. 

BIZNESMEN I WINIARZ

„
To ja, Gérard Depardieu, 
obywatel świata, który 
kocha życie, jedzenie, 
śmiech i wzruszenia!”
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FRANCUZI STANOWIĄ JEDNĄ Z NAJLICZNIEJSZYCH 

GRUP ZAGRANICZNYCH INWESTORÓW W POLSCE. 

WEDŁUG RAPORTU PRZYGOTOWANEGO PRZEZ FIRMĘ 

KPMG ORAZ FRANCUSKO-POLSKĄ IZBĘ GOSPODARCZĄ, 

ZDECYDOWANA WIĘKSZOŚĆ FRANCUSKICH FIRM 

UWAŻA POLSKĘ ZA MIEJSCE BARDZO SPRZYJAJĄCE 

INWESTYCJOM. 

 JUŻ OD PONAD 25 LAT francuskie i polskie 
firmy rozwijają swoje kontakty handlowe, budując tym 
samym coraz silniejszą współpracę gospodarczą i społeczną. 
W obliczu szybkiego postępu technologicznego oraz 
licznych zmian społecznych, przedsiębiorcy z obu krajów 
kontynuują współpracę, aby sprostać wyzwaniom tworzonym 
przez współczesną gospodarkę. Dwustronne działania 
przedsiębiorców z czasem przyczyniły się do rozwoju 
lokalnych rynków tym samym wspierając gospodarkę obu 
krajów. Osiągnięcia ostatniego 25-lecia udowadniają, że 
współpraca Polski i Francji jest bardzo owocna.

FRANCJA
POLSKA
Tutaj wszyscy zyskują

A. Dąbrowski

Polska i Francja utrzymują bardzo 
bliskie relacje gospodarcze. 

Wkroczenie na polski rynek jest 
dla wielu francuskich firm szansą 
na rozwój. Podobna jest zresztą 

sytuacja polskich przedsiębiorstw 
otwierających swoje filie we Francji. 

Niebieskie strony biznesu to nowa 
część Magazynu „La Belle Vie”, 

która jest odpowiedzią na współpracę 
ekonomiczną między naszymi krajami. 

Znajdą się tu materiały o firmach 
i tworzących je przedsiębiorcach, 
których ambicje nie mieszczą się 

w granicach jednego kraju. 
To opowieści o sukcesach, które 

inspirują do działania. 

CZYM SĄ NIEBIESKIE STRONY BIZNESU
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W 2020 roku, dzięki wymianie 
handlowej o wartości 20,5 
miliarda euro, Francja stała 
się czwartym największym 
partnerem biznesowym 
Polski. Francja jest czwartym 
największym rynkiem 
zbytu dla Polski, zaś ilość 
produktów importowanych 
z kraju nad Sekwaną do 
Polski plasuje Francję na 
pozycji szóstego największego 
dostawcy produktów. Francja 
i Polska są też partnerami 
strategicznymi. Francuskie 
firmy są obecne w niemal 
wszystkich sektorach polskiej 
gospodarki, a wiele z nich 
- takich jak Intermarché 
czy Leroy Merlin - jest 
świetnie znanych polskim 
konsumentom.

W DWÓCH 
SŁOWACH
Francja jest 4. 
największym 
partnerem 
biznesowym Polski
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 JEDNA NA CZTERY FRANCUSKIE FIRMY obecne 
w Polsce zainwestowała tu co najmniej 1 mln dolarów. Firmy 
francuskie najwięcej inwestują w handel i przemysł - blisko 
jedna czwarta średnich i dużych przedsiębiorstw w  Polsce 
działa w sektorze handlowym, a 23% - w przemyśle. Francuskie 
sieci handlowe należą do największych graczy w tym sektorze, 
a producenci samochodów od lat inwestują w zakłady 
produkcyjne w Polsce.

JEDNA CZWARTA

 OBECNOŚĆ FRANCJI jest szczególnie silna 
w sektorze usług, zwłaszcza w sektorze telekomunikacyjnym. 
Jednym z ważniejszych transferów 2020 roku było przejęcie 
sieci Play, wiodącego polskiego operatora telefonicznego, 
przez francuską firmę Iliad-Free, która dołączyła do innego 
gracza znad Sekwany obecnego na polskim rynku jakim 
jest Orange Polska. Francja wyróżnia się także w sektorze 
dystrybucji (Auchan, Carrefour, Leclerc). Poza tym, na 
polskim rynku nie brakuje również francuskich banków 
(BNP, szósty co do wielkości bank nad Wisłą, ale także Crédit 
Agricole i Société Générale), które według Komisji Nadzoru 
finansowego dysponują aż 7,6% aktywów polskiego sektora 
bankowego, zaraz za Hiszpanią (10,3%) i Niemcami (9,4%). 
Ponadto, polscy konsumenci doskonale znają francuskie marki 
spożywcze, których produkty nierzadko są już absolutnymi 
klasykami, tak jak np. uwielbiane przez dzieci „danonki”. 

W TO WARTO INWESTOWAĆ

“Ponadto, polscy konsumenci 
doskonale znają francuskie 
marki spożywcze, których 
produkty nierzadko są już 
absolutnymi klasykami, tak 
jak np. uwielbiane przez 
dzieci „danonki”. 

biznes
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 ŁĄCZNY OBRÓT O WARTOŚCI 34,6 MLD EURO 
plasuje firmy francuskie na trzecim miejscu wśród najwięcej 
zarabiających na polskim rynku, zaraz za niemieckimi 
(69,6 mld EUR) i amerykańskimi (38,7 mld euro) - 
wynika z danych GUS. Również według GUS, francuskie 
przedsiębiorstwa zatrudniające blisko 200 000 pracowników 
są trzecim co do wielkości pracodawcą zagranicznym 
w Polsce, zaraz po firmach niemieckich (361 434 
pracowników) i amerykańskich (224 108). Największa grupa 
pracowników jest zatrudniana w sektorze dystrybucji (Auchan: 
20 000 i Carrefour: 16 000) oraz w branży telekomunikacyjnej 
(Orange: 14 587).

 MNÓSTWO POLSKICH FIRM z powodzeniem 
prowadzi swoją działalność we Francji. Największy udział 
całkowitych obrotów polskich firm działających w ojczyźnie 
Moliera był w posiadaniu przedsiębiorstw z sektora 
przemysłowego. Dobrym przykładem są choćby autobusy 
polskiej firmy Solaris, które kursują po ulicach  Strasburga 
oraz wyspy Reunion, zamorskiego regionu francuskiego 
położonego na Oceanie Indyjskim. We Francji świetnie 
sprzedają się również okna Oknoplastu, polskiej firmy 
pochodzącej z Małopolski... oraz nadwiślańskie ślimaki!

LICZBY ROBIĄ WRAŻENIE 

TA WSPÓŁPRACA DZIAŁA W DWIE 
STRONY!

“Mnóstwo polskich 
firm z powodzeniem 
prowadzi swoją 
działalność we 
Francji.”
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JEJ ŻYCIE TO GOTOWY SCENARIUSZ NA FILM 

W POLSKO-FRANCUSKIEJ KOOPERACJI. 

ONA SAMA MOŻE SIĘ W TYM FILMIE PODJĄĆ 

KILKU RÓL. RADCA PRAWNY OBSŁUGUJĄCY 

FRANCUSKIE SPÓŁKI W POLSCE. AMBASADORKA 

FRANCUSKIEGO WINA CHABLIS. SZEFOWA 

POLSKO-FRANCUSKIEJ FUNDACJI MCS 

KULTURA. 

POLKA, 
KTÓRA 
URODZIŁA SIĘ 
FRANCUZKĄ 

JEDYNA TAKA POLKA W CHABLIS

Jej talent do łączenia kultury i wiedzy o Polsce i Francji nie wziął 
się znikąd i ma piękną historię. Maria Schittulli od dzieciństwa 
jest związana rodzinnie z regionem Burgundii we Francji. 
Dzięki temu poznała słynne na cały świat wina Chablis. Stała 
się miłośniczką tej marki, a z czasem również jej ambasadorką 
w Polsce. W 2003 roku została przyjęta do bractwa winiarskiego 
w Chablis (Confrérie des Piliers Chablisiens).  - Tak w zasadzie 
to dwa kolory dominują w moim polsko-francuskim życiu. 
Kolory mojego ulubionego wina Chablis - piękny złoty kolor 
z zielonymi refleksami. Te wina mają charakter, delikatną szatę, 
wspaniały zapach i niezwykłą przejrzystość. Kiedy  odkryłam 
Chablis, nie myślałam, że ta przygoda zaprowadzi mnie aż tak 
daleko. 
Dzisiaj Maria jest jedyną Polką i jedną z czterech 
kobiet na świecie w ogóle, zasiadającą w kapitule 
prestiżowego stowarzyszenia winiarskiego „Confrérie 
des Piliers Chablisiens”.  Maria jest również 
członkiem innego prestiżowego bractwa winiarskiego 
„Confrérie des Chevaliers du Tastevin” w Burgundii 
i gastronomicznego „Confrérie de la Truffe de Bourgogne”. 
I to właśnie francuska kultura wina, poznawanie francuskich 
smaków, obyczajów, kodów kulturowych, są znakiem 
rozpoznawczym Marii Schittulli.

OD PRAWA DO KULTURY JEDEN KROK

Kultura jest obecna w życiu i w domu Marii Schittulli na co 
dzień. To życie rozśpiewane, które Maria dzieli ze swoim mężem 
Chrisem Schittulli, francuskim wokalistą i coach’em wokalnym. 
To właśnie on zostawił dla Marii Francję i wybrał Warszawę 
i Polskę. - Wspólnie założyliśmy najpierw rodzinę - rozpoczyna 
swoją  opowieść o nowym projekcie Maria - a następnie 
w lipcu 2021 roku, a dokładnie słynnego francuskiego 14 lipca, 
Fundację MCS Kultura. Traktujemy ten projekt jako platformę 
do promocji polskiej i francuskiej kultury, dwóch najbliższych 
nam krajów, by w ten sposób łączyć ludzi, kulturę, sztukę 
i języki. W takich obszarach Fundacja jako struktura daje nam 
najwięcej możliwości. Robimy to od lat, ale teraz przyszła pora 
na nowe wspólne przedsięwzięcie - dodaje. - Mówi się, że do 
wszystkiego trzeba dojrzeć. Pomysł założenia fundacji nie 
zrodził się od razu. Jest to wynik kilkunastu lat doświadczeń 
biznesowych i zmieniającej się sytuacji w Polsce i we Francji 
oraz z potrzeby kreowania nowych kierunków dla rozwoju 
kultury polsko-francuskiej.

Maria Schittulli mówi, że zawodowo czuję się spełniona. Udało 
jej się wprowadzić harmonię w różne sfery jej zainteresowań 
i pogodzić to wszystko z rodziną, która jest dla niej najważniejsza 
- Z uśmiechem mogę dzisiaj podpisać się pod stwierdzeniem La 
Belle Vie pourvu que ça continue… - puentuje Maria. Bohaterka 
polsko-francuskiego filmu.

biznes

Maria Schittulli 
fot. Justyna Radzymińska

Maria i Chris Schittulli 
fot. Maurycy 
Śmierzchalski
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Aldona Długokięcka-Kałuża

 Maria Schittulli pochodzi z Gniezna. Jest prezesem zarządu 
w kancelarii prawnej SCHITTULLI LAWYERS. Do wyboru zawodu 
prawnika zainspirował ją jej tata, pod którego okiem zdobywała 
pierwsze zawodowe szlify. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa 
i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. - To 
właśnie francuskie firmy spowodowały, że w 2004 roku wybrałam 
Warszawę, gdzie wykonuję zawód radcy prawnego i prowadzę 
kancelarię prawną specjalizującą się głównie w obsłudze podmiotów 
francuskich. Lubię pracować z Francuzami, rozumiem ich mentalność, 
znam metodologię pracy, język - opowiada Maria i dodaje, że 
z wieloma klientami dzieli te same pasje winiarsko-gastronomiczne. 
- To doświadczenie porównałabym do dobrego wina, które im jest 
starsze, tym jest lepsze - podsumowuje z uśmiechem. Kancelaria 
zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych, tworzeniem, 
przekształcaniem, łączeniem i likwidacją spółek o różnym charakterze, 
a także sprawami korporacyjnymi, pracowniczymi i  gospodarczymi,  
w tym windykacją należności.

“Lubię pracować 
z Francuzami, 
rozumiem ich 

mentalność, znam 
metodologię pracy, 

język - opowiada Maria 
i dodaje, że z wieloma 

klientami dzieli te 
same pasje winiarsko-

gastronomiczne.”
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ADMINISTRACJE MIAST STAJĄ DZIŚ PRZED WYZWANIEM ZACHOWANIA 

RÓWNOWAGI MIĘDZY POTRZEBAMI MIESZKAŃCÓW, PRZEMYSŁEM 

I ŚRODOWISKIEM. TRANSFORMACJA W KIERUNKU INTELIGENTNYCH MIAST 

POZWALA ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO I KOMFORT WSZYSTKIM OBYWATELOM 

ORAZ STWORZYĆ ZRÓWNOWAŻONE MIEJSCA DO PRACY I ŻYCIA. 

 Chociaż miasta stanowią jedynie niewielką 
część powierzchni ziemi, ich ślad węglowy jest 
znaczący ze względu na koncentrację ludzi i przemysłu. 
Wraz ze wzrostem liczby mieszkańców miast, rośnie 
ich wpływ na klimat. Ale to nie jedyne wyzwanie, 
przed jakim stają dziś urbaniści. Muszą oni również 
zadbać o to, by miasta były odporne, tzn. zdolne do 
radzenia sobie ze zmianami i odbudową po kryzysie, 
a także by były inkluzywne, co oznacza, że powinny 
w równym stopniu doceniać potrzeby wszystkich 
mieszkańców. Wśród kluczowych wyzwań znajduje 
się również zarządzanie miastem oraz jakość relacji 
pomiędzy władzami miejskimi, lokalnym ekosystemem 
gospodarczym miasta i jego mieszkańcami. 

Optymalny rozwój miast wymaga zatem holistycznego 
spojrzenia wszystkich interesariuszy, które pozwoli 
podejmować lepsze decyzje w oparciu o aktualne dane. 
I tutaj platformy cyfrowe mają do odegrania kluczową 
rolę. Przykładem jest francuska metropolia Rennes, 
licząca prawie pół miliona mieszkańców, która 
wybrała platformę 3DEXPERIENCE do stworzenia 
cyfrowego modelu miasta o nazwie „Virtual Rennes”. 
Rozwiązanie 3DEXPERIENCity intuicyjnie ułatwia 
wymianę danych w całym ekosystemie, co umożliwia 
zróżnicowanemu zespołowi wspólne symulowanie, 
planowanie i zarządzanie miastem, a nawet 
opracowywanie skutecznej polityki publicznej.

MIASTA PRZYSZŁOŚCI
Inteligentne planowanie przestrzenne 
opiera się na danych i współpracy.

Dassault Systèmes

3DEXPERIENCity 
Virtual Rennes
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 Skuteczność kampanii reklamowej znacznie wzrasta, 
jeśli jest dostosowana do odbiorcy. Szereg takich możliwości dają 
cyfrowe ekrany reklamowe Screen Network. Dzięki połączeniu 
ekranów z zasobami sieci wyświetlane reklamy mogą zmieniać się 
w czasie rzeczywistym.
Przykłady? Jedziemy samochodem w porze śniadaniowej, jesteśmy 
głodni. Większość z nas czując głód, jest podatna na kulinarne 
sugestie. Tę zależność wykorzystał McDonald’s, korzystając 
z możliwości ekranów reklamowych Screen Network. Kampania 
była wyświetlana na telebimach znajdujących się w niedalekiej 
odległości od restauracji. Ekrany na bieżąco pobierały informacje 
o natężeniu ruchu, korkach i informowały kierowców, ile minut 
pozostało im jeszcze do upragnionego posiłku. 
Reklama Digital Out of Home to medium natychmiastowe. Kreacja 
wyświetlana na ekranach Screen Network może zmieniać się także 
w zależności od wybranych danych i bieżących wydarzeń. Tę 
możliwość w swojej reklamie wykorzystała Coca-Cola. Reklama 
marki emitowana podczas ubiegłorocznego EURO zmieniała się 

DZIĘKI STAŁEMU POŁĄCZENIU EKRANÓW DIGITAL OUT OF HOME 

Z ZASOBAMI SIECI MOŻLIWE JEST REALIZOWANIE KAMPANII, KTÓRE 

DO TEJ PORY BYŁY MOŻLIWE TYLKO W INTERNECIE. 

NOWOCZESNA 
REKLAMA W 
CENTRUM MIASTA
Ekrany reklamowe to zupełnie nowe 
możliwości reklamy zewnętrznej

w zależności od wyniku meczu rozgrywanego podczas 
turnieju. Z kolei McDonald’s wykorzystał ekrany 
reklamowe, aby odliczać czas do powrotu Burgera 
Drwala. Na ekranach Screen Network w całej Polsce 
wyświetlano informacje o liczbie godzin, minut, 
a nawet sekund, jakie pozostały do pojawienia się 
kultowego burgera w sieci restauracji.
Reklamy emitowane na ekranach Screen Network 
mogą również zmieniać się w zależności od pory dnia, 
lokalizacji czy pogody, co wykorzystał m.in. Burger 
King. Spot wyświetlany na ekranie zmieniał się wraz 
z rosnącą temperaturą – aktualizowano informacje 
o temperaturze i cenie produktu. Wysokość rabatu 
na pysznego shake’a była bowiem uzależniona od 
wysokości temperatury – im była wyższa, tym bardziej 
spadała cena orzeźwiających Oreo Shakes. 
Screen Network to nowoczesny, cyfrowy outdoor. 
Digital Out of Home to zupełnie nowe możliwości 
i innowacyjne rozwiązania, ale przede wszystkim 
skuteczna reklama, która pozwala dotrzeć do 
konsumentów w przestrzeni miejskiej.

Dzięki połączeniu 
ekranów z zasobami sieci 
wyświetlane reklamy 
mogą zmieniać się 
w czasie rzeczywistym.”

„ biznes
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INTERNET RZECZY (INTERNET OF THINGS, 

IOT) TO SIEĆ URZĄDZEŃ, KTÓRE KOMUNIKUJĄ 

SIĘ ZE SOBĄ I INTERNETEM, WYKONUJĄC 

SAMODZIELNE LUB SKOORDYNOWANE 

DZIAŁANIA. TWORZENIE ROZWIĄZAŃ IOT MA 

SWOJĄ UNIKALNĄ SPECYFIKĘ.

SPECYFIKA 
PROJEKTÓW IOT
Czyli dlaczego ważna jest 
komunikacja

 W pewnym uproszczeniu rozwiązania IoT definiowane są 
przez trzy główne elementy, opracowywane zwykle przez osobne 
zespoły:

•  Funkcjonalność definiowana przez zespół biznesowy. Członkowie 
zespołu powinni mieć świadomość tego, że funkcjonalności 
konkretnego rozwiązania zależą od możliwości komponentów 
sprzętowych.

•  Komponenty sprzętowe tworzone są przez projektantów elektroniki 
oraz inżynierów, których zadaniem jest dobór odpowiednich 
modułów sprzętu z uwzględnieniem funkcjonalności oraz 
docelowej lokalizacji i środowiska pracy urządzeń IoT. Zmiany 
komponentu fizycznego w trakcie realizacji projektu są zwykle 
najbardziej kosztowne.

•  Oprogramowanie realizowane jest przez architektów i inżynierów 
oprogramowania. Muszą oni uwzględnić nie tylko wymogi 
funkcjonalne czy ograniczenia sprzętowe, lecz powinni również 
pamiętać o kwestiach wydajnościowych czy bezpieczeństwie 
informatycznym systemu.

ImpiCode “Rozwiązania IoT to 
nasza przyszłość. 

Tworzenie projektów 
tego rodzaju rządzi 

się własnymi 
prawami.”

Każdy z tych elementów musi idealnie współgrać 
z pozostałymi, a dobór sposobu jego realizacji 
powinien uwzględniać wymagania i specyfikę 
pozostałych komponentów. Oznacza to, iż ścisła 
współpraca i dobra komunikacja między zespołami 
jest filarem powodzenia każdej realizacji IoT.

www.impicode.pl
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OD 30 LAT MAZARS WDRAŻA W POLSCE SWOJE 

EKSPERTYZY DORADCZE. JEGO PREZES MICHEL 

KIVIATKOWSKI SPOGLĄDA NA OSTATNIE DEKADY I DZIELI 

SIĘ SWOJĄ WIZJĄ PRZYSZŁOŚCI.

MAZARS.
30 LAT 
ŚWIETNOŚCI
Ciąg dalszy wspólnej historii 
Mazars i Polski. 

ZA WAMI 30 LAT NA RYNKU POLSKIM, 
JAK WSPOMINA PAN PRZESZŁOŚĆ?

Michel Kiviatkowski: Na początku, w latach 90., założenie 
oddziału w Polsce zdawało się być wyzwaniem. Zaczynaliśmy 
wszystko od podstaw. W latach 2000, wraz z wejściem Polski 
do Unii Europejskiej sytuacja się unormowała. Pojawiły 
się nowe regulacje prawne oraz modele, dzięki którym kraj 
zyskał na atrakcyjności. Kolejne dziesięciolecie nadal nie 
dawało nam wytchnienia. Wraz z pojawieniem się licznych 
inwestorów, polskich i zagranicznych, trzeba było stawiać sobie 
nowe wyzwania, co było kluczowe dla jakości świadczonych 
usług. Lata 2020 potwierdzają naszą umiejętność adaptacji, 
zapewniającą firmom bardzo konkretne, lokalne rozwiązania 
i faktyczne know-how, uwzględniające zachodzące zmiany.

JAKIE SĄ MOCNE STRONY POLSKI DZISIAJ 
I W PERSPEKTYWIE PRZYSZŁOŚCI?

MK: To jej położenie geograficzne w sercu Europy, które 
pozwala jej pretendować do kluczowej pozycji w centrum 
wydarzeń ekonomicznych. Dzięki temu Polska skorzystała 
z transferu technologicznego z Francji, Niemiec czy USA, 
a także zainwestowała w bardzo wydajne wyposażenie 
przemysłowe. W tym momencie, w Europie, jest to kraj bardzo 
konkurencyjny pod względem zaspokajania zapotrzebowania 
na produkcję. Są to transformacje niezbędne w czasach, 
gdy kryzys ekonomiczny spowodowany pandemią pokazał 
niebezpieczeństwo nadmiernego outsourcingu. Polska wyróżnia 
się także poprzez jakość świadczonych usług. Wysoki poziom 
edukacji zapewnił świetnie wykwalifikowanych i skutecznych 
menedżerów znających praktyki zaczerpnięte od najlepszych 
ekspertów, z Chin czy Ameryki. Mamy tu do czynienia z nowym 
pokoleniem, idealnie przygotowanym do mierzenia się z nowymi 
wyzwaniami ekonomicznymi. Można stwierdzić, iż jest ono 
częścią europejskiej elity, z pewną wizją i zestawem narzędzi, 
które wykraczają poza nasze granice. Jedynym zgrzytem 
w przypadku Polski jest opóźnienie w zakresie tranzycji 
ekologicznej. Jednak polskie przedsiębiorstwa zajmują się tą 
kwestią i bez wątpienia, tak jak w przeszłości, nadrobią swoje 
zaległości. 

JAK MAZARS EWOLUUJE W TYM KONTEKŚCIE?

MK:  MAZARS doskonale odzwierciedla transformację tego kraju. 
W przeszłości byliśmy zmuszeni zwracać się do zagranicznych 
ekspertów, aby nas wspierali. Dziś nasze wewnętrzne umiejętności są 
w stanie sprostać wszystkiemu. Co więcej, regularnie jesteśmy proszeni 
o wsparcie projektów poza naszymi granicami, szczególnie w Europie 
Wschodniej. Z 500 pracownikami i 5 tysiącami klientów, nasz polski 
podmiot osiągnął swego rodzaju pozycję lidera na świecie.

JAKĄ ZAUWAŻYŁ PAN ZNACZĄCĄ EWOLUCJĘ?

MK: Dziś konsulting systematycznie obejmuje również kwestie CSR. 
Regulatorzy zmusili firmy do podjęcia istotnych zmian, aby sprostały 
swoim zobowiązaniom, a nawet, by przekroczyły wyznaczone cele. 
Rozwinęliśmy te umiejętności, stanowią one piąty obszar naszych 
kompetencji – obok rachunkowości, doradztwa finansowego, audytu, 
doradztwa podatkowego, harmonijnego rozwoju (CSR) oraz przejęć 
i fuzji - z których mogą korzystać firmy.

CZY CSR OZNACZA, ŻE WARTOŚCI TO PRIORYTET?

MK: Tak, ludzkie wartości są bardzo obecne w naszej grupie. Ale, 
patrząc globalnie, to Polacy pokazali, że mają silne wartości, będąc 
obecni i aktywni od samego początku konfliktu ukraińskiego. W tym 
kontekście chciałbym wyrazić uznanie dla wzorowej postawy naszych 
pracowników, których rodziny przyjęły blisko 100 uchodźców - naszych 
kolegów z Mazars w Ukrainie oraz ich rodziny.

GDYBY MÓGŁ PAN ZROBIĆ TO JESZCZE RAZ, CO BY 
PAN ZMIENIŁ?

MK: Nic! (śmiech) Z całą pokorą uważam, że spółka uczestniczyła na swoim 
poziomie w nowym rozkwicie Polski. Staliśmy się kluczowym graczem 
w procesie globalizacji międzynarodowej firmy o obrotach sięgających 
prawie trzech miliardów. Bilans ostatnich 30 lat (od przybycia w 1992 
roku) jest zdecydowanie pozytywny, a nawet przerósł moje oczekiwania 
mimo, iż na początku nic nie było oczywiste. Przeżyłem z Mazars 
niesamowitą przygodę. Moją zasadą jest pełne osobiste zaangażowanie, 
gdy tylko się czegoś podejmuję. 11 partnerów i 500 pracowników, których 
ma dziś Mazars, pomoże mi napisać nowe karty rozwoju naszego i Polski.“Lata 2020 potwierdzają 

naszą zdolność do 
adaptacji.”

Michel Kiviatkowski
Partner Zarządzający 

Mazars w Polsce
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JEDEN 
BUDYNEK, WIELE 
MOŻLIWOŚCI?

MUZEUM POLSKIEJ WÓDKI TO OTWARTY PROJEKT, KTÓRY WCIĄŻ WYMYKA 

SIĘ TRADYCYJNEJ DEFINICJI MUZEUM. W MYŚL ZASADY „JEDEN BUDYNEK, 

WIELE MOŻLIWOŚCI” TWORZYMY KOMPLEKSOWĄ OFERTĘ W ZAKRESIE 

TURYSTYKI, EDUKACJI I ROZRYWKI. 

Muzeum Polskiej Wódki - jedyne takie 
miejsce na świecie!

 W sercu warszawskiej Pragi mieści się wyjątkowe miejsce na mapie 
Warszawy – Muzeum Polskiej Wódki. Przybliżamy tu historię narodowego trunku, 
który dzięki swoim bogatym dziejom i wspaniałej jakości został wpisany na listę 
Chronionych Oznaczeń Geograficznych. Na zwiedzających czekają wyjątkowe 
ekspozycje, projekcje filmowe, unikatowe eksponaty, a także wiele informacji 
i ciekawostek związanych z wpływem Polskiej Wódki na polską kulturę i tradycję. 
Posiadamy też ofertę edukacyjnych warsztatów i szkoleń.
W Muzeum oferujemy przestrzenie eventowe, przeznaczone do organizacji 
wydarzeń biznesowych i prywatnych. W najbardziej okazałej przestrzeni, Scena 
Kotłownia, do tej pory gościliśmy nie tylko wydarzenia biznesowe, ale również 
przyjęcia ślubne, koncerty, spotkania autorskie, czy wystawy, w tym autorską 
wystawę czasową Muzeum Polskiej Wódki.
Muzeum to również niepowtarzalne bary. W klimatycznym ¾ Koneser Barze 
specjalizujemy się w autorskich koktajlach, domowych nalewkach i promowaniu 
najwyższej jakości sztuki barmańskiej. Setki Powodów to nowy lokal, gdzie 
skupiamy się na idei wspólnego spędzania czasu w swobodnej atmosferze przy 
najlepszych koktajlach, jedzeniu i muzyce na żywo. 
Portfolio Muzeum uzupełnia salon alkoholi luksusowych Alembik oferujący 
najwyższej jakości światowe alkohole.

Zespół Muzeum Polskiej Wódki

W Muzeum mieszczą się dwa oryginalne 
koktajl bary. 

Muzeum Polskiej Wódki mieści się na terenie 
Centrum Praskiego Koneser.
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PRAWO DO OCHRONY WŁASNEJ MARKI I FIRMY JEST O WIELE STARSZE 

NIŻ UNIA EUROPEJSKA. 20 MARCA BR. PRZYPADŁA 139 ROCZNICA 

UCHWALENIA KONWENCJI O OCHRONIE WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ, 

PODPISANEJ W PARYŻU, DO KTÓREJ POLSKA PRZYSTĄPIŁA W 1919 ROKU, 

KRÓTKO PO UZYSKANIU NIEPODLEGŁOŚCI.

KONWENCJA 
PARYSKA 
Konwencja, która zmieniła świat

	 Początkowo	 Konwencję	 podpisało	 tylko	 11	 państw	
sygnatariuszy,	jednak	dzisiaj	jej	postanowienia,	między	innymi	
w	 zakresie	 znaków	 towarowych	 i	 zwalczania	 nieuczciwej	
konkurencji,	 respektuje	 już	 178	 państw	 na	 całym	 świecie.	
Konwencja	 Paryska	 okazała	 się	 niezwykłym	 sukcesem	 i	 jest	
uznawana	 za	 jeden	 z	 najważniejszych	 międzynarodowych	
traktatów	regulujących	kwestie	własności	przemysłowej.

Rzadko	zdarza	się,	aby	teksty	prawne	i	traktaty	międzynarodowe	
pozostawały	 aktualne	 przez	 stulecia,	 a	 co	 więcej,	 aby	 były	
zgodnie	(!)	respektowane	przez	wszystkie	zaangażowane	strony.	
Konwencja	 Paryska	 jest	 jednak	 aktem	 szczególnym,	 gdyż	
została	 oparta	 na	 uniwersalnej	 i	 ponadczasowej	 koncepcji	 –	
równego	 traktowania	 obywateli	 rodzimych,	 jak	 i	 obywateli	
państw	obcych.	

To	 dzięki	 rozwiązaniom	 zaproponowanym	 w	 Konwencji,	
francuscy	przedsiębiorcy	(i	nie	tylko)	mogli	zacząć	chronić	swoje	
znaki	 towarowe	w	 Polsce	 i	 na	 świecie	 na	 równi	 z	 rodzimymi	
przedsiębiorcami.	Dzięki	temu	wszyscy	znamy	dziś	takie	marki	
jak	 „Channel”,	 „Dior”	 i	 wiemy,	 że	 prawdziwy	 szampan	 jest	
tylko	francuski!	

Znaki	 towarowe	 nie	 tylko	 pozwalają	 ich	 producentom	
promować	 swoje	 towary	 i	 usługi,	 ale	 także	 stały	 się	
nieodłączną	 częścią	 naszej	 codzienności.	 Pozwalają	
bowiem	 w	 gąszczu	 produktów,	 wybrać	 te,	 których	
chcemy	 używać,	 które	 są	 ekologiczne	 lub	 pochodzą	
z	 rodzinnych	 manufaktur.	 Choć	 zazwyczaj	 o	 tym	 nie	
myślimy,	 to	właśnie	setki	 znaków	towarowych	zapewnia	
nam	codziennie	bezpieczeństwo,	jakość,	świadomy	wybór	
a	nawet	zdrowie!	

Obecnie	 na	 terenie	 Unii	 Europejskiej	 zarejestrowanych	
jest	 ponad	 11	milionów	 znaków	 towarowych,	 a	 według	
ubiegłorocznego	 raportu	 Światowej	 Organizacji	
Własności	 Intelektualnej	 (organizacji,	 która	 również	
jest	 dzieckiem	 wspomnianej	 Konwencji),	 w	 roku	 2020	
na	 świecie	 zarejestrowano	 około	 13,4	 miliona	 nowych	
oznaczeń.	 Liczba	 rejestracji	 w	 ostatnich	 latach	 ciągle	
rośnie.

Od	 czasu	 kiedy	 logo	 firmy	 stanowiła	 niewyraźna,	
mało	 oryginalna	 nalepka	 minęły	 lata	 świetlne.	 Dzisiaj	
przeciętny	 konsument	 zna	 i	 rozróżnia,	 co	 najmniej	
kilkaset	marek.	Wciąż	pojawiają	się	również	nowe	trendy	
w	 zakresie	 ochrony	 własności	 przemysłowej.	 Przykła-
dem	 jest	 francuska	 firma	Guerlain,	 która	w	 2021	 r.	 po	
raz	 kolejny	 wyznaczyła	 nowe	 trendy	 w	 Europie	 -	 tym	
razem	nie	w	świecie	mody,	a	świecie	znaków	towarowych	
właśnie	 -	 z	 sukcesem	 dokonując	 pierwszej	 rejestracji	
trójwymiarowego	 kształtu	 opakowania	 dla	 szminki	 jako	
znaku	przestrzennego.	

Należy	 spodziewać	 się,	 że	 nadchodzące	 lata,	 wraz 
z	 postępującymi	 zmianami	 gospodarczymi,	 przyniosą	
kolejne	 nowe	 rozwiązania	 i	 trendy	 w	 zakresie	 ochrony	
własności	przemysłowej.

“ To dzięki rozwiązaniom 
zaproponowanym w Konwencji, 
francuscy przedsiębiorcy (i nie 

tylko) mogli zacząć chronić 
swoje znaki towarowe w Polsce 

i na świecie na równi 
z rodzimymi przedsiębiorcami.”

Anna Mirek,
Radca prawny

Anna Mirek, Radca prawny

anna.mirek@noerr.com
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moda

THIERRY 
MUGLER

MUZEUM SZTUK DEKORACYJNYCH W PARYŻU GOŚCI 

W TYM ROKU WYSTAWĘ  „THIERRY MUGLER: 

COUTURISSIME”. TA WSPANIAŁA RETROSPEKTYWA 

ZAPOWIADA WIELKI POWRÓT SŁYNNEGO 

FRANCUSKIEGO PROJEKTANTA, KTÓRY PORZUCIŁ 

ŚWIAT MODY 20 LAT TEMU.

 2 LATA. Tyle czasu zajęło projektantowi stworzenie 
„Chimery”, sukienki wykonanej z ręcznie malowanych 
łusek. Ta piękna zbroja z kolekcji jesień/zima 97-98 to jedna 
z najdroższych sukienek w historii mody. Jest prezentowana 
w Paryżu wśród 140 innych prac zaprojektowanych przez 
Muglera w latach 1973-2001. Wystawa oddziałuje na 
wszystkie zmysły, a dodatkowo wzbogacają ją rzadkie 
archiwa i kultowe perfumy. 

A. Bellisi

Suknia „Chimera”, centralny element 
wystawy (po lewej). 

Cardi B na Paris Fashion Week 2021 
w sukience od projektanta (po prawej).

Couturissime

Każda z moich 
kreacji jest 

niczym piękna 
zbroja. Traktuję 
je jak narzędzia 

służące budowaniu 
wizerunku, które 

upiększają 
i wzbudzają szacunek 

otoczenia.”

„
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 DLA NIEKTÓRYCH Thierry Mugler to twórca perfum Angel 
zamkniętych we flakonie w kształcie gwiazdy. Dla innych to  przede wszystkim 
pełen fantazji projektant mody, opisywany we wczesnych latach swojej twórczości 
jako „szokujący kreator”. Jest także reżyserem i fotografem, w skrócie artystą 
o wielu twarzach. Ubierał największe gwiazdy, takie jak Beyoncé, David Bowie czy 
Céline Dion. Każdy pokaz mody Muglera to wspaniałe widowisko, które przenosi 
nas w inny wymiar. Każda kreacja jest dziełem sztuki. Jego ubrania zamieniają się 
w hollywoodzkie bohaterki: „pretty women” ubrane w garnitury o szerokich 
ramionach, kobiety-roboty z powieści Philipa K. Dicka, a nawet nimfy inspirowane 
literaturą oniryczną czy kinem fantasy.

KOSMICZNA MODA

moda

„
Moją miarą jest 
nieumiarkowanie.”
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Inspirują mnie 
prawdziwe 

bohaterki, takie 
jak Joanna d’Arc, 

Agatha Christie 
czy Elżbieta II. 

Kobiety 
błyskotliwe, 

o niezwykłej sile 
i magnetyzmie.”

„
moda

 TO ARTYSTA AWANGARDOWY, który zaskakiwał 
swoją nowoczesnością i swobodą już w latach 70. Artysta à 
la Edward Nożycoręki: rzeźbił w materiale, ciosał, zacierał, 
formował, podkreślał kobiece kształty, aby uczynić kobiety 
wolnymi, nowoczesnymi i seksownymi. Następnie konstruował 
dla nich zbroje lub tkał nowe skóry. Zawsze kierowała nim obsesja 
umacniania pozycji kobiet. Prawdziwy wizjoner!

PROJEKTANT WSPIERAJĄCY KOBIETY
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 20 LAT TEMU, będąc u szczytu swojej legendarnej 
kariery, podjął decyzję o porzuceniu mody i poświęceniu 
się reżyserii. Mówił: „Nigdy nie przeszedłem na emeryturę, 
po prostu zmieniłem narzędzia.” W tym okresie, z dala od 
mediów, poważny wypadek wywrócił jego życie do góry 
nogami. Przeżył, ale został okrutnie oszpecony. Po wielu 
operacjach rekonstrukcji twarzy był całkowicie odmieniony. 
„Uwielbiam zmieniać i naprawiać ludzi. Ma to sens w moich 
poszukiwaniach architektonicznych.” Mężczyzna nie do 
poznania, którego „ciało jest wciąż w trakcie przemiany”, od 
teraz nazywa siebie Manfredem. Jest niepowtarzalny.

APPELEZ-LE MANFRED !

moda

„
W mojej rodzinie 
trzymałem się na 
uboczu. W szkole 
również. Później 
potwierdziło się, 
że twórcy, którzy 

inaczej podchodzą 
do świata, są często 

źle odbierani.”

JESTEM MANFRED!
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AGNÈS B.

OD MODY AŻ DO SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ, AGNÈS  B. 

TO COŚ WIĘCEJ NIŻ MARKA. JEJ TWÓRCZYNI 

JEST PRAWDZIWYM GURU W BRANŻY MODOWEJ. 

ZATRUDNIAJĄC 2000 PRACOWNIKÓW I POSIADAJĄC 

300 BUTIKÓW NA CAŁYM ŚWIECIE, AGNÈS B. 

STAŁA SIĘ AMBASADORKĄ FRANCUSKIEJ MODY, 

ZWŁASZCZA, ŻE BLISKO 40% PRODUKCJI TEJ MARKI 

JEST ZLOKALIZOWANA W KRAJU NAD SEKWANĄ. 

PONADCZASOWY STYL, KTÓRY ZACHWYCA 

PARYŻANKI OD 40 LAT ZYSKAŁ SYMPATIĘ FANEK 

MODY NA CAŁYM ŚWIECIE. 

Nowy wymiar 
miejskiej mody 

 „NIE LUBIĘ MODY. Interesują mnie ubrania, a zwłaszcza te, które możemy wciąż 
nosić mimo upływu czasu.” Łączenie najnowszych trendów z dawnymi wzorami, to znak 
rozpoznawczy założycielki marki od samego początku jej istnienia. Kolekcja z 2022 roku, 
która proponuje powrót do wielkich klasyków modowych, jest tego najlepszym przykładem. 
Nie brakuje w niej również prostych stylizacji o eleganckich krojach, które Paryżanki noszą 
na co dzień.  

A. Bellisi

moda
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moda

 W SZAFIE PRZECIĘTNEJ PARYŻANKI zawsze 
znajdziemy małą czarną, skórzaną ramoneskę, ogrodniczki, 
balerinki, kultową marinière (t-shirt w biało-błękitne paski) 
oraz oczywiście kardigan marki Agnès b. To prawdziwy klasyk. 
Ten kardigan zapinany na zatrzaski został zaprojektowany 
w 1979 roku i jest największym sukcesem kreatorki. Dlaczego 
ten prosty sweterek wzbudza aż takie zainteresowanie? 
Ponieważ jest idealną definicją tego czym jest French 

Touch w nowoczesnym wydaniu. Szyty we Francji, prosty, 
a jednocześnie elegancki, potrafi sprawić, że wygląda się 
w nim jak dobrze wychowana dziewczynka. Poza tym 
nawiązuje również do renesansowych okryć noszonych przez 
arystokratów. Agnès B. powtarza, że większość inspiracji do 
tworzonych projektów czerpie ze swojego dzieciństwa.

KARDIGAN, PRAWDZIWY MUST HAVE!  

 AGNÈS B. POCHODZI Z BARDZO DOBREGO 
DOMU. Dorastała w Wersalu, w katolickiej rodzinie 
wywodzącej się z burżuazji. Kiedy była dzieckiem, chodziła na 
spacery po ogrodach Pałacu Wersalskiego, rezydencji królów 
Francji. W rodzinie Agnès b. bardzo szanowano dawne tradycje, 
dlatego dziewczynka zwracała się do matki per pani. Wyszła 
za mąż mając 17 lat, a w wieku 19 została mamą bliźniaków. 
Kłóciło się to z jej marzeniami o pracy kuratorki zbiorów 
muzealnych, dlatego postanowiła improwizować: „W wieku 
20 lat odeszłam od męża zabierając ze sobą dzieci. Nie było 
mowy o powrocie do mojej burżuazyjnej rodziny mieszkającej 
w Wersalu, która zresztą kazała mi radzić sobie na własną rękę. 
Rozwód po trzech latach małżeństwa raczej nie był dobrze 
widziany.”

ZBUNTOWANA AGNÈS B.

„
Ubranie silnie wpływa 
na to, jak się czujemy, 
a moja praca jest 
misją. Ja po prostu 
chcę, aby kobiety 
dobrze czuły się
w tym, co noszą.”
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Mit modnej 
Paryżanki 
narodził się wraz 
z postępującą 
emancypacją 
kobiet.”

„

 ZARAZ PO ROZSTANIU, Agnès b. zaczęła zwracać na siebie uwagę 
swoim oryginalnym stylem, który kreowała zaopatrując się w sklepach z używaną 
odzieżą. W międzyczasie rozpoczęła pracę jako redaktorka magazynu Elle, 
prawdziwej modowej Biblii paryskiej. Bardzo szybko udało jej się rozpoznać 
modowe potrzeby i oczekiwania młodych Francuzek, a jednocześnie zorientować 
się, że praca w redakcji zupełnie jej nie interesuje. To o czym naprawdę marzyła, 
to była kreacja na wielką skalę. Jej ambicją było projektowanie ubrań dla 
mieszkanek miast. Chciała, by jej projekty łączyły w sobie komfort i elegancję 
oraz nie wpisywały się w chwilowe mody, ale odwoływały do ponadczasowych 
trendów. Marzyła, by jej ubrania nosiły modne Paryżanki, których styl oraz „stan 
ducha” idealnie wpisuje się w archetyp szykownej i charakternej kobiety.

PARYŻANKA “TO STYL I STAN DUCHA”

moda ©
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Jestem bardzo 
silnie związana 

ze środowiskiem 
street-artowym.
To prawdziwie 

wolni ludzie, 
którzy starają się 

dać z siebie to,
co najlepsze. 

Porusza mnie to.”

 JEDNAK MODA NIE JEST JEJ CAŁYM 
ŚWIATEM. Agnès b. jest również producentką filmową 
i kolekcjonerką sztuki prowadzącą własną galerię. Jako 
pasjonatka współczesnego malarstwa posiada w swojej 
kolekcji dzieła Andy’ego Warhola i Jean-Michela Basquiata. 
Wspierając sztukę alternatywną: muzykę elektroniczną, 
streetart czy fotografię, udowadnia, że jest mecenasem 
z krwi i kości. Poza tym, angażuje się też na rzecz ekologii 
i wspiera organizacje pozarządowe, takie jak Handicap 
International, Aids, Act Up czy Amnesty International. 
Ponadto, jako gorliwa katoliczka związana z lewicą, głośno
mówi o niesprawiedliwościach współczesnego świata, 
stanowczo nie zgadza się na rasizm i stosowanie praktyk 
związanych z unikaniem podatków, martwi się także losem 
migrantów. Wreszcie, od 2010 roku angażuje się w obronę 
francuskiego know-how. To dlatego aż 40% produkcji jej 
marki jest realizowana we Francji.

KREATORKA NA WIELU 
PŁASZCZYZNACH 

„ moda

©
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CHRISTIAN 
LOUBOUTIN
BUTY CHRISTIANA LOUBOUTINA ZNAJĄ WSZYSTKIE 

KOBIETY! KULTOWA CZERWONA PODESZWA TO JEGO ZNAK 

ROZPOZNAWCZY OBECNY WE WSZYSTKICH MODELACH. TO 

SYMBOL ZMYSŁOWOŚCI I ELEGANCJI, KTÓRY NARODZIŁ SIĘ 

DZIĘKI... LAKIEROWI DO PAZNOKCI!

Moda rzuciła się do jego stóp

 CZY WIESZ, jakie buty nosiła królowa Anglii 
w dniu koronacji? Pantofle Rogera Viviera, nazywanego 
„Peterem Fabergé obuwia”. A Roger Vivier to nikt inny jak 
mentor Christiana Louboutina, pod którego okiem projektant 
rozpoczął swoją karierę w 1988 roku. Niezwykle wymagający, 
już od najmłodszych lat wiedział, co chce robić w życiu. 
Dorastał w Paryżu i spędzał dużo czasu w muzeach. Tych 
samych, do których czasami zabraniano wstępu kobietom 
noszącym buty na obcasach, rzekomo z powodu ryzyka 
uszkodzenia podłogi. W ramach ostrzeżenia, przy wejściu 
widniał znak z butem na obcasie przekreślonym na czerwono. 
Louboutin zamienił groteskowy czerwony zakaz na luksusowy 
symbol kobiecości. 

A. Bellisi
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Wszystko zaczęło się od 
czerwonego lakieru do paznokci 
marki Chanel, który nosiła jego 
asystentka… Christian Louboutin 
stworzył swój dom mody w 1991 
roku. Podeszwy jego pierwszej 
kolekcji były czarne.
Rok później wprowadził na 
rynek nowy model „pop-art”. 
Niezadowolony z prototypu, 
wpadł na ekscentryczny pomysł 
pomalowania czarnej podeszwy 
czerwonym lakierem do paznokci 
swojej asystentki.
Tak oto narodziła się legenda 
szkarłatnej lakierowanej 
podeszwy.

Słynna 
czerwona 
podeszwa
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 WSZYSTKIE MODELE MARKI mają czerwoną 
podeszwę, nawet sneakersy czy buty męskie. Jednak atrybut 
Louboutina to przede wszystkim szpilki, prawdziwy obiekt 
pożądania. Szpilki to szykowna postawa i zmysłowy chód. Ich 
prekursorami były tzw. chopines czyli średniowieczne chodaki 
na platformach noszone przez arystokratów. Po II wojnie 
światowej, obcasy powróciły w nowej formie dopiero w latach 
pięćdziesiątych XX wieku. Zamiast drewna do ich produkcji 
użyto stalowego pręta. Tak właśnie narodziły się szpilki, które 
odniosły ogromny sukces. Jednocześnie, wzbudziły też gniew 
feministek, które potępiały je jako element mody wspierający 
uprzedmiotowienie kobiety.

ATRYBUT LOUBOUTINA „
Szpilki: 
stworzone dla 
kobiet czy dla 
mężczyzn?”

moda
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 ISTNIEJE BEZPOŚREDNI ZWIĄZEK między 
„najstarszym zawodem świata” a szpilkami Pigalle. Inspiracją do 
ich stworzenia była prostytutka z diabelskiej dzielnicy Paryża. Ich 
obcas mierzy od 85 do 100 mm, a cały but jest wykonany z czarnej 
lakierowanej skóry i został zaprezentowany publicznie podczas 
pokazu projektanta na sezon jesień-zima 2004. Gdyby w swojej szafie 
miał mieć tylko jeden model, byłby to właśnie ten. Dlaczego? Bo te 
oszałamiające szpilki zmieniają wszystkie kobiety w nocne boginie, 
zmysłowe i wolne, gotowe paradować po czerwonym dywanie.

KULTOWE SZPILKI PIGALLE

moda

„
Żywię do kobiet 
wiele miłości 
i szacunku.”

Czy wiesz, że...
- Louboutin współpracował z Barbie?
-  Zaprojektował pantofelek Kopciuszka dla 

Disneya?
-  Rodzina Agnelli, która posiada markę
Ferrari i piłkarski klub Juventus, wykupiła
24% udziałów Louboutina?

MAGAZYN FRENCH TOUCH
1 4 9
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LA FIAC
MIĘDZYNARODOWE TARGI 
SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

CO ROKU W PARYSKIM GRAND PALAIS, JEDNYM 

Z NAJOKAZALSZYCH BUDYNKÓW FRANCUSKIEJ STOLICY, 

ORGANIZOWANE SĄ MIĘDZYNARODOWE TARGI SZTUKI 

WSPÓŁCZESNEJ. DLA MIESZKAŃCÓW I TURYSTÓW JEST TO 

ŚWIETNA OKAZJA, ŻEBY ZA 40 EURO ZOBACZYĆ NAJLEPSZE  

DZIEŁA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ. TO NIEZAPOMNIANE 

WYDARZENIE JEST RAJEM DLA AMATORÓW SZTUKI.

Kiedy sztuka współczesna
staje się spektakularna! 

 KAŻDEGO ROKU WIDZOWIE, których liczba 
sięga 75 000, mogą podziwiać dzieła 1500 artystów z całego 
świata. Od czasów pierwszej edycji w 1974 roku, Paryż staje się 
na jesieni miejscem spotkań kolekcjonerów, właścicieli galerii 
sztuki, konserwatorów, dyrektorów muzeów oraz ważnych 
osobistości świata sztuki. Najważniejsze ekspozycje odbywają 
się w Grand Palais, który sam w sobie jest już dziełem sztuki, 
ale część artystów prezentuje swoje prace również w pobliskich 
ogrodach Tuileries, w muzeum Eugène’a Delacroix oraz przy 
placu Vendôme.

J. Ermand
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 USYTUOWANY DWA KROKI OD PÓL 
ELIZEJSKICH, Grand Palais jest jednym z najbardziej 
charakterystycznych zabytków Paryża. Rozpoznawalny dzięki 
rewelacyjnej kopule ze szkła i metalu, od 2000 roku wpisany 
jest na listę zabytków historycznych. Jego majestatyczna 
nawa dołączyła do klasyfikacji już w 1974 roku. Do budowy 
tej nawy potrzeba było 6000 ton stali, czyli więcej niż do 
stworzenia konstrukcji Wieży Eiffla!
Co roku organizowanych jest tu około 40 wydarzeń. Budynek 
składa się z nawy (zarezerwowanej na wielkie wydarzenia, 
takie jak FIAC), tzw. Galerii narodowych oraz pałacu 
odkryć, w którym mieści się centrum nauki. Budowla została 
zainaugurowana w 1900 roku z okazji Wystawy Światowej. 
W czasie I wojny światowej została przekształcona w szpital, 
a w 1944 roku jej konstrukcja ucierpiała w pożarze. Wielka 
restauracja Grand Palais rozpoczęła się w 1993 i trwała 
kilkanaście lat. 

GRAND PALAIS,
NIEZWYKŁE MIEJSCE

„
Największy 
w Europie szklany 
dach przyciaga 
wszystkie 
spojrzenia!”
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 TA PRESTIŻOWA NAGRODA przyznawana jest 
wyjątkowemu artyście od 2000 roku i, oprócz 35 000 €, 
gwarantuje także wielką międzynarodową sławę każdemu 
laureatowi. Organizowana wspólnie z Centrum Pompidou, 
nagroda przyznawana jest twórcom mieszkającym we Francji, 
niezależnie od tego, jaka jest dziedzina ich aktywności 
artystycznej.

 W UBIEGŁYM ROKU nagrodę otrzymała 
pochodząca z Grenoble plastyczka i aktywistka Lili 
Reynaud Dewar. Kobieta odebrała staranną edukację 
w szkołe baletowej w Rochelle, na studiach prawniczych 
na Sorbonie, w Akademii Sztuk Pięknych w Nantes 
i w Glasgow School of Art. Poprzez mieszane formy 
wyrazu - rzeźby, filmy, instalacje - artystka tworzy dzieła 
alternatywne. Jej najbardziej znanym performensem 
jest seria filmów, w których naga i wymalowana tańczy 
sama na pustej wystawie. Jej inspiracją są osobowości 
z mniejszości społecznych i społeczności queer, takie 
jak Joséphine Baker, Jean Genet, Sun Ra czy Guillaume 
Dustan.

NAGRODA MARCELA DUCHAMPA

LILI REYNAUD DEWAR,
LAUREATKA Z 2021 ROKU

Lili Reynaud Dewar

„
Stworzona w 2000 
roku, nagroda Marcela 
Duchampa jest 
przyznawana przez 
Centrum Pompidou
i FIAC.”©
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Projet moderne to 
coroczna wystawa około 
20 najpiękniejszych dzieł 
sztuki nowoczesnej, która 
gości w Grand Palais 
od blisko 12 lat.
To inicjatywa 
ośmiu prestiżowych 
międzynarodowych galerii 
sztuki.

Na wystawie znalazły się 
dzieła takich twórców jak 
Francis Bacon, Constantin 
Brâncuși, Alexander 
Calder, Fernand Léger, Roy 
Lichtenstein, Piet Mondrian, 
Pablo Picasso, Mark Rothko 
i Andy Warhol.

Projet 
moderne
Najpiękniejsze dzieła 
sztuki nowoczesnej
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MIĘDZYNARODOWY
FESTIWAL KOMIKSU
W ANGOULÊME

 CZY KOMIKS ZAREZERWOWANY JEST TYLKO 
DLA DZIECI? Jeśli odpowiedź brzmi tak, oznacza to, że wszyscy 
jesteśmy dużymi dziećmi, które z pasją pochłaniają każdy dymek  
rysowników. Ci artyści długo byli ignorowani, zupełnie tak jak 
twórcy literatury dziecięcej. Dopiero w latach 70. XX wieku 
komiks zyskał na popularności. Do tego stopnia, że już w 1974 
roku wystartowała pierwsza edycja festiwalu dziewiątej sztuki. 
Ten termin został wymyślony przez krytyka Claude’a Beylie’a 
i rozpropagowany w 1971 roku przez Francisa Lacassina i jego 
książkę Pour un neuvième art, la bande dessinée („W służbie 
dziewiątej sztuki - komiks”).

J. Ermand

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL KOMIKSU W ANGOULÊME 

JEST ORGANIZOWANY OD PRAWIE 50 LAT I, WRAZ 

Z FESTIWALEM KOMIKSOWYM W LUCCA WE WŁOSZECH, 

PLASUJE SIĘ W CZOŁÓWCE IMPREZ POŚWIĘCONYCH 

KOMIKSOWI. KAŻDEGO ROKU PRZYBYWA TU WIELU 

UZDOLNIONYCH TWÓRCÓW, NIE ZAWSZE POPRAWNYCH 

POLITYCZNIE, ALE ZA TO Z JAKIM TALENTEM!

Spotkanie amatorów IX sztuki
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 KAŻDEGO ROKU najważniejszą nagrodą 
festiwalu jest Grand prix d’Angoulême za całokształt 
twórczości przyznawana przez miasto Angoulême. 
To najbardziej prestiżowa nagroda dla twórców dziewiątej 
muzy, która od lat przyznawana jest autorom pochodzącym 
z krajów francuskojęzycznych, znanych w świecie ze 
swojego zamiłowania do komiksów. Dodatkowo, w czasie 
festiwalu można zdobyć inne wyróżnienia: nagrodę młodych 
przyznawaną przez dzieci, nagrodę publiczności, nagrodę 
dla najlepszego komiksu alternatywnego przyznawaną przez 
aktorów sceny alternatywnej, nagrodę Tournesol (nazywaną 
„Słonecznikiem”) za komiks poruszający tematy związane 
z ekologią czy nagrodę Szkoły Filmowej z Angoulême.

NAGRODY

A L E J A  S Ł A W

 ZDOBYWCA GŁÓWNEJ NAGRODY 
W ANGOULÊME Z 1978 ROKU, Jean-Marc Reiser 
to „pogromca ludzkich bzdur”. Ten rysownik znany 
z francuskiej prasy i autor komiksów utorował drogę 
wszystkim innym twórcom, którzy przekraczają granice,  
zajmując się tematami wzbudzającymi kontrowersje, takimi 
jak religia, seks, dziwactwa, odrzucenie, bezrobocie…. 
Mimo dosadności, nigdy nie był wulgarny. Pewnie gdyby 
żył w czasach współczesnych, wiele z jego rysunków nie 
zostałoby opublikowanych ze względu na poprawność 
polityczną.

 ZDOBYWCĄ GŁÓWNEJ NAGRODY 
W ANGOULÊME Z 1974 roku był André Franquin, 
pochodzący z Belgii rysownik znany dzięki serii 
„Sprycjan i Fantazjusz”. Stworzył dwie kultowe 
postaci: Gastona Lagaffe, próżniaka, który wciąż 
popełnia gafy oraz Marsupilamiego, fantastycznego 
żółtego zwierzaka z czarnymi plamami o niezwykłej 
sile i długim, chwytnym ogonie.

REISER

FRANQUIN

Szczęście przeszło mi koło nosa
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 ZDOBYWCZYNIĄ GŁÓWNEJ NAGRODY 
W ANGOULÊME Z 1982 ROKU była Claire Bretécher, 
założycielka kultowego magazynu komiksowego, L’Echo des 
savanes („Echo sawanny”). Pionierka krytyki społecznej, od 1973 
do 1981 roku publikowała swoje treści w Le Nouvel Observateur 
naśmiewając się z burżuazji francuskiej. Wychowała się na 
francusko-belgijskich komiksach takich jak Tintin czy Spirou, 
które wpłynęły na styl młodej artystki. Z czasem jej kreska stała 
się bardziej wyrafinowana, a rysunki przyjęły formę szkiców. 
Bretécher należy do grona zaledwie trzech rysowniczek, które 
zostały laureatkami festiwalu w Angoulême

 ZDOBYWCĄ GŁÓWNEJ NAGRODY 
W ANGOULÊME Z 1981 ROKU jest Jean Giraud 
znany jako Moebius, który jest autorem komiksów 
fantasy, m.in. Le Garage hermétique („Hermetyczny 
hangar”), L’Incal i Arzach, które są popularne 
nawet w Stanach Zjednoczonych i Japonii. 
Założyciel wydawnictwa publikującego magazyn 
Métal hurlant („Brzęczący metal”) brał udział 
w opracowaniu graficznym filmu „Obcy”.

CLAIRE BRETÉCHER MOEBIUS

kultura

A L E J A  S Ł A W ©
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Należy bronić 
wolności, musimy 

potrząsnąć ludźmi!”
Willem

 ZDOBYWCA GŁÓWNEJ NAGRODY 
W ANGOULÊME Z 2013 ROKU, Willem, a dokładniej 
Bernhard Willem Holtrop, jest pierwszym Holendrem, który 
zdobył główną nagrodę na festiwalu. Mieszka we Francji 
od 50 lat, a niedawno przeszedł na emeryturę po ponad 
40 latach współpracy z czasopismem Libération, 
dziennikiem skrajnej prawicy w latach 70. XX wieku, 
który teraz jest centro-prawicowy i wyjątkowo ceniony 
ze względu na świetne portrety na tylnej okładce.

WILLEM

A L E J A  S Ł A W

 ZDOBYWCĄ GŁÓWNEJ NAGRODY 
W ANGOULÊME Z 2005 ROKU był Georges 
Wolinski nazywany niepoprawnym satyrykiem. Zyskał 
popularność niestety dopiero po swojej tragicznej 
śmierci w zamachu na redakcję czasopisma Charlie 
Hebdo w 2015 roku. Był związany z tym czasopismem 
od samych początków czyli lat 60. XX wieku, kiedy to 
wydawano go pod nazwą Hara-Kiri. Wielki rysownik 
prasowy, współpracował z takimi tytułami jak Action, 
Paris-Presse, La Gueule ouverte, L’Humanité, Le Nouvel 
Observateur czy Paris Match. 

WOLINSKI

„
kultura

Gdybyśmy się nie bali, nie mielibyśmy się z czego śmiać.
Bez humoru umarlibyśmy z nudów!
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 ZDOBYWCA GŁÓWNEJ NAGRODY 
W ANGOULÊME Z 2016 ROKU, Herman jest 
najstarszym laureatem w historii. Nagrodzony w wieku 
77 lat twórca ma za sobą lata praktyki. Dostrzeżony przez 
Grega, autora komiksu „Achille Talon”, odcisnął swoje 
piętno na Bernardzie Prince i Comanche, zanim rozpoczął 
karierę solową. Stworzył serię komiksową Jeremiah, 
której bohater jest typowym mizantropem. Celem 
jego twórczości jest pogrążanie czytelnika we własnej 
ciemności.

HERMANN

„
Nie wpadam
w samozachwyt,
ale lubię czytać swoje 
komiksy. Gdyby nie 
wywoływały we mnie 
uczucia radości, jakże 
mógłbym je tworzyć?”
Hermann

A L E J A  S Ł A W
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Każdego roku 
konkurencja jest duża, 
a zdobywcy głównej 
nagrody to prawdziwi 
mistrzowie w swojej 
dziedzinie. Oto lista 
niektórych laureatów:
- Gotlib
- Hugo Pratt
-  François Schuitten 
- Benoit Peteers 
-  David Lloyd za „V jak 

Vendetta”...

FAUVE
D’OR
Nagroda za 
najlepszy komiks

©
PH

O
TO

PQ
R/

LE
 P

AR
IS

IE
N

 ; 
G

ot
lib

, r
ys

ow
ni

k,
 p

od
cz

as
 w

yw
ia

du
 w

 je
go

 d
om

u 
w

 V
es

in
et

 (Y
ve

lin
es

), 
10

 li
st

op
ad

a 
20

05
 r.

 M
T 

(M
ax

PP
P 

Ta
gI

D
: m

ax
be

st
of

04
78

71
.jp

g)
 [P

ho
to

 v
ia

 M
ax

PP
P]

©
Je

an
-C

hr
is

to
ph

e 
St

or
ck

©
C

ol
in

 D
el

fo
ss

e
©

Bé
né

di
ct

e 
M

ai
nd

ia
ux

 / 
C

as
te

rm
an



MAGAZYN FRENCH TOUCH
1 7 1

 JOANN URODZIŁ SIĘ W 1971 roku w Nicei, 
gdzie wychowywał się bez mamy, która zmarła gdy miał 
4 lata. Na początku nie wiedział, że umarła. Powiedziano mu, 
że „wyruszyła w podróż”. Oczekując na „jej powrót z podróży” 
Joann spędzał całe dnie rysując. Jako syn prawnika oraz wnuk 
lekarza będącego również rabinem w gminie żydowskiej, 
Joann Sfar był wychowywany w tradycji Żydów sefardyjskich 
przez wpływowych mężczyzn. Poszedł w ślady swoich 
przodków i sam jest dzisiaj ważną figurą sztuki francuskiej. 
Odebrał staranną edukację, jest absolwentem filozofii oraz 
Akademii Sztuk Pięknych. W ostatnich latach stał się 
prawdziwym ekspertem w zakresie „nauk humanistycznych”, 
bo jak mówi: „rysunek jest częścią nauk humanistycznych”. 

kultura

JOANN SFAR
JOANN SFAR, ZNANY NA CAŁYM ŚWIECIE JAKO AUTOR 

ILUSTRACJI DO KOMIKSU „KOT RABINA”, KTÓRY SPRZEDAŁ SIĘ 

W PONAD MILIONIE EGZEMPLARZY W 10 KRAJACH NA ŚWIECIE, 

W TYM RÓWNIEŻ W POLSCE, JEST JEDNYM Z NAJWAŻNIEJSZYCH 

AUTORÓW KOMIKSÓW WE FRANCJI. 

Kreska w kreskę

A. Durand
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 JEGO SZTUKA JAWI SIĘ JAKO 
NIESKOŃCZONA zabawa z formą artystyczną, której 
nie ograniczają żadne zasady. Wydaje się, że brak w niej 
głównej myśli i systematyki, wątki zdają się mieszać. Jego 
twórczość jest bardzo eklektyczna, przez co przypomina 
media społecznościowe, na których zresztą  Sfar jest 
szczególnie aktywny. Znajdziemy u niego ilustracje 
przedstawiające klasycznych filozofów, ale nie brakuje 
też wątków autobiograficznych. To rysownik, który 
z jednej strony potrafi stworzyć kultową postać kocura 
rabina mieszkającego w Algierze na początku XX wieku, 
tak jak to było w przypadku „Kota Rabina”, a z drugiej 
strony, obserwuje życie celebrytów i szkicuje atak na Kim 
Kardashian w Paryżu. Jakby tego było mało, Sfar zajmuje 
się także reżyserią. I to z jakimi sukcesami! Jego pierwszy 
film, „Gainsbourg”, nakręcony w 2010 roku, otrzymał 
Cezara za najlepszy debiut. 

 „JAKO OBYWATEL nie jestem w stanie 
być szczęśliwy we współczesnym świecie. Jednak 
jako artysta nie mogę się nadziwić przyglądając się tej 
zwariowanej rzeczywistości... To pasjonujące!” Sfar to 
uważny obserwator współczesnego świata, który inspiruje 
się wszystkim, co go otacza. To może być synagoga, 
bieżące wydarzenia, muzyka, kobiecość, polityka, koty 
oraz ich humorki… Jego sztuka to krytyczne spojrzenie 
na społeczeństwo, które, choć celne, nigdy nie wywołuje 
kontrowersji, nawet jeśli dotyka wrażliwych tematów 
takich jak świętość, Bóg czy religia. Dzięki poczuciu 
humoru oraz nieprzeciętnemu talentowi rysowniczemu, 
artyście udaje się wzbudzać dyskusje na ważne społecznie 
tematy bez urażania niczyich uczuć. 

WOLNOŚĆ TONU… 

kultura

„
Jeśli moje dzieciństwo 
było szczęśliwe, to 
głównie dzięki temu, że 
mogłem rysować.”

…WOLNOŚĆ FORMY. 
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 LUCIEN GINSBURG znany jako Serge Gainsbourg to kultowa postać francuskiej 
kultury XX wieku. Przedstawienie jego alter ego, „Gainsbarre’a”, jako postaci filmowej 
było nie lada wyzwaniem. Joann Sfar  zdawał sobie sprawę z ryzyka, które nad nim ciążyło 
przy realizacji tego projektu, dlatego dał sobie więcej wolności i nie trzymał się kurczowo 
biografii barda. Dzięki temu mógł puścić wodze fantazji i stworzyć wielowymiarową postać, 
która wszystkich okłamuje i wciąż rozmawia sama ze sobą. „Mój film nie powstał po to, by 
konkurować z legendą. Próbowałem zmierzyć się z tą całą mitologią, która narosła wokół jego 
postaci, aurą potępieńca, która go otaczała i zgodą na bycie tym, kim się jest.” Film okazał 
się wielkim sukcesem komercyjnym, docenili go również krytycy, przyznając obrazowi liczne 
nagrody. 

ONIRYCZNY GAINSBOURG 

kultura



 CZŁOWIEK JEST ZWIERZĘCIEM SPOŁECZNYM. To 
dewiza pochodząca od greckiego filozofa Arystotelesa. Oznacza, że 
człowiek jest naturalnie predystynowany do życia w społeczeństwie 
zorganizowanym według określonych reguł oraz zwyczajów. Cóż 
więc dziwnego w tym, że Joann Sfar, absolwent filozofii, przedstawia 
ludzi jako myślące zwierzęta? Sam marzy by być pandą, a na swoim 
koncie ma już komiks opowiadający o lisie, który “ocali świat dzięki 
kłamstwu”. W tym komiksie stworzył również postać króla, który chce 
zabić lisa, aby uspokoić tłum. Postać lisa, która odnosi w życiu ogromny 
sukces to znak alarmowy dla czytelników: „Dawniej obawialiśmy 
się tyranów, dzisiaj boimy sie ujrzeć przerażenie w oczach naszych 
rządzących. Mam wrażenie, że Francuzi nienawidzą mieć prezydenta. 
Najlepszą ilustracją tego stanu rzeczy jest wstręt, którym darzymy na-
stępujących po sobie przywódców: Sarkozy’ego, Hollande’a, a teraz 
Macrona.” To wszystko skłania do refleksji. Pamiętajmy, który naród 
ściął swojego króla... pewne rzeczy zostają we krwi.  

„ZWIERZĘTA SPOŁECZNE”

kultura

Kiedy z kimś 
rozmawiam, 
natychmiast 
zastanawiam się, 
jakie zwierzę mi 
przypomina.”

„
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portrety

VALÉRIE 
LEMERCIER

VALÉRIE LEMERCIER JEST PRAWDOPODOBNIE NAJLEPSZĄ 

FRANCUSKĄ AKTORKĄ, JEŚLI CHODZI O ROLE AUTORYTATYWNYCH 

SNOBEK POCHODZĄCYCH Z BURŻUAZJI. JEST ZNANA Z TEGO, 

ŻE POSŁUGUJE SIĘ IRONIĄ JAK NIKT INNY, ZARÓWNO PRZED 

KAMERĄ W SWOICH ONE-WOMAN-SHOWS, JAK I WTEDY KIEDY 

STAJE ZA KAMERĄ. VALÉRIE LEMERCIER JEST BEZ DWÓCH ZDAŃ 

KULTOWĄ POSTACIĄ FRANCUSKIEGO KINA.

Z kamienną twarzą

 JEJ KARIERA ROZPOCZĘŁA SIĘ W TELEWIZJI, 
a konkretniej od reklam, w których od początku wcielała się 
w rolę sztywnej burżujki. Idealnie się w tym sprawdzała. 
Valérie jest córką zamożnych rolników mieszkających 
w miejscowości Seine-Maritime w Normandii. Już 
w dzieciństwie wyróżniał ją talent do naśladowania ludzi, 
nic więc dziwnego, że swoje zawodowe życie związała 
z komedią. Zabłysnęła rolą Frénégondy de Pouille / Béatrice 
de Montmirail w filmie „Goście, goście”.

G. Lanvierge
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 POMIMO WIELKIEGO SUKCESU jaki odniósł 
film „Goście, goście” aktorka nie spoczęła na laurach. Wciąż 
występowała na scenie tworząc one-woman-show pełne 
ironicznego humoru, który jest jej specjalnością. Za trzy z nich 
zdobyła nawet prestiżową nagrodę Les Molières (Francuska 
nagroda teatralna przyznawana przez stowarzyszenie o tej 
samej nazwie, która pochodzi od nazwiska Moliera, jednego 
z największych twórców komediowych francuskiej literatury). Jej 
humor nie ma sobie równych. Valérie Lemercier potrafi z kamienną 
twarzą opowiadać na każdy temat, a szczególnie interesują ją 
absurdy codzienności, które przedstawia z pełną powagą, co 
potęguje komiczny efekt. Dodatkowo, aktorka zajmuje się reżyserią. 
Kilkukrotnie była także gospodynią ceremonii rozdania Cezarów, 
francuskiego odpowiednika Oscarów. Jeśli chodzi o karierę filmową, to 
występowała w takich produkcjach jak „Asterix i Obelix: W służbie Jej 
Królewskiej Mości”, „Wakacje Mikołajka” czy „Nie ma tego złego”. 
Aktorka nie ogranicza się jedynie do grania w filmach, ale także je 
reżyseruje. Zainspirowana życiem i karierą divy wszechczasów, 
Céline Dion, stworzyła film „Aline. Głos miłości”, a nawet wcieliła się 
w główną bohaterkę. Nie lada gratka dla fanów kinematografii 
i muzyki!

CZŁOWIEK ORKIESTRA

portrety

Kino jest jak 
ojciec, który 

pozwala 
marzyć; teatr 

zaś przypomina 
matkę, do 

której zawsze 
wracamy.”

„
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Cezar 1994
Najlepsza aktorka 
drugoplanowa w filmie 
„Goście, goście”

2005
Reżyseria i główna rola
w filmie „Królową być” 

Cezar 2007
Najlepsza aktorka 
drugoplanowa w filmie 
”Krzesła orkiestry”

2009
Rola w „Mikołajku”

2012 
Rola w filmie „Asterix 
i Obelix: W służbie Jej 
Królewskiej Mości”

2021
Reżyseria i rola główna 
w filmie „Aline”

Od aktorki
do reżyserki

portrety
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Dołożyłam 
wszelkich starań, 
aby oddać cześć 

Céline i absolutnie 
nie urazić ani jej, 

ani jej rodziny.”

 Szósty film Valérie Lemercier to wyznanie miłości do 
Céline Dion, dowód najwyższego uznania dla jej twórczości oraz 
osobowości scenicznej. Film „Aline. Głos miłości” pojawił się 
na ekranach kin 10 listopada 2021 roku. To zabawna i przyjemna 
w odbiorze produkcja, która opowiada o początkach kariery 
kanadyjskiej divy. Główną bohaterką jest Aline, dziewczynka 
urodzona jako 14. dziecko w pewnej rodzinie z Quebeku, która 
od najmłodszych lat marzy o byciu piosenkarką. Ten sen się ziści, 
kiedy zakocha się bez pamięci w starszym od siebie o 26 lat 
producencie muzycznym. Film był dystrybuowany głównie 
w Kanadzie i doczekał się licznych recenzji po drugiej stronie 
Atlantyku, zarówno negatywnych, jak i pozytywnych. Co ważne,  
„Aline. Głos miłości” to nie biografia, a opowieść inspirowana 
życiem Céline Dion.

ALINE, W HOŁDZIE CÉLINE 

„
portrety
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IGRZYSKA 
OLIMPIJSKIE 
2024
206 KRAJÓW I BLISKO 15 000 SPORTOWCÓW ORAZ OSÓB 

Z OBSŁUGI POJAWI SIĘ NA ZBLIŻAJĄCYCH SIĘ IGRZYSKACH 

OLIMPIJSKICH W PARYŻU, KTÓRE ROZPOCZNĄ SIĘ 26 LIPCA 

I POTRWAJĄ DO 11 SIERPNIA 2024 ROKU. OSTATNIM RAZEM LETNIE 

IGRZYSKA OLIMPIJSKIE ODBYŁY SIĘ W PARYŻU STO LAT TEMU. 

ROZGRYWKI PRZYGOTOWYWANE NA 2024 ROK BĘDĄ WYMAGAŁY 

SPECJALNEGO SPRZĘTU, DLATEGO PARYŻ JUŻ SIĘ SZYKUJE!  

Paryż się szykuje!

 6,6 MILIARDÓW EURO, na tyle opiewa opublikowany 
budżet Olimpiady w 2024 roku. 95% rozgrywek odbędzie się 
w istniejących już obiektach na terenie Ile-de-France. Mimo to 
niezbędne będą też nowe inwestycje, dzięki którym stolica Francji 
będzie w stanie odpowiedzieć na oczekiwania komitetu olimpijskiego 
oraz fanów sportu na całym świecie. Powstanie nowe centrum 
sportów wodnych, kryta hala mieszcząca 7500 osób, w której odbędą 
się mecze koszykówki oraz zawody sztuk walki, a także nowa wioska 
olimpijska, w której zostaną zakwaterowani sportowcy oraz media.  

L. Béranger

sport
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 ABY POMIEŚCIĆ 2000 
DZIENNIKARZY, którzy przybędą do Paryża 
ze wszystkich zakątków świata, budowana jest 
również wioska medialna. Działając zgodnie 
z ideą zrównoważonego rozwoju i biorąc pod 
uwagę lokalne potrzeby, projektanci pomyśleli 
o przyszłości tej przestrzeni po zakończeniu Igrzysk. 
Wtedy też zabudowa w nowej eko-dzielnicy zostanie 
przekształcona w 1300 mieszkań, z których 20% 
stanowić będzie budownictwo socjalne. Planowane 
są także lokalne sklepy.

 POTRZEBA NOWEGO CENTRUM 
SPORTÓW WODNYCH, w którym będą mogły 
odbyć się zawody w nurkowaniu, piłce wodnej 
oraz w pływaniu artystycznym. Centrum będzie 
zlokalizowane w wielokulturowym departamencie 
Seine-Saint-Denis na południowy-wschód od 
Paryża, aby zrewitalizować ubogie dzielnice 
tamtejszych miast. Innowacyjny projekt uwzględnia 
wykorzystanie materiałów organicznych oraz 
technologii budownictwa modułowego, dzięki 
czemu pierwotny obiekt mieszczący blisko 5000 
miejsc podczas Igrzysk będzie mógł być szybko 
przebudowany bez dużych nakładów finansowych. 
Po zakończeniu zawodów pomieści 2500 osób. 
Dach Centrum o powierzchni 5000 m2 będzie 
pokryty panelami fotowoltaicznymi, co zapewni mu 
samowystarczalność energetyczną. Będzie to jedna 
z największych miejskich farm fotowoltaicznych 
we Francji. Jeśli chodzi o wystrój, projektanci 
wykorzystają elementy pochodzące z recyklingu 
„made in France”, aby zaprezentować francuskie 
savoir-faire w zakresie efektywnych praktyk 
służących ochrone środowiska. Koniec prac jest 
planowany na 2023 rok. 

WIOSKA MEDIALNA

CENTRUM SPORTÓW 
WODNYCH 

„
Po zakończeniu
Igrzysk, zabudowa
w nowej eko-dzielnicy 
zostanie przekształcona
w 1300 mieszkań.”
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 ZAWODY BADMINTONA, parabadmintona 
i parataekwondo będą rozgrywane w drugiej olimpijskiej hali 
sportowej w Bercy. Po Igrzyskach ogromna hala stanie się 
domem Paris Basket-ball. Sala będzie ogromna, dzięki czemu 
idealnie odzwierciedli ambicje paryskiego profesjonalnego 
klubu koszykówki, który ciężko pracuje, by awansować do 
pierwszej ligi. Koszt budowy drugiej hali, która zostanie 
zrealizowana przez potężną francuską grupę Bouygues, 
szacuje się na 98 milionów euro.

 WIOSKA OLIMPIJSKA I PARAOLIMPIJSKA 
będą wybudowane w trzech podparyskich gminach: 
w Saint-Denis, Saint-Ouen-Sur-Seine i Île-Saint-Denis. 
Wioska ta ma pomieścić 14 250 sportowców i personel 
podczas Igrzysk Olimpijskich oraz 8000 osób podczas 
Igrzysk Paraolimpijskich. Na jej terenie znajdzie 
się również przychodnia otwarta 7 dni w tygodniu, 
24 godziny na dobę. Podczas Igrzysk Paraolimpijskich 
do dyspozycji sportowców będzie dostępne „Centrum 
naprawy ortez, protez i wózków inwalidzkich”. 
Przewiduje się, że w tej wiosce będzie wydawanych do 
60 000 posiłków dziennie. Po Igrzyskach dzielnica zaoferuje 
mieszkańcom 2500 nowych mieszkań, akademik, hotel, park 
krajobrazowy o powierzchni 3 hektarów, około 7 hektarów 
terenów zielonych, 120 000 m² powierzchni biurowo-
usługowych oraz 3200 m² powierzchni sklepowej. 

WIOSKA OLIMPIJSKA 

sport

„
Przewiduje się,
że w wiosce będzie 
wydawanych do 60 000 
posiłków dziennie.”

DRUGA OLIMPIJSKA 
HALA SPORTOWA
W BERCY 
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 FRANCJA NIE LICZY JUŻ SWOICH ZWYCIĘSTW. Z ostatnich 
Igrzysk Olimpijskich w Tokio francuska reprezentacja przywiozła 33 medale, 
w tym aż 10 złotych. Co cztery lata do długiej listy legend francuskiego sportu 
dołączają nowi mistrzowie. Zwycięstwo na Olimpiadzie to we Francji obietnica 
nieśmiertelności: Francuzi nie zapominają o swoich mistrzach, nawet tych, którzy 
święcili tryumfy ponad sto lat temu! Oto kilka sylwetek francuskich championów. 

ZWYCIĘSTWO PO ZWYCIĘSTWIE

N A J L E P S I  Z  N A J L E P S Z Y C H

 MARTIN FOURCADE jest najbardziej utytułowanym 
francuskim sportowcem olimpijskim. Na Igrzyskach w Soczi 
z 2014 i Pjongczang z 2018 zdobył łącznie 5 złotych medali. 
Jego ulubionym sportem jest biatlon, konkurencja łącząca 
dwie dyscypliny: narciarstwo biegowe i strzelanie z karabinu. 
Urodzony w południowo-zachodniej Francji, w sercu Pirenejów, 
miał być świetnym narciarzem. Armia francuska zwerbowała go 
nawet do szeregów chasseurs-alpins (elitarnej piechoty górskiej), 
odważnych bojowników specjalizujących się w walce górskiej.

MARTIN FOURCADE
ZDOBYWCA 5 ZŁOTYCH MEDALI 
W BIATLONIE 

„
Nigdy nie można wierzyć 
tym, którzy mówią, 
że wciąż jesteś młody 
i masz jeszcze czas. 
Nigdy nie masz czasu, 
trzeba działać jak tylko 
można, żyć intensywnie 
i wykorzystywać każdą 
chwilę. Kiedy pojawia 
się szansa, należy z niej 
skorzystać, bo nic dwa 
razy się nie zdarza.”
Martin Fourcade 
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 CHRISTIAN D’ORIOLA I LUCIEN GAUDIN są „mistrzami broni”. 
Te dwa wielkie nazwiska szermierki mają pewne wspólne cechy: obaj zdobyli 
w swojej karierze po 4 złote medale i zyskali wielkie uznanie w środowisku 
sportowym nim ukończyli 20 lat. Lucien Gaudin zdobył złote medale w 1924 
i 1928 roku. I to od niego zaczęła się historia francuskiej szermierki, którą 
kontynuował Christian d’Oriola, medalista olimpijski w latach 1948, 1952 
i 1956, przez wielu nazywany d’Artagnan.

CHRISTIAN D’ORIOLA I LUCIEN GAUDIN, 
ZDOBYWCY 4 ZŁOTYCH MEDALI 
W SZERMIERCE

„
Jego 
przezwisko to 
d’Artagnan.” 

N A J L E P S I  Z  N A J L E P S Z Y C H
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 Nazywana „gazelą Antyli”, jest najgenialniejszym 
francuskim sportowcem od czasów wojny. Pochodzi 
z Gwadelupy i jest jedyną francuską lekkoatletką, która została 
potrójną mistrzynią olimpijską: w 1992 roku na Igrzyskach 
w Barcelonie na dystansie 400 metrów i dwukrotnie na 
Igrzyskach w Atlancie w 1996 roku na dystansach 400 
i 200 metrów. Niekwestionowana królowa biegu na dystansie 
400 m, Marie-José Perec jest pierwszą zawodniczką, zarówno 
wśród kobiet, jak i mężczyzn, która zdobyła tytuł na dwóch 
kolejnych Igrzyskach Olimpijskich.

 LETNIE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE 1896 
w Atenach zostaną na zawsze w pamięci wszystkich 
entuzjastów jazdy na rowerze. Tego lata Paul Masson zdobył 
3 złote medale w jeździe indywidualnej na czas (rower kontra 
zegarek), jeździe indywidualnej na odcinku 1 kilometra  oraz 
wyścigu na 10 km.
Ponad 100 lat później, ten urodzony w Algierii Francuz jest 
nadal wzorem do naśladowania dla francuskich kolarzy. 

 NIKOLA KARABATIC i jego brat Luka Karabatić 
to piłkarze ręczni pochodzenia serbskiego, którzy są dumą 
Francuzów od 2008 roku. Dzięki potrójnemu tytułowi mistrza 
olimpijskiego zdobytemu przez Nikolę Karabaticia (2008, 
2012 i 2020) piłka ręczna, która była sportem podupadającym, 
odzyskała siły. Bracia mają niezwykły talent, a ich popularność 
we Francji wciąż rośnie.

MARIE JOSÉ PEREC
LEKKOATLETYKA

NIKOLA KARABATIC
PIŁKA RĘCZNA 

PAUL MASSON
KOLARSTWO

ZDOBYWCY TRZECH ZŁOTYCH MEDALI!

sport

„
Zwycięstwo było 
kwestią życia 
i śmierci.”
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Zwycięża ten,
który jest

w stanie najwięcej 
zaryzykować.”

 „JAKO DZIECKO NIE MOGŁEM ZNIEŚĆ 
SZKOŁY, musiałem ciągle uprawiać jakiś sport: skakać lub 
jeździć na nartach.”  Młody Jean-Claude Killy dorastał w Val 
d’Isère, słynnym alpejskim ośrodku narciarskim w Sabaudii. 
W wieku 16 lat został wybrany do francuskiej drużyny 
i szybko odniósł wiele zwycięstw. Ukoronowanie nastąpiło 
w 1968 roku, gdy został trzykrotnym mistrzem olimpijskim na 
Zimowych Igrzyskach w Grenoble we Francji. W tym samym 
roku otrzymał od generała de Gaulle’a Legię Honorową. 
U szczytu kariery zrezygnował ze sportu i poświęcił się 
organizacji wydarzeń sportowych. Były narciarz wyrósł na 
wielkiego biznesmena i barona sportu. W latach 1995-2014 
był członkiem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, 
kontrolował organizacje Igrzysk Zimowych w Albertville 
w 1992, w Turynie w 2006 i w Soczi w 2014.

JEAN-CLAUDE KILLY
NARCIARSTWO ALPEJSKIE

„
ZDOBYWCY TRZECH ZŁOTYCH MEDALI!

sport
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muzyka

WEDŁUG BADANIA Z 2018 ROKU, NA ŚWIECIE ŻYJE 300 

MILIONÓW FRANKOFONÓW, CO SPRAWIA, ŻE FRANCUSKI 

JEST PIĄTYM NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANYM JĘZYKIEM ŚWIATA. PO 

FRANCUSKU MÓWI SIĘ W KANADZIE, MAROKU, SENEGALU, 

SZWAJCARII I BELGII. Z TYCH KRAJÓW WYWODZI SIĘ KWIAT 

FRANCUSKIEJ PIOSENKI!

OCZAROWUJĄ 
FRANCJĘ!
Belgowie, Kanadyjczycy, 
Afrykanie… 

P. Cotinier
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 „LUDZIE OSTROŻNI TO KALEKI” czy 
„nienawidzę ostrożności, prowadzi donikąd.” Jacques 
Brel zawsze opowiadał się przeciwko strachowi przed 
podejmowaniem ryzyka. Przy nim trzeba było być odważnym.
Jacques Brel to belgijski piosenkarz znany od lat 50. XX 
wieku. Zakochany w słowach i języku francuskim, przez 
ponad 10 lat królował na listach przebojów. Zasłynął 
w 1959 roku utworem „Ne me quitte pas” (Nie opuszczaj 
mnie), który opowiada o rozpaczy po rozstaniu. Jest to kultowa 
piosenka, znana przez wszystkich, tak samo jak „Ces gens-
là” (Ci ludzie) czy „la Valse à mille temps” (Walc na tysiąc 
taktów). Zyskały one tak dużą popularność głównie dzięki 
zdolnościom interpretacyjnym wykonawcy, który przybierał 
pozy, zachwycał dykcją i urzekał spojrzeniem prosto 
w kamerę. Genialny wykonawca.
W sumie sprzedał 25 milionów albumów na arenie 
międzynarodowej. Był inspiracją dla Leonarda Cohena 
i Davida Bowie’go, a kilka jego utworów zostało 
przetłumaczonych na język angielski i wykonanych przez 
Raya Charlesa, Ninę Simone czy Franka Sinatrę.
Brel jest ponadczasowy, pomimo śmierci ponad 40 lat temu, 
artysta wciąż zachwyca kolejne pokolenia. „Starzy ludzie nie 
umierają, oni zasypiają i śpią zbyt długo.”

BELGIA
JACQUES BREL : GENIALNY 
WYKONAWCA

 TA BELGIJSKA PIOSENKARKA włoskiego 
pochodzenia jest jednym z największych francuskich 
głosów. Jej kariera rozpoczęła się wraz z wydaniem albumu 
„Pure” (Czysta) w 1996 roku. Piosenki „Tout” (Wszystko) 
i „Je t’aime” (Kocham Cię) puszczano w radio na okrągło. 
Do tego stopnia, że wielki Johnny Hallyday zaprosił ją 
do wspólnego występu na Stade de France. Nagrała kilka 
albumów po angielsku i udało jej się podbić serca zagranicznej 
publiczności. Mniej znana i rozchwytywana na scenie 
francuskiej, zwróciła się na wschód, gdzie cieszy się nadal 
dużą popularnością. Jest gwiazdą w Rosji, ale koncertuje 
w całej Europie Wschodniej i Środkowej, w tym także 
w Polsce.

BELGIA
LARA FABIAN : GWIAZDA W EUROPIE 
WSCHODNIEJ

©
 S

te
ve

 D
es

ch
ên

es



MAGAZYN FRENCH TOUCH
2 0 7

muzyka

Postura 
androgyniczna, 

wygląd retro 
ekscentryczny

i dużo talentu.”

 „ALORS ON DANSE” (A więc tańczymy) to pierwszy 
hit artysty, który w 2009 roku dosłownie porwał nas do tańca. 
Porównywany do Jacques’a Brela ze względu na swoje 
frazeologizmy i belgijskie pochodzenie, stał się wielką gwiazdą, 
dzięki swojemu drugiemu albumowi zatytułowanemu „Racine 
carré” (Pierwiastek kwadratowy) z 2013 roku. Filmik opublikowany 
w mediach społecznościowych jako jego zapowiedź natychmiast 
opanował sieć. Widzimy w nim, jak smutny i pijany piosenkarz 
snuje się po ulicach Brukseli śpiewając swój kawałek „Formidable” 
(Wspaniali). 3 miliony sprzedanych płyt później i po zakończonej 
długiej trasie koncertowej w Europie oraz Afryce artysta zdecydował 
się na przerwę w karierze. Jego trzeci album, który ukazał się 
w marcu 2022, był wielkim wydarzeniem kulturalnym nie tylko dla 
frankofonów. 

BELGIA
STROMAE: KREATYWNY GENIUSZ
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 MÓWIĄC O GAROU, nie sposób nie wspomnieć o 
musicalu „Dzwonnik z Notre-Dame” inspirowanym powieścią 
Victora Hugo o tym samym tytule. Zasłynął on bowiem rolą 
Quasimodo w 1998 roku. Znaczący dla jego kariery był także 
duet z Céline Dion w utworze „Sous le vent” (Z wiatrem), 
który stał się jedną z ulubionych piosenek amatorów karaoke 
we Francji. Ponadto, artysta zasiadał w fotelu trenera 
w popularnym show telewizyjnym The Voice.

QUEBEC 
GAROU : QUASIMODO NA ZAWSZE 
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D’Eux, najlepiej 
sprzedający się 

album wszech 
czasów we 
Francji.”

 ZNA JĄ CAŁY ŚWIAT. Pochodząca 
z francuskiego regionu Kanady, Céline Dion posiada 
w swoim repertuarze znakomite francuskie piosenki, 
które biją wszelkie rekordy. Album „D’Eux” (O nich), 
który ukazał się w kwietniu 1995 roku pod egidą Jean-
Jacques’a Goldmana, jest we Francji najlepiej sprzedającym 
się krążkiem wszech czasów - 4,5 miliona sprzedanych 
egzemplarzy w ciągu 25 lat i 10 miesiący na szczytach list 
przebojów. Co więcej, jest także najlepiej sprzedającym 
się albumem frankofońskim na świecie z 10 milionami 
sprzedanych krążków.

QUEBEC
CÉLINE DION : DIVA BIJĄCA 
WSZYSTKIE REKORDY

„
muzyka
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Francja stała 
się moim drugim 

domem, a francuski 
moim drugim 

językiem.”

 NANA MOUSKOURI, a właściwie Loanna 
Mouskouri, urodziła się w 1934 roku na Krecie jako córka 
operatora projektora filmowego w lokalnym kinie i woźnej. 
Po skończeniu ateńskiego konserwatorium, występowała 
w stołecznych klubach. Została zauważona przez 
producentów i w 1958 roku nagrała swój pierwszy album 
będąc już w Paryżu. Zdobyła międzynarodową sławę: 
występowała na Eurowizji i w show telewizyjnym  na kanale 
BBC, koncertowała w Stanach Zjednoczonych i sprzedała 
300 milinów płyt. Jej 60 letnia kariera jest imponująca!

GRECJA/KRETA
NANA MOUSKOURI: GRECKA DUSZA

 MAJĄC ZALEDWIE 19 LAT, Coeur de pirate 
zabłysnęła w 2009 roku swoim pierwszym albumem. Zdobyła 
popularność we Francji, dzięki dziecięcej barwie głosu 
i piosenkami na temat relacji miłosnych. Od tego czasu, 
jej życie prywatne jest częściej tematem dyskusji niż jej 
muzyka. Była związana z pewnym francuskim tatuatorem, 
ale wzięła z nim rozwód w 2016 roku i w tym czasie 
powróciła też do aktywności w mediach społecznościowych. 
Dzisiaj jest mamą dwójki dzieci i dzieli swe życie między 
rodzinnym Montrealem a Paryżem. Wciąż nagrywa 
nowe piosenki. W wieku 32 lat zachowała urodę aniołka 
i żyje szczęśliwie w nowym związku.

QUEBEC
COEUR DE PIRATE : BUZIA ANIOŁKA

„
muzyka
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 „NIEWIDOMA PARA Z MALI” - tak nazywani są 
Amadou i Mariam. Spotkali się w 1975 roku w Instytucie młodych 
niewidomych w Bamako, a połączyła ich bezwarunkowa miłość do 
muzyki. Od Mali, przez Francję, aż po Wybrzeże Kości Słoniowej 
i największe światowe sceny, ich muzyka czerpiąca garściami 
z afrykańskich korzeni promieniuje na całą planetę.

MALI/WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ
AMADOU I MARIAM : MUZYKA PROSTO 
Z SERCA 

„
Inspiracją był dla 
nas soul Jamesa 
Browna i Pink 
Floyd.”

muzyka
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 „JAK NA PIĘKNĄ DZIEWCZYNĘ nie jesteś 
aż tak głupia. Jak na zabawną dziewczynę nie jesteś aż tak 
brzydka.”, śpiewa Angèle Van Laeken w przeboju „Balance 
ton… quoi ?” („donieś na… kogo?”). To nawiązanie do 
hasztagu używanego przez kobiety w okresie #MeToo: 
#BalanceTonPorc (#DonieśNaTwojąŚwinię). Wokalistka 
szczególnie dba o język swoich tekstów, dlatego słowo 
„świnia” zastąpiła wykrzyknieniem quoi? („co?/hę?”). 
Angèle urodziła się w 1995 roku w Belgii. Jest córką 
piosenkarza Marka oraz aktorki i komiczki Laurence 
Bibot. Jej bratem jest raper Romeo Elvis. Z jednej strony, 
artystyczny dom był dla niej źródłem inspiracji, z drugiej 
strony - przekleństwem, ponieważ dziewczyna dorastała 
w cieniu rodziców. Kiedy była jeszcze dzieckiem, mama jej 
powtarzała: „Jesteś bardzo ładna, ale to nie wystarczy”.

muzyka

ANGÈLE

WOKALISTKA UWIELBIANA PRZEZ NASTOLATKÓW 

I ICH RODZICÓW. ZAANGAŻOWANA FEMINISTKA, KTÓRA 

NIGDY NIE MORALIZUJE. ANGÈLE JEST WOKALISTKĄ, 

AUTORKĄ TEKSTÓW ORAZ KOMPOZYTORKĄ, KTÓRA OD 

KILKU LAT Z CORAZ WIĘKSZYM SUKCESEM PODBIJA 

FRANCUSKOJĘZYCZNY RYNEK MUZYCZNY. MA WYJĄTKOWY 

TALENT I NIE BRAKUJE JEJ DYSTANSU DO SIEBIE.

Najbardziej francuska
z belgijskich piosenkarek 

P. Cotinier
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 „BYŁO TAK SZYBKO I TAK MOCNO” — 
wyznaje Angèle w filmie dokumentalnym wyprodukowanym 
przez Netflix. Jej ojciec zachęcał ją do gry na pianinie od 
najmłodszych lat. Po ukończeniu szkoły jazzowej dołączyła 
do zespołu ojca i grała z nim w kawiarniach. Jej profil 
w mediach społecznościowych wyróżnia się, dzięki nagraniom 
z prób oraz śmiesznym filmikom. Jej głos, mimo że słodki, 
jest również głęboki. Ton jest lekki. Angèle ma do siebie duży 
dystans. Jest spontaniczna, zabawna i filuterna. To dziewczyna 
z sąsiedztwa, która potrafi zaskoczyć. Jej talent zapewnił jej 
miejsce wśród najbardziej uznanych artystów frankofońskich 
ostatnich lat.  

 W 2017 ROKU wydała swój pierwszy 
utwór: „La loi de Murphy” (Prawo Murphiego), 
który podobnie jak jej publikacje w mediach 
społecznościowych był zainspirowany kulturą 
miejską i ideą nieograniczonej wolności. 
W tej piosence wspomina o niewłaściwym 
zachowaniu mężczyzn wobec kobiet. „Facet 
pyta mnie o drogę. Uprzejmie mu pomagam. 
W rzeczywistości był to tylko podryw. Przez 
tego dupka uciekł mi tramwaj”. Piosenka 
odniosła ogromny sukces, a tym samym stała się 
idealnym początkiem kariery Angèle. Duet z jej 
bratem zatytułowany „Tout oublier” (Wszystko 
zapomnieć) oraz album „Brol” wydany 
w 2018 roku zapewniły jej status gwiazdy. 
Przed pandemią trzykrotnie zdołała wypełnić 
Zenith, dużą paryską salę zarezerwowaną dla 
największych artystów. W trakcie lockdownu 
wciąż pozostawała aktywna, nagrała między 
innymi przebój z Dua Lipą.

ZAWROTNE POCZĄTKI

SŁAWA W WIEKU 23 LAT 

muzyka
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 ANGÈLE NIE MA KOMPLEKSÓW, 
co udowodniła pokazując się z sałatką między zębami oraz 
pozując bez makijażu. Dzięki temu od samego początku była 
inspiracją dla kobiet. Wydanie utworu „Balance ton… quoi?” 
w 2019 roku uczyniło z niej ikonę feminizmu dla młodego 
pokolenia. Chociaż tekst wydaje się lekki, to jednak otwarcie 
potępia zwykły seksizm. Dzisiaj ta piosenka jest już kultowa. 
Stała się też hymnem demonstracji przeciwko przemocy 
wobec kobiet w krajach francuskojęzycznych. Kolejnym 
zaangażowanym społecznie utworem Angèle jest piosenka 
„Ta Reine” (Twoja Królowa), w której artystka opowiada 
o swojej biseksualności, dzięki czemu została głosem 
społeczności LGBTQIA+. Od tego czasu na jej koncertach 
zawsze powiewają tęczowe flagi.

FEMINISTKA I ARTYSTKA 
ZAANGAŻOWANA
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Kiedy dziewczyna 
mówi „nie”, to 
znaczy „nie”! 

„
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Mika 
« Elle me dit »

Shakira 
« Je l’aime à mourir »

Grace Jones 
« La vie en rose »

Michael Jackson 
« Je ne veux pas la fin de 
nous »

Elton John 
« Donner pour donner »

ONI TEŻ
Śpiewają
po francusku

muzyka
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