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Szykowna jak 
Francuzka

Paryż na  
„Piętnastkę”!

Dzieło pomocy 
rękodzieła

Uroda i piękno 
znad Sekwany
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NOUS T'INVITONSZAPRASZAMY

Odkryj to, co naprawdę dobre! Nowe 
miejsce na mapie CH FORUM – 
Tchibo! Odkryj unikalne połączenie 
produktów z kategorii: moda, sport, 
akcesoria do domu, kuchni i ogrodu  
z doskonałą kawą. W sklepie Tchibo 
typu pop-up znajdziesz produkty  
z różnorodnych kategorii oferowane 
w outletowych cenach. Asortyment 
Tchibo cechuje wysoka jakość, nie-
standardowe rozwiązania i ekolo-

giczne pochodzenie. Sklep oferuje 
również doskonałe gatunki kaw  
z najlepszych obszarów upraw na 
świecie oraz wszystko to, co jest po-
trzebne do jej zaparzenia. W ofercie 
odnajdziesz w pełni automatyczne 
ekspresy Esperto Café, system kap-
sułkowy Cafissimo oraz szeroki wy-
bór akcesoriów do alternatywnego 
parzenia kawy! Udanych zakupów  
i do miłego zobaczenia w Tchibo!
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Allez, allez! Czyli po francusku: pospiesz się! Do CH FORUM, aby odwiedzić 
nowe sklepy i załapać się na wycieczkę do Paryża. Oui! Tak właśnie celebru-
jemy 15-lecie naszego centrum. Z okazji jubileuszu czeka na Ciebie mnó-
stwo atrakcji w iście francuskim stylu, o których dowiesz się z tego wydania  
„FORUM News”.
Jubileuszowa crème de la crème (dosłownie po franc.: śmietanka) to 15 dwu-
osobowych wycieczek do stolicy Francji i podparyskiej atrakcji dla rodzin - 
Eurodisneylandu. Można je wygrać w urodzinowym konkursie, który potrwa 
aż pięć tygodni, a zwycięzców wyłaniać będziemy co sobotę. Kluczem do 
wyjazdu jest wiedza o Paryżu i Francji, gdyż konkursowe zadania mają formę 
quizu.
Jeśli Francja, to elegancja. Sandina, nasza dyżurna blogerka, przeszukała 
sklepy modowe w CH FORUM i przygotowała dla Ciebie efektowny set a la 
française. Zrobiła także listę kosmetyków w tym stylu. Kupisz je w naszych 
drogeriach i perfumeriach. Francuska kuchnia jest doskonała i słynna 
na całym świecie. Jej przysmaki prezentujemy w osobnej sekcji, która  
powstała we współpracy ze sklepem Carrefour. I to jest délicieuse (tłum. 
pyszne)! Celebruj z nami urodziny i przygotuj się na spotkanie z Francją.

Dyrekcja CH FORUM Gliwice

Bon Voyage!

DÉLICE!  
Francuskie  
specjały

Podczas wakacji trochę się u nas pozmieniało. Przybyło nowych 
sklepów, a wkrótce pojawią się kolejne. Pierwszy w Gliwicach 
i  okolicy sklep firmowy otworzyła sieć Tchibo. To ważne: ta 
marka to nie tylko kawa! Smakosze kuchni orientalnej zapew-
ne już się zorientowali, że w strefie gastronomicznej pojawiła 
się nowa restauracja Top Sushi. Na liście sklepów modowych 
CH FORUM mamy już też Tatuum, a po modną biżuterię i akce-
soria jubilerskie zapraszamy niebawem do nowego salonu sieci 
Tous. Również będzie to pierwszy w Gliwicach, i jedyny poza 
Katowicami, salon tej marki na Górnym Śląsku.
Jesienią szykują się u nas jeszcze dwie superpremiery ma-
rek z branży home & deco: otwarcie salonu debiutującej  
w Gliwicach sieci Homla oraz większego, w nowej lokalizacji 
i aranżacji, salonu obecnej już w CH FORUM sieci Home & You.  
Nous t'invitons (tłum. zapraszamy).

Pałeczki w dłoń, bo już pora  
na ucztę w TOP SUSHI (strefa re-
stauracyjna na poziomie +1). Fani 
tego przysmaku na pewno zaspo-
koją tu swój dalekowschodni ape-
tyt. Hosomaki, futomaki, uramaki, 
nigiri, sashimi - te nazwy są dosko-
nale znane każdemu miłośnikowi 
sushi. Kto jeszcze nie przekonał się 
do tej sycącej, bardzo wartościo-
wej odżywczo potrawy, nie musi 
od razu jechać do Japonii. Wystar-
czy, że odwiedzi TOP SUSHI. Re-
stauracja oferuje także kilkanaście 
rodzajów zestawów, które odpo-
wiednio zapakowane można  za-
brać ze sobą i zjeść później. To do-
bra opcja, gdyż sushi nie stygnie.
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PODRÓŻE

RAINBOW w CH FORUM:  
tel. 32 413 16 43

TUI w CH FORUM:  
tel. 32 413 16 15

Na wycieczki po Francji zaprasza 
Rainbow Tours. Zobaczysz podczas 
nich ciekawe miejsca, poznasz ich 
historię, zachwycisz się pięknymi 
widokami, a także odkryjesz wy-
borną francuską kuchnię.
MIASTO MARZEŃ
Piękny kompleks pałacowy w Wer-
salu • arcydzieła Luwru - możliwość 
zobaczenia Mona Lizy na żywo 
• Dzielnica Łacińska i Sorbona • Wie-
ża Eiffla  • grobowiec Napoleona • re-
laksujący rejs po Sekwanie.
PARYŻ I DOLINA LOARY, CZYLI 
GDZIE BIJE SERCE FRANCJI
Najpiękniejsze zamki doliny 
Loary - Chambord, Chenonceaux, 
Chaumont, Blois, Azay-le-Rideau, 
Amboise • zwiedzanie Paryża - Luwr 
i Mona Lisa • relaksujący rejs po 
Sekwanie • piękna gotycka katedra 
Notre Dame w Chartres • Orlean - 
miasto Joanny d`Arc.
PARYŻ I DISNEYLAND
Disneyland Paris - super zabawa dla 
dorosłych i dla dzieci! • Wersal - pięk-
ny pałac królewski • Wieża Eiffla  • re-
laksujący rejs po Sekwanie.
UROKI MORZA ŚRÓDZIEMNEGO
Lazurowe Wybrzeże i Monako • Bar-
celona i Sagrada Familia • Pireneje  
i Andora • papieskie Avignon i słynny 
most Pont du Gard • Carcassonne  
i Lourdes.

BON VOYAGE!
Alpy Francuskie są częścią re-
gionu Owernia-Rodan-Alpy znaj- 
dującego się w południowo-
-wschodniej części Francji. Naj-
wyższym szczytem łańcucha gór-
skiego Alp jest Mont Blanc (4 809 
m n.p.m.).
Zimowe wakacje w Alpach Fran-
cuskich to przede wszystkim gwa-
rancja śniegu oraz niezapomniane 
widoki. Kurorty wypoczynkowe ofe-
rują nie tylko liczne udogodnienia 
związane z uprawianiem sportów, 
lecz także regenerację organizmu 
po aktywnie spędzonym dniu.  
Co roku Alpy Francuskie odwie-
dzane są przez rzesze turystów, 
chcących nacieszyć się jazdą po 
wielokilometrowych, doskonale 
przygotowanych stokach, zarówno 
dla amatorów, jak i zaawansowa-
nych fanów zimowych sportów .
Biuro podróży TUI w CH FORUM za-
prasza do sprawdzenia ofert na wy-
jazdy narciarskie i snowboardowe. 

Narty 2022/23
NOWOŚĆ: Francja

Zaliczka 5%, reszta dopiero
16 dni przed wyjazdem

Bezpłatna anulacja ze zwrotem
zaliczki do 16 dni przed

Zapraszamy do biura
TUI CH Forum Gliwice

TATUUM już ponad 20 lat prezentuje kolekcje ubrań i ak-
cesoriów dla kobiet i mężczyzn ceniących naturalność oraz 
komfort. Tworzy odpowiedzialnie, z troską o świat wokół 
nas. Nie uznaje kompromisów w kwestii jakości.
Stawia na transparentność w komunikacji, do współpracy 
zaprasza osoby prawdziwe, spełnione zawodowo, posiada-
jące pasję i talent.
TATUUM to nie chwilowa moda, ale projekty tworzone we 
współpracy z wybitnymi projektantami i artystami, które 
dzięki uniwersalnym fasonom i wysokiej jakości pozostają 
z klientami przez wiele sezonów. 

NOUS  
T'INVITONS

TOUS to znana hiszpańska marka 
o  ponadstuletniej tradycji projek-
towania i produkcji biżuterii z cha-
rakterystycznym motywem misia. 
Biżuteria TOUS daje kobietom nie-
zliczone możliwości skomponowa-
nia i spersonalizowania looku w taki 
sposób, żeby wyrazić własny, niepo-
wtarzalny charakter. Bez względu 
czy klientka jest poukładaną mini-
malistką, która biżuterią podkreśla 
elegancki charakter swoich styliza-
cji, czy – na drugim biegunie – peł-
ną nieposkromionej energii i kre-
atywności stylową ekstrawertyczką, 
biżuteria TOUS może zostać skom-
ponowana w taki sposób, aby oddać 
charakter każdej dziewczyny.

Ponadczasowe wzornictwo, nie-
zobowiązująca estetyka i wyso-
ka jakość biżuterii TOUS uczyniły  
z niej jedną z najchętniej kupowa-
nych marek jubilerskich w Polsce.  
W kwietniu 2022, w celu podkreśle-
nia, jak ważni są dla brandu klienci 
z Polski, TOUS powołał dwie nie-
powtarzalne ambasadorki, kre-
atorkę trendów Julię Kuczyńską 
„Maffashion” i ikonę Generacji Z, 
Roxie Węgiel. Obie zaznaczają, że 
biżuteria TOUS, tak jak żadna inna 
marka, pozwala noszącej ją kobiecie 
na wyrażanie indywidualizmu przez 
bogactwo wzorów, różnorodność 
dostępnych kolekcji oraz możliwości 
tworzenia nowych kompozycji. 

PO FRANCJI  
Z RAINBOW TOURS!

SZUSUJ POD MONT BLANC

RAINBOW

RAINBOW

RAINBOW

ITAKA w CH FORUM:
tel. 32 661 07 30

TOUS

HOMLA jest marką wyposażenia 
wnętrz, która pomaga spełniać ma-
rzenia o pięknym i funkcjonalnym 
wnętrzu oraz celebracji rodzinnych 
chwil. Gwarantuje światowy design 
w optymalnej cenie.
HOMLA oferuje produkty do salo-
nu, sypialni, kuchni, jadalni, łazien-
ki, pokoju dziecięcego oraz tysiące 
dekoracji i prezentów dla każdego 
i na każdą kieszeń. Wśród propozycji 
znajduje się cała gama kolorowych 
krzeseł, puf, foteli, dodatków, które 
można dopasować do każdego stylu 
wnętrza - zarówno nowoczesnego, 
jak i tradycyjnego.
Produkty HOMLA pokochają wszyst-
kie osoby, które pragną zachować 
odpowiedni balans pomiędzy funk-
cjonalnością, wyglądem mebli czy 
dodatków oraz ceną. HOMLA od-
zwierciedla najnowsze trendy - Klien-
ci mogą kupić tu tekstylia w  naj-
modniejszych wzorach i kolorach, 
pościele w pastelowe printy, stylowe 
dodatki w złotym kolorze, kolorowe 
szklanki, czy eleganckie kieliszki.  
W ofercie HOMLA dostępne są 
również kosze, pojemniki, organi-
zery - wszystko to, dzięki czemu  
w każdym mieszkaniu zapanuje ład 
i porządek.

ZAPRASZAMY
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15-lecie FORUM

Ach ten Paryż! Miasto miłości, muzeów i europejska stolica 
mody. Urzeka pięknem zabytkowej architektury i zachwyca 
dziełami sztuki. Tutaj każdy krok to zapowiedź wielkiej przygo-
dy, niezależnie od pory roku czy dnia. Rankiem, gdy budzisz się 
aromatyczną kawą i croissantem w klimatycznej kafejce. Jak 
też po zmroku, gdy za stołem w którejś ze świetnych restaura-
cji celebrujesz życiowe uciechy. Namówiliśmy Cię na wyciecz-
kę nad Sekwanę? Świetnie, to jedziemy!

PARYŻ NA 
„PIĘTNASTKĘ”

15 
lat

9.09-08.10 | KAŻDY PIĄTEK I SOBOTA PEŁNE ATRAKCJI

PARYŻ WART JEST GRY!
15-LECIE FORUM

W każdy piątek w godz. 14:00-19:00
oraz w każdą sobotę w godz. 11:00-19:00

FRANCUSKA KAWIARENKA
Poczęstuj się smaczną kawą i kolorowymi makaronikami!

W każdą sobotę w godz. 11:00 - 19:00

WYSTĘPY KUGLARZY, MIMÓW, 
KARYKATURZYSTÓW ORAZ KONCERT 
HARMONII

WYGRAJ 
PARYŻ NA  

15-lecie FORUM

W Paryżu znajduje się wiele zabyt-
ków z różnych epok, dzieł sztuki, 
ikonicznych budowli architektonicz-
nych, muzeów, uczelni oraz instytu-
cji o znaczeniu międzynarodowym.
Podczas zwiedzania stolicy odwie-
dzisz: słynny cmentarz Père-Lacha-
ise, dzielnicę Montmartre, Bazylikę 
Sacré-Cœur, Wieżę Eiffla, Trocadéro, 
Łuk Triumfalny, Pola Elizejskie, Plac 
de la Concorde.
Przejdziesz koło Pałacu Inwali-
dów, przespacerujesz się wokół 
Świętej Kaplicy (Sainte-Chapelle),  
Notre Dame, Panteonu oraz Cen-
trum Pompidou.
Cały dzień spędzisz na zabawie 
w Eurodisneylandzie. To czwarty 
otwarty na świecie park rozrywki 
Walta Disneya. Jest podzielony na 5 
krain. Są to: Główna Ulica, Kraina 
Fantazji, Pogranicze, Kraina Przygo-
dy, Kraina Odkryć.

Francuska przygoda z CH FORUM 
rozpocznie się już 5 września.  
To pierwszy dzień konkursu, któ-
ry potrwa aż pięć tygodni. W każ-
dą sobotę, tj. 10, 17 i 24 września 
oraz 1  i 8 października, wyłonimy 
trzech jego zwycięzców. Zadania  
w urodzinowym konkursie będą 
miały formę quizów, a pytania będą 
dotyczyły Francji, w tym Paryża. Od-
powiedzą na nie ci klienci, którzy  

Teraz droga do Paryża wiedzie przez 
CH FORUM, gdyż z okazji 15-lecia 
naszego centrum ogłaszamy wiel-
ki konkurs, w którym do wygrania 
jest aż 15 dwuosobowych wycieczek 
do stolicy Francji. Dodatkową atrak-
cją tego wyjazdu jest wizyta w Euro-
disneylandzie!

w CH FORUM zrobią zakupy za co 
najmniej 50 zł i zarejestrują pa-
ragon(y) na platformie na stronie  
forumgliwice.online.
O wyniku konkursu, i tym samym 
szansie na nagrodę, zadecyduje po-
prawność odpowiedzi oraz szyb-
kość rozwiązania quizu. Jeśli chcesz 
poprawić swój wynik, wystarczy,  
że zarejestrujesz następny paragon.
Dowiedz się więcej i śledź aktualno-
ści na naszych firmowych stronach 
oraz w mediach społecznościowych.

TAK BĘDZIEMY  
ŚWIĘTOWAĆ  
15. URODZINY

JAK I KIEDY MOŻESZ  
WYGRAĆ?

TO ZOBACZYSZ PODCZAS 
WYCIECZKI

We wrześniu i w październiku na 
ulicach Gliwic oraz w naszym cen-
trum spodziewaj się francuskiej 
ofensywy. Spokojnie, Bastylii nie 
będziemy zdobywać, bo mamy po-
kojowe zamiary. Mamy też lokalną 
wieżę Eiffla. Wszak gliwicka Radio-
stacja do niej taka podobna. Pora 
rozpocząć świętowanie „piętnastki” 
zabawą pełną atrakcji i niespodzia-
nek à la française!

co piątek i sobotę będziemy częstować  
Cię makaronikami - klasycznym słodkim 
przysmakiem francuskim oraz kawą  
z naszej urodzinowej kawiarenki.

 

zabawimy Cię pokazami cyrkowymi. 
 

 przygrywać nam będzie akordeonista. 

zapraszamy na interaktywne występy mimów. 
 
 

do dyspozycji będą karykaturzyści i portreciści.

 

oczarują Cię aktorzy pantomimy udający  
interaktywną parę zakochanych.

9-10 września

10 września 
o godz. 12:00, 16:00 i 18:00

17 września w godz. 12:00-18:00

24 września  
o godz. 12:00, 16:00 i 18:00

1 października  
od godz. 12:00 do 18:30

8 października 
o godz. 12:00, 16:00 i 18:00) 

Przygotowaliśmy liczne atrakcje dla 
dzieci, w tym animacje i warsztaty, 
np. malowanie buziek i inne lubiane  
przez dzieciaki atrakcje. Zobacz  
poniżej co mamy w planach!
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Wpadnij do nas
na zakupy z Twoim

PSYjacielem

DZIEJE SIĘ
Szukasz oryginalnych przedmiotów, a przy tym jesteś oso-

bą Wielkiego Serca i chciał(a)byś wesprzeć potrzebujących? 
W takim razie FORUM Rękodzieła to wydarzenie dla Ciebie.

DZIEŁO POMOCY 
RĘKODZIEŁA

Ten nowy cykl rozpoczęliśmy  
w sierpniu i organizujemy go wraz 
z Fundacją Stacja 6, która od grud-
nia ub. roku prowadzi w CH FORUM 
sklep charytatywny z rękodziełem 
(poziom +1, naprzeciwko sklepu 
TEDI). Dzięki działalności Fundacji 
już ponad 150 osób (bezdomnych, 
biednych, chorych i samotnych) 
otrzymuje stałą pomoc, m.in. posił-
ki, przedmioty codziennego użytku 
oraz dofinansowanie leczenia lub 
rehabilitacji. 
Teraz skala pomocy może być jesz-
cze większa. FORUM Rękodzieła to 
comiesięczne święto łączące twór-
ców, osoby życzliwe Fundacji i ko-
chające pomagać. Jest to również 
miejsce spotkań ludzi wytwarza-
jących ręcznie piękne przedmio-

GIEŁDA WINYLI I PŁYT CD 

Dla tych, których kręcą czarne krążki i płyty CD,  
organizujemy kolejną edycję spotkań muzycz-
nych pod hasłem „Płyty w Twoim mieście”. Warto  
zakręcić się wokół nich 21 i 22 października (pią-
tek-sobota), aby znaleźć kolekcjonerskie perełki 
spośród ok. 20 000 płyt, które w tych dniach zosta-
ną zaprezentowane w CH FORUM.
Na stoiskach wystawców będzie można znaleźć za-
równo nowości, jak również trudne do zdobycia ra-
rytasy z różnych gatunków muzycznych, np. takich 
jak: rock, metal, punk, jazz, pop, elektronika, new 
age czy klasyka.

ŚWIATOWY DZIEŃ ZWIERZĄT 

Obchodzony 4 października (wtorek) Światowy 
Dzień Zwierząt to kolejna okazja do spotkania „bra-
ci mniejszych” w CH FORUM. Będziemy ich gościć 
dzięki naszej współpracy z gliwickim Schroniskiem 
dla Zwierząt - stałym partnerem akcji adopcyjnych 
i pomocowych adresowanych do miłośników psów  
i kotów.
Poprzednie akcje cieszyły się dużym powodze-
niem, a wiele zwierzaków znalazło dzięki nim 
nowe domy. Mamy nadzieję, że tak będzie i tym 
razem. Więcej informacji znajdziesz na stronie  
forumgliwice.pl oraz stronie www.schronisko.gliwi-
ce.pl. Zachęcamy też do odwiedzania naszej stre-

ty, jak i tych, którzy uwielbiają się 
nimi otaczać, a także doceniają ich 
niepowtarzalny charakter. Podczas 
FORUM Rękodzieła można kupić 
meble artystyczne, ręcznie szy-
te torebki i zabawki, artykuły dla 
dzieci, biżuterię artystyczną, kartki 
i obrazy. Nie brak też lasów w szkle, 
kompozycji kwiatowych, ceramiki  
i wyrobów z drewna.
W tym roku zaplanowaliśmy jeszcze 
cztery sobotnie spotkania, połączo-
ne z warsztatami technik rękodziel-
niczych:  10 września, 8 paździer-
nika, 19 listopada i 10 grudnia 
(edycja świąteczna). Poza tym warto 
częściej odwiedzać sklep Fundacji 
Stacja 6   w CH FORUM, w którym 
dostępnych jest około 300 produk-
tów i pięknych przedmiotów. Wyjąt-

fy gastro przyjaznej pupilom (poziom +1), gdzie 
przez cały czas prezentujemy zdjęcia schronisko-
wych psów i kotów do adopcji.
Światowy Dzień Zwierząt ma związek z osobą 
Św. Franciszka z Asyżu, który również tego dnia jest 
wspominany przez Kościół rzymskokatolicki. Gło-
sił on ideę braterstwa i równości wszystkich stwo-
rzeń, w tym zwierząt. Obchody Dnia mają na celu 
zmienić zachowanie ludzi w stosunku do zwierząt 
i  uświadomić im, że to żywe istoty, mające swoje 
prawa. Obchody celebrują organizacje działające 
na rzecz ochrony zwierząt, a także wegetarianie.

DO SKLEPU Z PUPILEM

Pasaże CH FORUM są w pełni otwarte dla posiada-
czy zwierząt, głównie psów (jeszcze nie widzieliśmy 
nikogo z kotem). Zwierzolubni mają nawet w stre-
fie restauracyjnej swój kącik przyjazny pupilom, 
gdzie w spokoju spędzą czas i zjedzą posiłek w to-
warzystwie czworonożnych podopiecznych.
Przybywa też sklepów, które akceptują obecność 
zwierzaków. I bynajmniej nie chodzi nam tylko  
o sklep sieci ZOO Afryka, w którym są one nawet 
ważniejsze niż ludzie ;-).
Aby ułatwić Klientom CH FORUM orientację,  
do których sklepów mogą wejść z pupilami, przy-
gotowaliśmy specjalne oznaczenia-naklejki.  
Są one umieszczone na witrynach sklepowych  
w okolicy wejścia. Proszę, nie oceniaj źle tych 
sklepów, w których pobyt ze zwierzętami jest 
jeszcze  niemożliwy. Niektóre sieci potrzebu-
ją więcej czasu, aby wdrożyć takie rozwiązanie. 
Czasem podyktowane to jest innymi przepisami  
i troską o bezpieczeństwo.

kowych ciuchów, torebek, biżuterii, 
ceramiki, zabawek sensorycznych, 
ozdobnych elementów wyposażenia 
mieszkania, małych mebli, makram,  
a także obrazów, zdjęć i wielu in-
nych prac ponad 20 twórców z Gli-
wic i okolic.

Jeśli sam(a)  
zajmujesz się  

rękodziełem i chciał(a)byś  
współpracować ze sklepem 
lub wystawiać się na FORUM 

Rękodzieła,  
zapraszamy do kontaktu  

pod numerem  
tel.: 796 926 314.
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Francuski szyk w modzie opiera 
się na zasadzie „mniej znaczy wię-
cej". Minimalizm i prostota są wi-
doczne na każdym kroku co spra-
wia, że styl ten jest ponadczasowy.  

Chcesz ubierać się jak Francuzka? 
Zacznij zatem od ubrań o stono-
wanej palecie barw i klasycznych 
fasonach. W Twojej szafie nie może 
zabraknąć dobrej jakościowo bazy: 
eleganckiej marynarki, tweedo-
wej garsonki, białej koszuli, wy-
godnych jeansów, swetra w paski, 
satynowej sukienki, „małej czar-

SZYKOWNA  
JAK  
FRANCUZKA 

KAPPAHL

RYŁKO

OCHNIK

GREENPOINT

GREENPOINT

C&A

H&M

nej", szmizjerki, trenczu i sukienki 
w drobne kwiaty.
Te kilka niepozornych ubrań daje  
Ci szereg możliwości stworzenia ze-
stawień pełnych klasy i wdzięku. 
Francuzki lubią dodawać też swoim 
stylizacjom nuty nonszalancji, dlate-
go przełamują z pozoru zachowaw-
cze outfity wyrazistymi dodatkami. 
Na przykład? Jeansy zestawiają  
z czerwonymi szpilkami, mokasyna-
mi lub białymi sneakersami Lacoste 
w wersji na sportowo, a spod koszuli 
często wystaje koronkowa bielizna.

KAPPAHL

WITTCHEN

RYŁKO KAPPAHL

WOJAS

KAPPAHL

MOHITO

RYŁKO

KAPPAHL

C&A

MOHITO

KAPPAHL

SIZEER

KAPPAHL

KAPPAHL

KAPPAHL
GREENPOINT

MODA
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FRANCJA  
ELEGANCJA

MODA
Podstawą francuskiego stylu w mo-
dzie męskiej jest przede wszystkim 
dobrze skrojony garnitur w kolo-
rze czarnym, brązowym lub szarym. 
Must have jest również dobrej ja-
kości koszula - nie tylko biała, ale 
również taka w drobne wzory, która 
wprowadzi w garderobę nieco luzu.
W ich kapsułowej garderobie ma-
rynarki nie są zarezerwowane tyl-
ko na specjalne okazje, ale przede 
wszystkim są noszone na co dzień. 
W swobodniejszej wersji marynar-
ka zestawiana jest z jeansowymi 
spodniami oraz białymi sneakersa-
mi. Możesz też zaszaleć z jeanso-
wym total lookiem, którego bazą 
stanie się biała koszula. Natomiast 
wybierając obuwie zwróć uwagę na 
klasyczne modele typu półbuty lub 
oksfordy, które dają wiele możliwo-
ści na modowe połączenia i świetnie 
sprawdzą się również z eleganckim 
płaszczem.

L'ENFANT MODERNE,
czyli modny 
dzieciak

Smyk'owe dziecięce stylizacje rów-
nież są tutaj bardzo klasyczne. Do-
minują odcienie bieli, czerni, beżu 
i koloru czerwonego. Jednak inaczej 
ma się sprawa ze wzorami. Krop-
ki, paski, kratka - można mieszać 
dowolnie, a wciąż będzie modnie. 
Oczywiście nie musisz rezygnować 
z koloru w outfitach swojego dziec-
ka. Z łatwością dodasz nieco nonsza-
lancji stylizacjom dla chłopca dzięki 
wyrazistym kolorom obuwia. Nato-
miast dziewczęcy look urozmaici pli-
sowana sukienka w  pastelowych 
kolorach i brokatowe trzewiki - styli-
zacja na miarę Paryskiego Tygodnia 
Mody :).

GIACOMO CONTI

GIACOMO CONTI

BIG STAR

GIACOMO CONTI

PIERRE CARDIN

RECMAN

SMYK

MODA
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ARANŻUJ  
I DEKORUJ
Wnętrza w stylu francuskim są przestronne, jasne, pełne ele-
gancji i bogatych zdobień ściennych w formie sztukaterii.  
Odpowiednie dekoracje grają tu istotną rolę.

Maxime Chattam  
„Plugawy spisek” 
wyd. Sonia Draga
Powieści francuskiego pisarza Maxime’a Chattama 
od lat trafiają na listy bestsellerów. Miłośników peł-
nych zwrotów akcji thrillerów zachęcamy do lektury 
„Plugawego spisku”. Akcja powieści toczy się wokół 
próby znalezienia seryjnego mordercy dokonują-
cego bestialskich morderstw, które wstrząsają całą 
Francją. Ofiary łączy jeden element - symbol wyryty 
na ciele lub namalowany sprayem na ścianie obok 
miejsca zdarzenia, który jest swoistym podpisem 
zbrodniarza. Emerytowany kryminolog Richard Mi-
kelis pomaga śledczym w dochodzeniu. Czy uda 
się im zatrzymać spiralę okrucieństwa? Jaką rolę 
w sprawie odegra Kopalnia Soli w Wieliczce? Tytuł 
polecamy szczególnie czytelnikom o mocnych ner-
wach! 

Guillaume Musso  
„Apartament w Paryżu” 
wyd. Albatros
Guillaume Musso od lat tworzy znakomite bestsel-
lery i należy do czołówki najpopularniejszych pisa-
rzy francuskich. „Apartament w Paryżu” to powieść 
intrygująca i zaskakująca, łącząca w sobie wątki 
miłosne i kryminalne. Madeleine, była inspektor 
wydziału kryminalnego w Manchesterze, przybywa 
do Paryża. Tam przed laty zajmowała się sprzedażą 
kwiatów. Tam też schowała się przed destrukcyj-
nym światem pełnym przemocy. W tym samym 
czasie do stolicy Francji, prosto z Seattle, przylatu-
je dramatopisarz Gaspard. Co roku o tej porze za-
szywa się tutaj w wynajętym lokalu i pisze kolejną 
sztukę. W wyniku nieporozumienia Madeleine  
i Gaspard wynajmują ten sam lokal - pracownię na-
leżącą niegdyś do słynnego artysty. Tragiczny los 
właściciela pracowni fascynuje bohaterów. Razem 
pragną odkryć sekret malarza! Czy prowadzone 
wspólnie śledztwo odmieni ich życie?

HOME&YOU HOME&YOU HALF PRICE

Jeśli do swojego domu chcesz 
wprowadzić trochę luksusu ro-
dem z pałacu, to postaw na zło-
te ozdoby w stylu glamour. Wolisz 
sielskie aranżacje? Zatem spodo-
bają Ci się dodatki w stylu prowan-
salskim, które z daleka pachną la-
wendą. Nadzwyczaj pięknie w tego 
typu wnętrzach prezentuje się 
biała ceramika zdobiona drobny-
mi kwiatami oraz wiklinowe kosze.  
Jeśli jednak cenisz sobie wnętrzar-
ski minimalizm w stylu paryskich 
kamienic, to postaw na gustowne 
marmurowe akcesoria.

DUKA

HOME&YOU

DUKA DUKA HOME&YOU

BIBLIOFORUM  
POLECA

HOME&DECO
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DÉLICE!  
FRANCUSKIE  
SPECJAŁY  

Słynny makaron z Alzacji, histo-
rycznej krainy położonej nad Re-
nem, w północno-wschodniej części 
Francji. Bardzo często podawany 
jest razem z tamtejszymi potrawka-
mi z dziczyzny lub drobiu - a dzieci 
uwielbiają jego wymyślny kształt 
wstążek. Charakteryzuje się tym, że 
na każdy kilogram semoliny z psze-
nicy twardej, z której powstaje ma-
karon, dodaje się 7 świeżych jajek. 
Wszystkie surowce, potrzebne do 
wytworzenia tego wyjątkowego 
makaronu pochodzą z gospodarstw 
jednego obszaru geograficznego 
oraz wszystkie fazy jego wytwarza-
nia odbywają się na tym obszarze. 
Najlepiej smakuje podany z łyżeczką 
świeżego masła.

Palce lizać! Tyle tych pyszności w unikalnej kolekcji regional-
nych specjałów francuskich, dostępnych jedynie w sieci Carre-
four. To bogaty wybór serów, wędlin, wyrobów garmażeryjnych 
i cukierniczych sygnowanych przez najlepszych francuskich 
producentów. Asortyment ze znakiem Reflets de France wy-
twarzany jest za pomocą tradycyjnych metod, w oparciu o ory-
ginalne wielowiekowe receptury, z wykorzystaniem natural-
nych składników. Bon appétit!

Spróbuj oryginalnych nugatów 
z  Montélimar w Prowansji, pro-
dukowanych z najwyższej jakości 
składników: prawdziwego miodu 
i prażonych migdałów i poczuj się 
tak, jak niegdyś czuli się francuscy 
królowie. Mówi się, że ich nazwa po-
chodzi od słów „tu nous gâtes", czyli 
„rozpieszczasz nas". 

Tradycyjne, pyszne 
maślane ciasteczka 
francuskie, o których 
wzmianki pojawiają się 

już w zapiskach z 1830 roku. W 1941 
roku Georges Lautour tworzy recep-
turę ciastek Lonlay - od miasteczka 
w dolnej Normandii, która za spra-
wą jego potomków przetrwała do 
dzisiaj. Podczas wyrobu ciasta do-
daje się masło pochodzące z Isigny 
w dolnej Normandii, produkowane 
przez lokalnych rolników.

Oryginalny camembert prosto ze 
swojej ojczyzny - Normandii. To tu-
taj, we wsi Camembert, stoi pomnik 
Marie Harel, której przypisuje się 
stworzenie w XVIII wieku tej najbar-
dziej znanej odmiany francuskie-
go kremowego sera, na podstawie 
receptury przekazanej jej przez 
mnicha z zakonu Benedyktynów. 
Zapakowany w tradycyjne drew-
niane pudełko, wymyślone i opa-
tentowane przez inżyniera Eugène 
Ridela pod koniec XIX wieku, aby ser 
mógł być transportowany na duże 
odległości. Jedyny w swoim rodza-
ju, lekko słonawy, aksamitny smak 
z  delikatnymi grzybowo-owocowy-
mi nutami, podkreślony szlachetną 
pleśniową skórką.

Kiełbasa z szynki wieprzowej, su-
szona w naturalnej osłonce ze sło-
niny z dodatkiem czosnku i przy-
praw. Wytwarzana tradycyjnie 
nad rzeką Rodan w środkowo-
-wschodniej części Francji. Niezwy-
kle smaczna i delikatna kiełbasa, 
która znajdzie wiele zastosowań  
w każdej wykwintnej kuchni.

Aromatyczny mus 
z  dojrzałych pomi-
dorów uprawianych 
na terenie słonecznej 

Prowansji. W każdym słoiczku 
zamknięto dokładnie wyselekcjo-
nowane, dojrzałe pomidory, po 
uprzednim ich wydrążeniu i zredu-
kowaniu, dzięki czemu wyjątkowy 
smak prawdziwych, ogrzanych słoń-
cem, prowansalskich pomidorów 
jest cały rok na wyciągnięcie ręki. 
Aby podkreślić ich pełny smak, do 
pomidorów dodano najlepszą oliwę 
z oliwek oraz aromat bazylii.

Produkty oznaczone logiem ChNP (Chroniona Nazwa Pochodzenia),  
przyznawanym europejskim produktom wyjątkowej jakości o nazwie  
nawiązującej do miejsca, w którym są wytwarzane i podkreślającej  
ich związek z tym miejscem.

Znakomita konfitura 
z pysznych, małych i cu-
downie aromatycznych 
złocistych śliwek - mira-

belek, uprawianych w Lotaryngii, 
krainie leżącej w północno-wschod-
niej Francji. Kiedy osiągną pełnię 
dojrzałości, mirabelki są zrywane 
i tradycyjnie gotowane jedynie z do-
datkiem odpowiedniej ilości trzci-
nowego cukru.
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Każda osoba ceniąca sobie szyk 
i elegancję powinna mieć w swojej 
kosmetyczce flakon luksusowych 
francuskich perfum. Dlaczego? Te 
wyrafinowane zapachy tworzone są 
z wyjątkową starannością. Dbałość 
o skład sprawia, że zapachy francu-
skich perfum są trwałe i utrzymują 
się na skórze przez cały dzień.

Paryż uznaje się za światową stolicę mody, ale również 
miłości. Nie powinno zatem dziwić, że Francuzki noszą 
piękną bieliznę. Chętnie wybierają koronkowe kom-
plety bez fiszbin i push-up'ów w kolorze czerni, bieli  
lub czerwieni. Miękkie braletki mają być zmysłowe, ale 
również wygodne.

UWODZI  
I ZACHWYCA

We Francji nie musisz być ą i ę. Tych liter nie ma w języku 
francuskim alfabecie. Jednakże pisownia i wymowa często  
różnią się, i to bardzo. Parlez-vous français (tłum. mówisz po 
francusku)? Przed podróżą do kraju, który słynie z pięknego języ-
ka, warto odrobić z niego podstawową lekcję. „Pardon my French”  
nie załatwi sprawy. No chyba, że polecisz „łaciną”, ale z tym uwa-
żaj! 
Tak czy owak, zawczasu lepiej udaj się do salonu EMPIK po prze-
wodniki i materiały do nauki języków obcych. Również SMYK 
oferuje ciekawe akcesoria do nauki dla najmłodszych. Z nimi 
droga do Francji będzie miła i kreatywna.

PARLE  
WU FRANSE?

ESOTIQ

SMYK

ANNA MODA INTIMA

ANNA MODA INTIMA

Francuzki w codziennym makijażu 
stawiają na naturalność i prostotę. 
W ich kosmetyczkach znajdziemy 
głównie lekkie kremy BB, rozświe-
tlacze oraz paletki cieni w odcie-
niach brązu.

Pamiętaj, że kluczem do pięknego 
makijażu jest odpowiednia pielę-
gnacja cery. Francuzki, ale rów-
nież Francuzi, bacznie dbają o jej 
stan. Szczególną uwagę poświęca-
ją nawilżeniu skóry oraz jej ochro-
nie przed promieniowaniem UV. 
W  przywróceniu naturalnego bla-
sku cery pomogą Ci kremy marek 
Lierac i Bioderma, które intensyw-
nie rewitalizują skórę i pozostawiają 
ją promienną przez cały dzień.

Makijaż wieczorowy również cha-
rakteryzuje się prostotą, jednak tu-
taj na pierwszym planie znajdują się 
usta. Pomaluj je czerwoną szminką, 
a oko podkreśl czarną kreską wyko-
naną eyelinerem. To połączenie jest 
pełne szyku i elegancji.

SEPHORA

HEBE

DOUGLAS

DROGERIE NATURA

SUPER-PHARM

DROGERIE  
NATURA

SEPHORA

URODA I PIĘKNO 
ZNAD SEKWANY

DOUGLAS

W manicure postaw na klasyczny 
french. Zrobisz go z pomocą bez-
barwnego, różowego lub beżowego 
lakieru - wykorzystaj te kolory jako 
bazę. Na końcu paznokcia namaluj 
białą linię.
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