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91. Toruński piernik niezawodny.
Kwartę miodu czystego, zrumienić z łyżeczką
od kawy suchéj skórki pomarańczowej, łyżeczką goździków i dwoma łyżkami stołowemi anyżu, wszystko ostudzone i przesiane. Następnie
zaparzyć tym miodem dwie kwarty mąki żytniéj mocno ogrzanéj i przesianéj. To wszystko
dobrze wyrobić warząchwią–aby nie było grudek mąki. Wbić w gorące ciasto cztery całe
jajka, wymieszać dobrze i zastudzić w zimném
miejscu. Dodać potém łyżkę stołową z górą
potażu (używanego do ciast) z kieliszkiem spirytusu i jedném żółtkiem–wymięszać to ciasto
raz jeszcze–wyrobić dobrze, (co mówiąc w nawiasie–nie łatwo przychodzi, gdyż ciasto jest
twarde, elastyczne, dodać migdałów grubo
krajanych, według gustu, wyrobić i kłaść na
cal grubo–na blachę wywoskowaną. Jajkiem
posmarować, ubrać całemi migdałami, cykatą
i t. p., i piec w piecu tak goroącym jak na bułki około 45 minut. Większy piernik jak po
kwarcie miodu. Trochę dłużéj–mniejszy krócéj.-Piernik taki daje się długo zachować–
jest wilgotny, kruchy, na podobieństwo dawnych
toruńskich. Piernik ten jest trudny w robieniu ale pewny i dobry.
Lucyna Ćwierczakiewicz
Jedyne praktyczne przepisy, wyd.
11, Warszawa 1885

Streszczenie
Historia książek kucharskich i przedstawienie sylwetki Lucyny Ćwierczakiewicz jako
najpopularniejszej autorki książek w XIX wieku, poprzedza analizę formalną jej publikacji.
W pracy skupiono się na opisie szaty edytorskiej i układu logicznego, przede wszystkim
dwóch tytułów Jedynych praktycznych przepisów i 365 obiadów za pięć złotych, ale także
kalendarzy i poradników. Efekt pracy może być przyczynkiem do głębszej analizy edytorskiej
literatury użytkowej XIX wieku.
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Wstęp
Tematem

niniejszej

pracy

magisterskiej

są

książki

kucharskie

Lucyny

Ćwierczakiewicz, zarówno z okresu jej życia jak i wydania ukazujące się aż po dzień
dzisiejszy. Głównym założeniem pracy, było zapoznanie się z szatą edytorską i układem
logicznym tych książek, a przede wszystkim dwóch tytułów Jedynych praktycznych
przepisów i 365 obiadów za 5 złotych.
Sylwetką Lucyny Ćwierczakiewicz interesują się historycy i socjolodzy. Jej książkami
kucharskimi zajęli się również filolodzy. Nie wliczając krótkich artykułów prasowych,
tematem tym jako pierwszy i w dość ogólnym zakresie zajął się Jan Kalkowski,
przygotowujący wznowienie 365 obiadów w 1985 roku. Dopiero jednak Jerzy Franke
w swoim artykule Lucyna Ćwierczakiewiczowa, zamieszczonym w Kwartalniku Historii
Prasy Polskiej (R. 31, nr 2, 1992), przybliża dokładniej postać autorki. Skupia się on głównie
na skandalu jaki wywołała ona w prasie warszawskiej publikując Sylwetki moich panien
do towarzystwa. Przepisy Lucyny Ćwierczakiewicz trafiły w 2004 roku na warsztat filologa
Agnieszki M. Bąbel i stanowią niewielki element jej publikacji Muza z warząchwią. Uwagi
o literaturze i kulinariach. Kolejne opracowania opublikowano dopiero po 2007 roku. Wśród
nich najciekawsze to: Izabela Mucha Kucharka niepospolita, czyli życie i twórczość Lucyny
Ćwierczakiewiczowej (wydane w ramach pracy zbiorowej Historia zwyczajnych kobiet
i zwyczajnych mężczyzn. Dzieje społeczne w perspektywie gender, 2007), Tadeusz Stegner
Lucyna Ćwierczakiewiczowa. Kobieta od spraw praktycznych (w ramach książki Ewangelicy
ziem polskich XIX wieku. Sylwetki wybitnych postaci) oraz Adrian Uljasz Lucyna
Ćwierczakiewiczowa (1829-1901). Legenda polskiej kuchni. Dopiero w maju br. pojawiła się
praca monograficzna Lucyna Ćwierczakiewiczowa. Kobieta niekonwencjonalna, autorstwa
Izabeli Wodzińskiej (praca doktorska obroniona w 2010 roku). Nie ma do tej pory
opracowania bibliologicznego książek, jak i innych poradników Lucyny Ćwierczakiewicz,
choć mamy już ogólne opracowania poruszające problematykę literatury użytkowej
(m. in. Janusz Dunin Papierowy bandyta).
Pomysł na tematykę mojej pracy magisterskiej wyszedł ze starań połączenia
zainteresowania historią wyżywienia z wykształceniem z zakresu historii książki. Badane
egzemplarze pochodzą głównie z zasobów Biblioteki Narodowej, ale wiele znalazłam
również w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu oraz w wersji zdygitalizowanej, dostępne
online (szczególnie w bibliotekach cyfrowych Polona i e-Biblioteka Uniwersytetu
5

Warszawskiego). Łącznie dotarłam do ponad 100 egzemplarzy wydań, w tym bez duplikatów,
po 26 różnych wydań zarówno Jedynych praktycznych przepisów jak i 365 obiadów za 5
złotych, wszystkich 24 kalendarzy Kolęda dla gospodyń oraz 19 wydań innych książek jej
autorstwa lub na jej pracy bazujących. Książki z Biblioteki Narodowej, ale także z Biblioteki
Uniwersyteckiej zostały przeze mnie sfotografowane i zdjęcia wybiórczo trafiły do niniejszej
pracy.
Praca składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy ma za zadanie przybliżyć historię
książek kucharskich, ich twórców i związane z nimi zmiany w kulturze, aż po wiek XIX,
a rozdział drugi stanowi próbę monografii Lucyny Ćwierczakiewicz. Kolejne rozdziały
rozwijają

problematykę

poszczególnych

wydań

książek

kucharskich,

kalendarzy

i poradników, z czego trzeci, skupia się na Jedynych praktycznych przepisach i 365 obiadach
za 5 złotych. Ta część pracy została dodatkowo opatrzona w 3 aneksy, przybliżające drukarzy
z którymi współpracowała autorka, jak i ukazujące rozwój ilościowy przepisów w badanych
książkach.
Aneksy znajdują się na końcu pracy. Poza wspomnianymi już, dołączono jeszcze dwie
tabelki zawierające, chronologicznie, według daty wydania, wszystkie książek Lucyny
Ćwierczakiewicz z podziałem na przed i po roku 1900. W wykazie znajdują się zarówno
egzemplarze do których dotarłam, jak i nieistniejące. Aby nie dublować informacji,
w bibliografii nie została w niej umieszczona literatura podmiotu. Ostatni aneks zawiera
opisane ilustracje, do których odsyłacze znajdują się w treści pracy.
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1. Historia książki kucharskiej
Książki kucharskie są efektem milionów lat ewolucji człowieka i jego kultury.
Paleontolodzy twierdzą, że pierwsze skupiska ludzkie rozsiane były w różnych strefach
klimatycznych, więc pierwsi przedstawiciele rodu ludzkiego musieli się odżywiać odmiennie,
zależnie od warunków, w jakich żyli1.

Wszystkie informacje, również przepisy,

przekazywano ustnie z pokolenia na pokolenie. Dziewczynki przeglądały się i pomagały
swoim mamą w codziennych obowiązkach domowych i w ten sposób nabywały umiejętności
i poznawały sekretne rodzinne przepisy. Po rozpowszechnieniu się pisma wiedzę zaczęto
spisywać. Zachowane rękopisy pozwalają na wyrywkowe prześledzenie rozwoju tekstów
kulinarnych, które książkę kucharską poprzedziły.
Starożytność doprowadziła do jeszcze jednego istotnego rozwoju w historii książki
kucharskiej. Ludzie w tym okresie spisywali swoje notatki na liściach, korze drzew,
tabliczkach drewnianych pokrytych woskiem lub farbą, a dla wygody wiązali je razem.
Prawdopodobnie wiązki takich tabliczek stały się prototypem kodeksu 2, czyli znanej dzisiaj
wszystkim formy książki.

1.1. Dzieje książki kucharskiej do XVI wieku
Najstarsze zachowane przepisy, o których wiemy, liczą 3700 lat i pochodzą z Babilonu
(teren mieszczący się w dzisiejszym Iraku). Obecnie przechowywany w Uniwersytecie Yale,
opisuje recepturę na dania z ptactwa domowego i dzikiego. Przepisy zapisane są pismem
klinowym i początkowo mylnie zinterpretowano je jako formuły medyczne 3. Znamy dziś
również liczący około 2500 lat chiński przepis na smażone ciastka z mięsa i ryżu z okresu
dynastii Chou4.
Pierwsze znane europejskie informacje kulinarne można znaleźć w eposach
homeryckich, gdzie pojawiają się opisy potraw przygotowywanych i spożywanych przez
Achajów i Feaków5. Dla przykłady za pierwszy opis produkcji sera uważa się urywek
dotyczący wizyty Odyseusza w jaskini Cyklopa Polifema, gdzie natknął się on na skopce
pełne serwatki, sagany z mlekiem i twaróg, wytłaczany w wiklinowych koszach6.
1. M. Lemnis, H. Vitry, W staropolskiej kuchni i przy polskim stole, Wyd. 2, Warszawa 1980, s. 12.
2. B. Bieńkowska, Książka na przestrzeni dziejów, Warszawa 2005, s. 37.
3. M. Symons, Recipe, [w:] Encyclopedia of food and culture, vol. 3, New York 2003, s.167.
4. Ibidem, s.167-168.
5. A. M. Bąbel, Muza z warząchwią. Uwagi o literaturze i kulinariach, Warszawa 2004, s. 14.
6. Ibidem, s. 15.
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Nie zachowały się dzieła Starożytnej Grecji, ale przekazy informują o Mithajkosie
z Syrakuz, który miał być pierwszych autorem dzieła kulinarnego Sztuka gotowania, w V
wieku p.n.e.7 W III w. p.n.e. pojawiły się podręczniki wypiekania ciast, zaś w epoce
hellenistycznej

do

licznych

już

twórców

książek

kucharskich

dołączyli

lekarze

z podręcznikami dietetycznymi8. Do tematyki gastronomicznej sięgali również literaci i poeci
tworząc poematy gastronomiczne. Jednym z pierwszych był Archestratos z Geli, który w IV
wieku p.n.e. napisał Przysmaki. Z poematu zachowało się 300 wersów informujących
o sposobie przyrządzania potraw, głównie z ryb 9, przetłumaczonych na łacinę i zaopatrzony
w tytuł Hedyphagetica, przez Enniusza.
W Starożytnym Rzymie zasłynął Marek Lawiusz o przydomku Apicjusz (I wiek p.n.e.
– I w. n.e.), którego dzieła zostały połączone i dopełnione przez anonimowego sprawce
prawdopodobnie na przełomie IV i V wieku n.e. De Re coquinaria libri X wydawana pod
imieniem Apicjusza dorobiła się tytułu około 1498 roku10, kiedy to włoscy humaniści
doprowadzili do pierwszego druku w Mediolanie.
Wśród rękopiśmiennej książki z okresu średniowiecza nie znajdziemy wielu
przykładów książek kucharskich. Spożywanie pokarmów, jak każda przyjemność w tym
czasie, kojarzona była z grzechem, dlatego utwory o tematyce gastronomicznej dotyczyły
głównie zasad postu.
Dni postne, tak ważne dla chrześcijan, mają swoje korzenie w starożytności,
a dokładniej w powstałej w tym okresie teorii humoralnej. Stanowiła ona, że tak jak świat
zbudowany jest z czterech żywiołów (ogień, woda, powietrze i ziemia), tak człowiek składa
się z czterech płynów

krwi, śluzu, jasnej i czarnej żółci (sanguis, phlegma, chole,

melancholia)11. W zależności od osobowości należało przyjmować odpowiednie pokarmy, aby
zrównoważyć swój stan psychiczny. Książki kucharskie w średniowieczu ustąpiły miejsca
poradnikom dietetycznym, choć pomijając pokarm zdarzały się bujne opisy zastaw
stołowych. Św. Hildegarda z Binden jako jedna z pierwszych kobiet zaczęła sporządzać
książki poniekąd kucharskie. Dzieła Wiedza o uzdrowieniu, czy Physica opisując sporządzane

7. J. Burckhardt, O sztuce gotowania u późniejszych Greków [online], Mówią Wieki : Historia w sieci [dostęp :
12 czerwca 2014] Dostępne w Internecie: http://www.mowiawieki.pl/index.php?page=artykul&id=139.
8. A. M. Bąbel, op. cit., s. 16.
9. Ibidem, s. 16-17.
10. Ibidem, s. 17-18.
11. J. Dumanowski, O poście [online], na:temat : Jarosław Dumanowski [dostęp : 12 czerwca 2014] Dostępne w
internecie: http://dumanowski.natemat.pl/90859,o-poscie.
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potraw, które mają pomóc cierpiącym w niektórych dolegliwościach 12. Prace wpisują się
w modę poradników dietetycznych nawiązujących do postu.
Z końcem XIV wieku we Francji i Włoszech zaczęły pojawiać się liczne książki
kucharskie skupiające się na dodawaniu barwników do pożywienia, przygotowania sal
i zachowania przy stole13. Wygląd potraw i atmosfera biesiady były w tym czasie bardzo
ważne, zalecenia dotyczące dekoracji stołu z czasem stały się nieodłączną częścią książek
kucharskich.
Średniowieczne rękopisy dotyczące gotowania zachowały się w wieku europejskich
krajach. Przykładem takiej książki kucharskiej jest anonimowy rękopis z Würzburga,
datowany między 1345-1352. Zawiera 96 przepisów i został uznany za pierwszą niemiecka
książkę kucharską.
Książki kucharskie przeznaczone były dla bogatych i wykształconych arystokratów.
Tylko oni mogli sobie pozwolić na ich zakup, czy zlecenie przepisywania i jako nieliczni
potrafili czytać. Dopiero wynalezienie druku mogło przełamać schemat ustnego
i praktycznego przekazywania wiedzy.
Nasi zachodni sąsiedzi określili pierwszego niemieckiego, znanego z imienia, autora
kulinarnego. Mistrz Hansen w swoim dziele Kuchenmaistrey (Mistrzostwo kuchni), które
powstało w 1460 roku i doczekało się wydania 25 lat później w Norymberdze14.
Wydawane były również włoskie książki kucharskie w XV wieku. Pisane przez
kucharzy dworu papieskiego i tłumaczone na języki obce. Wśród nich najsłynniejszym został
Bartolomeo Sacchie zwany Platyną, a jego książka pisana po łacinie, De honesta vo luptate et
valetudine, stała się bestsellerem kucharskim i doczekała się tłumaczenia na język włoski,
angielski, francuski oraz niemiecki15. W połowie XVI wieku pojawiają się pierwsze po Św.
Hildegardzie z Bingen, kobiety piszące o kuchni. 16, a popularne już wtedy teksty kulinarne
stają się nie tylko literaturą informującą o przyrządzaniu potraw, ale także niosącą
moralizatorskie zasady życia.
Bujny rozwój handlu z podbitymi koloniami doprowadza do wyparcia niektórych
produktów na rzecz nowych, importowanych z egzotycznych zakątków świata. Nowe
produkty wymagały teoretycznego wprowadzenia na rynek, stąd między innymi książka
słynnego Nostradamusa Doskonała i bardzo przydatna książeczka dla tych wszystkich, którzy
12. B. Pregenzer, B. Schmidle, Św. Hildegarda z Bingen: dieta i post, Kraków 2008, passim.
13. A. M. Bąbel, op. cit., s. 20.
14. Ibidem, s. 21.
15. Ibidem, s. 22.
16. Ibidem, s. 23.
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pragną zapoznać się z pewną liczbą znakomitych potraw (Lyon 1555), w którym przedstawia
produkcje kosmetyków oraz konfitur słodzonych cukrem, nie zaś miodem jak było
dotychczas. Moda na przesadne przyprawianie zaczyna powoli przemijać w wieku XVII,
kiedy kształtuje się pojęcie smaku. Filozofia tego tematu zajmują się uczni wieku kolejnego.

1.2. Książka kucharska w Polsce do XIX wieku
Polska nauka zainteresowała się rozwojem tego specyficznego typu piśmiennictwa
jakim jest tekst kulinarny stosunkowo niedawno, bo na przełomie lat sześćdziesiątych
i siedemdziesiątych XX wieku. Z początku teksty kulinarne uznawane były za dzieła
o gorszej randze i podchodzono do nich z pewnym zażenowaniem. Postawa ta dość szybko
się zmieniła. Badacze uznali ten rodzaj literatury za nie gorszą, ale inną. W efekcie zaczęto
badać teksty kulinarne za pomocą odmiennych narzędzi17. W tekście Potrzeby i metody badań
literatury brukowej (1973), Czesław Hernas zakłada potrzebę zajęcia się popularną, ale
lekceważoną przez opracowania naukowe literaturą rynkową. Uznał on, że rządzi się ona
własnymi konwencjami i podlega określonym prawom, czyli zasadzie popytu i podaży oraz
artystycznej produkcji o możliwie największej opłacalności18. I choć książki kucharskie
z początku nie zachwycały artystycznie, to ich coraz większa popularność pozwala zaliczyć je
do literatury rynkowej.
Kuchnia staropolska rozwinęła się na bazie dawnej kuchni Słowian 19. Dzięki pracy
archeologów możemy dziś dowiedzieć się nieco o tamtych czasach. Liczne wykopaliska
świadczą o tym, że plemiona zamieszkujące te tereny między I, a V wiekiem n.e.
utrzymywały żywe kontakty handlowe wykorzystując szlak bursztynowy. Wymieniano cenne
i poszukiwane futra na produkty pochodzenia rzymskiego, bizantyjskiego, czy egipskiego 20.
W tych czasach należy doszukiwać się początków kuchni polskiej.
Pierwsze pisemne wzmianki dotyczące gastronomi na terenach Polski można znaleźć
w Kronice Polskiej Galla Anonima, gdzie opisuje on legendarne postrzyżyny Siemowita oraz
zjazd gnieźnieński z 1000 roku. Niestety zachwyt nad kosztowną zastawą stołową
i manierami biesiadników okazuje się ważniejszy niż podawane posiłki. Kronikarz Jan
Długosz w swoich Rocznikach opisując uczty królów i książąt w 1364 roku w Krakowie,
także skupia się na wspaniałości biesiady pomijając podawane potrawy.
17. Ibidem, s. 5.
18. Ibidem, s. 6.
19. M. Lemnis, H. Vitry, op. cit., s. 12.
20. Ibidem, s. 13.
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Pierwsza polska książka kucharska ukazała się w XVI wieku, lecz była tak doszczętnie
„zaczytana”, iż do naszych czasów nie dochował się ani jeden egzemplarz21. Nie jest pewne
czy ta książka rzeczywiście istniała. Krakowskie i lwowskie inwentarze książek z lat 1547,
1551, 1569 wymieniają Kucharstwo i Kuchmistrzostwo. Mógł to być polski przekład
pierwszej czeskiej książki kucharskiej z 1535 roku zatytułowanej Kuchařství o rozličných
krmĕch, kterak se užitečnĕ s chutí strojiti mají22. Profesor Jarosław Dumanowski podkreśla,
że nie musiał być to nawet przekład, gdyż książka bez największych problemów językowych
mogła być wykorzystywana w Polsce. Co ciekawe 10 lar później wydana została inna treść
pod tym samym tytułem, która również mogła być tą tajemnicza pierwszą polską książką
kucharską. Znane są zaś dziś szesnastowieczne teksty kulinarne to przede wszystkim
fragmenty Żywota człowieka poczciwego Mikołaja Reja, wydana w 1568 roku jako część
wielkiego traktatu Źwierciadło23. W tym czasie modne wśród szlachciców było także
zakładanie tzw. silva rerum, w których pomiędzy sprawami codziennymi pojawiały się
przepisy kulinarne. Zapiski te jednak służyły zwykle tylko jednej rodzinie.
Na przełomie XVI i XVII wieku ustala się obowiązkowa część każdego poradnika
sekretów gospodarskich, jaką są wskazówki dotyczące przechowywania owoców i warzyw
oraz wyrobu różnego rodzaju produktów nabiałowych24. Przykładem ukształtowanej już
książki

może

być

Oekonomika

ziemiańska

generalna

punktami

partykularnemi

interrogatoryjami gospodarskiemi, praktyką miesięczną, modelluszami abo tabulami
arithmetycznymi objaśniona […] Jakuba Kazimierza Haura, wydana w 1675 roku w drukarni
Krzysztofa Schedla w Krakowie.
Pierwsza prawdziwie polska książka kucharska, dziś będąca już białym krukiem,
wydana została dopiero w 1682 roku. Compendium ferculorum albo zebranie potraw – przez
urodzonego Stanisława Czernieckiego kuchmistrza […] ad Usum Publicum napisane, zawiera
także przepisy zagraniczne, ale polskie ustawione są na pierwszym miejscu 25. Pozycja
ta cieszyła się poczytnością po wiek XIX, o czym świadczą około 20 jej wydań do 1821 roku.
Prawie bez zmiany treści barokowych przepisów 26. Książka składa się z trzech rozdziałów
z przepisami na potrawy mięsne, rybne i mleczne, oddzielone uzupełnieniami i opisami
21. Ibidem, s. 138.
22. J. Dumanowski, Tajemnica pierwszej polskiej książki kucharskiej [online], Muzeum Pałacu Króla Jana III w
Wilanowie : pasaż wiedzy [dostęp : 13 czerwca 2014] Dostępne w Internecie: http://www.wilanowpalac.pl/tajemnica_pierwszej_polskiej_ksiazki_kucharskiej.html.
23. A. M. Bąbel, op.cit., s. 29.
24. Ibidem, s. 33.
25. M. Lemnis, H. Vitry, op. cit., s. 137.
26. J. Dumanowski, Weźmij materyją mięśną wołową albo cielęcą… [online], Mówią Wieki : historia w sieci
[dostęp : 15 czerwca 2014] Dostępne w Internecie: http://www.mowiawieki.pl/index.php?page=artykul&id=264.
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dodatków do potraw. Stanisław Czerniecki opisał 333 receptury prezentujące modne wówczas
posiłki pełne przypraw, kłócących się ze sobą smaków. Korzystał z tej książki Adam
Mickiewicz opisując ostatnią staropolską ucztę w Panu Tadeuszu, choć tytuł Kucharz
doskonały, zaczerpnął z dużo późniejszego, zupełnie innego dzieła. Rosnące zainteresowanie
historią kuchni polskiej w ostatnich latach przyczyniło się do wydanie kolejnej edycji
Compendium ferculorum albo zebrane potrawy, w 2009 roku w Warszawie, pod redakcją
profesora Jarosława Dumanowskiego.
Upodobanie do polskiej kuchni zaczęto przełamywać w XVIII wieku, kiedy na
polskich stołach pojawiła się kawa, a zaraz za nią herbata 27. W szybkim czasie otwierano
liczne kawiarnie z turecką kawą, trunek ten doczekał się w 1759 roku opracowania
naukowego polskiego jezuity Krasińskiego pt. Pragmatographia de legitymo usu ambrozyj
tureckiej, to jest opisanie należytego sposobu zażywania kawy tureckiej 28. Rozwijający się
handel międzynarodowy zapoczątkował ruchy globalizacyjne.

1.3. Książka kucharska w XIX-wiecznej Polsce
W całej Europie zapanowała fascynacja kuchnią francuską.

Za sprawą króla

Stanisława Augusta Poniatowskiego, rozkwitła również w Polsce. Ściągnął on do kraju
licznych przedstawicieli sztuki i kultury francuskiej. Królewski kuchmistrz, Paul Tremo
(1733-1810), twórca słynnych obiadów czwartkowych, spisał swoje sekrety w Kuchni na
Sześć Osób podług przepisu JP. Tremo, pierwszego kuchmistrza Stanisława Augusta Króla
Polski. Praca zachowała się dzięki licznych rękopiśmiennych kopiom, krążącym z końcem
XVIII wieku pod różnymi tytułami29. Jedna z wersji została wydana w postaci druku
bibliofilskiego przez Jerzego Koweckiego. Bardzo popularnym dziełem wydanym po raz
pierwszy w Warszawie w 1786 roku jest Kucharz doskonały pożyteczny dla zatrudniających
się gospodarstwem. Okazując sposób poznawania, rozbierania i sporządzana różnego
rodzaju mięsiwa, ryb, etc. Przytym naukę daiąc przezorną o mocy, czyli wyśmienitości
warzywa i ziół, oraz o wyborze i onychże używaniu. Tudzież robienia Wódek, Likierów,
Syropów, Cist i Cukrów. Z Francuskiego przetłumaczony i wielą przypatkami pomnożony
przez Wojciecha Wielądka. W rzeczywistości praca była przetłumaczoną książką z języka
27. A. M. Bąbel, op. cit., s. 35.
28. M. Lemnis, H. Vitry, op. cit., s. 133.
29. J. Dumanowski, Kuchmistrz króla Stasia [online], Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie : pasaż
wiedzy [dostęp : 15 czerwca 2014] Dostępne w Internecie: http://www.wilanowpalac.pl/kuchmistrz_krola_stasia.html.
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francuskiego. We Francji, Cuisinière bourgeoise (Kucharka mieszczańska), autorstwa
niejakiego Menona, wydana po raz pierwszy w 1746 roku. Wpisywała się w ówczesną modę
wzorowania posiłków arystokracji na kuchni niższego stanu (mieszczańskiej). Wojciech
Wielądko świadomy, że takie podejście do kuchni nie przejdzie na terytorium jego kraju
zapewne ze względów czysto marketingowych Kucharkę mieszczańską podmienił w tytule na
Kucharza doskonałego30. Książkę wydawano w dwóch tomach i doczekała się trzech
wznowień w 1800, 1808 i 1812 roku.
Wspomniane książki można uznać za bestsellery w ich czasach, ale prawdziwym
przełomem w popularności były książki Jana Szyttlera, ucznia Paula Tremo. Całkowicie
zdominował on kuchnię i rynek książki kucharskiej Litwy. Jego książki cieszyły się
ogromnym powodzeniem niekwestionowanego autorytetu gastronomicznego i były bardzo
często wznawiane. Najpopularniejszymi tytułami, do dziś wznawianymi są Kuchnia
myśliwska, czyli na łowach (1823), Kucharz dobrze usposobiony (1830), Poradnik dla
myśliwych (1839), Kucharz Nowy dla osób osłabionych (1837), Kucharka oszczędna (1835,
1840, 1850). Charakterystyczne dla kuchni Jana Szyttlera jest zmiana kierunku adresata.
Pierwsze pozycje skierowane były do arystokracji, męskiego polowania. Kolejne były
pierwszymi tak popularnymi książkami kucharskimi i na ich przykładzie można zauważyć
rysujące się specjalizacje i dążenie do oszczędności, ekonomiczności podawanych przepisów,
a przede wszystkim ukierunkowanie się na zwyczajną gospodynię domową.
Jan Szyttler stał się inspiracją dla kobiet, które w XIX wieku wydawały książki
kucharskie, zwłaszcza skupiające się na kuchni litewskiej. Na pewno zaliczają się do nich
Anna Ciundziewicka i Wincenta Zawadzka.
Wydana po raz pierwszy w 1848 roku Gospodyni litewska cieszyła się dużym
zainteresowaniem i została kilkukrotnie wznowiona. Wznowieniem i redagowaniem książek
Anny Ciundziewickiej zajęła się po jej śmierci synowa założyciela drukarni (Józefa
Zawadzkiego), Wincenta Zawadzka. Ona też wydała swoją książkę kucharską Kucharka
litewska (1854).
Od połowy XIX wieku widoczny jest wyodrębnienie się dwóch głównych center
tradycji kulinarnej na ziemiach polskich. Prym Wilna i książek kucharskich związanych
z Litwą zwalnia czołowe miejsce Warszawie, w której w latach 60. i 70. XIX wieku można
mówić o zalewie piśmiennictwa tego typu. Czołową autorką książek kucharskich jest tutaj
Lucyna Ćwierczakiewiczowa i to jej bestsellery kulinarne, z 365 obiadami za pięć złotych na
czele, przyćmiewają sławę innych znanych z tego okresu.
30. Idem, Weźmij materyją mięśną wołową albo cielęcą…, op. cit.
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2. Lucyna Ćwierczakiewiczowa
2.1. Warszawa w XIX wieku
Wiek XIX to dla historii Polski czas zaborów i powstań. Powstanie styczniowe było
najdłużej trwającym i najbardziej masowym ruchem niepodległościowym w tym wieku.
Warszawa nie doznała większych strat1, choć to właśnie tutaj odbywały się najgłośniejsze
manifestacje patriotyczne. Przed powstaniem wzywano chłopów do boju, obiecując im
uwłaszczenie. W 1864 roku, car Aleksander II, wyzbył powstańców z tej możliwości
ogłaszając dekrety uwłaszczenia chłopów w Królestwie Polskim. Nowe przepisy skutecznie
odsunęło tę warstwę od działań zbrojnych, a nawet postawiło przeciwko powstańcom.
Wprowadzenie dekretu miało duży wpływ na rozwój przemysłu w Kongresówce.
Część chłopów doskonale poradziła sobie ze zmianami i pracowała więcej, by jak najszybciej
spłacić swój kawałek ziemi i mieć z czego zapłacić podatki. Pozytywnym efektem była
szybka modernizacja i coraz liczniejsze produkty przemysłowe docierające do miasta
w celach sprzedażowych. Byli i chłopi, którzy zostali bez ziemi, a w związku z tym, bez
pracy. Wielu decydowało się na migrację do miast w poszukiwaniu utrzymania i zasilali
szeregi proletariatu miejskiego.
Władza rosyjska postarała się, aby po powstaniu 2 tysiące ludzi stracono, niektórzy
umierali już w więzieniach, czekając na wyrok. Kilkadziesiąt tysięcy powstańców i osób ich
wspierających zesłano do kopalni na Uralu i na osiedlenie na Syberii. Powstanie
spowodowało nasilenie rusyfikacji i zaostrzenie kontroli. Istniejące wyspecjalizowane sekcje
policji miały sprawować ochronę nad każdym aspektem życia mieszkańców Warszawy. Pod
ich opieką trafiła służba zdrowia, prowadzenie ksiąg metrycznych ludności, kontrolowanie
ruchu ludności i zgodności publicznych odczytów z wersją wcześniej ocenzurowaną. Policja
ładu i bezpieczeństwa, zwana “stójkowymi”, śledziła lokalne problemy, choć tak naprawdę
żyli w zgodzie ze złodziejami. „Ochrona” cywilnych agentów polegała na wyłapywaniu
podejrzanych o nieprawomyślność. Żandarmeria wykonywała bezpośrednio zlecenia władz
centralnych z Petersburga. Dodatkowo liczna armia tajnych agentów węszyła wszędzie, gdzie
im się udało, a każda kamienica miała swojego dozorcę, który śledził lokatorów i informował
na bieżąco władze o wszelkich zmianach2. Dewizą władz stało się hasło “Słuszatsia, małczat’
i nierazsużat”, czyli słuchać, milczeć i nie roztrząsać3.
1. J. S. Bystroń, Warszawa, Warszawa 1949, s.232-264.
2. Ibidem, s.239-240.
3. A. Radziwiłł, W. Roszkowski, Historia 1789-1871 : podręcznik dla szkół średnich, Warszawa 2001, s. 387.
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Ludność czuła się wolna i bezpieczna jedynie w obrębie swoich mieszkań. Nie chcąc
się narażać w miejscach publicznych, zapraszano się nawzajem do swoich domów. Otwartość
na gości najłatwiej uchwycić wśród literatów, których spotkania na salonach zachowały się na
kartach historii. Zamykanie się w domach powoduje zanik wielu tradycyjnych świąt polskich,
obchodzonych w miejscach publicznych. Zachowują się jedynie święta religijne, obchodzone
w kręgu rodzinnym.
Spacerując ulicami Warszawy po powstaniu, przechodnie musieli przyzwyczaić się do
zmienionych szyldów. Od 1864 roku wszystkie zakłady musiały umieścić równej wielkości,
co polskie, napisy w języku rosyjskim.
Rusyfikację odczuwało się przede wszystkim w murach szkolnych. W latach 60’ XIX
wieku szkoły wykładały już większość zajęć w języku rosyjskim, a język polski został
w 1869 roku całkowicie wykluczony z nauczania. Dodatkowym powstrzymaniem tajnego
nauczania, było wprowadzenie zakazu nauczania w domu.
Wydawanie nie tylko książek i czasopism, ale także druków ulotnych, czy reklam
wiązało się z kontaktem z władzami. O ile te pierwsze przechodziły przez Komitet Cenzury
w Petersburgu, to druki drobne musiały posiadać równorzędny tekst rosyjski i przejść przez
biuro policmajstra4 w Warszawie. Nagminnie przeciągano podjecie decyzji, co najbardziej
odbijało się na wydawnictwach periodycznych 5, gdzie czas i aktualność informacji
gwarantowała sprzedaż.
Polacy stając na przeciw trudnością otwierali liczne instytucje, w tym Towarzystwo
Dobroczynności, dbające o sieć bibliotek publicznych, muzea, które niestety nie posiadają
licznych zbiorów, czy słynną Kasę im. Mianowskiego pomagającą naukowcom, a tych
w Warszawie było coraz mniej. Organizowano liczne zabawy publiczne: bale na cele
dobroczynne, loterie, kwesty, maskarady, pokazy i sale tańca6. Czas wolny spędza się
w teatrach, na wyścigach i w coraz liczniejszych restauracjach, winiarniach i kawiarniach.
Oczywiście na takie spędzanie czasu nie mogą sobie pozwolić wszyscy.
Z inicjatywą wyszły również kobiety, które w XIX wieku ostrożnie rozpoczynały
działalność w życiu publicznym. Emancypantki, wśród nich Narcyza Żmichowska i związane
z nią Entuzjastki oraz bardziej radykalnym feministki, przyczyniły się do poprawienia
sytuacji kobiet7. I choć efekty, w postaci otrzymania praw wyborczych, prawa do pracy, czy
dostępu do oświaty, wywalczono dopiero z początkiem XX wieku, to walka trwała przez cały
4. J. S. Bystroń, op. cit., s.242.
5. B. Bieńkowska, Książka na przestrzeni dziejów, Warszawa 2005, s. 183.
6. J. S. Bystroń, op. cit., s 246-247.
7. M. Parzynowska, Polska prasa kobieca przełomu dziewiętnastego i dwudziestego wieku na przykładzie
czasopisma Bluszcz, [w:] Kultura spod znaku Gender, Łódź 2013, s. 47
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wiek XIX. Najważniejszym pismem tego okresu był Bluszcz. Pismo

adresowano do

kompetentnych i ambitnych czytelniczek, zainteresowanych doniesieniami o nowościach
literackich, premierach teatralnych, wystawach malarskich oraz najnowszych paryskich
i londyńskich wydarzeniach kulturalnych. Jego lektura stanowiła świadectwo aspiracji
czytelniczych, wykraczających poza porady domowe i literaturę romansową. Wytyczając
kierunek rozwoju wysokonakładowej prasy kobiecej, wspierało umiarkowane hasła
emancypacyjne. Bluszcz zdominował rynek prasy kobiecej na okres 70 lat (1865 – 1935)8.
Wiek XIX to w szczególności rozwój przemysłu. W Warszawie powoli buduje się
komunikacja tramwajowa, rozpoczyna się budowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych.
Bogatsi mieszkańcy mogą sobie pozwolić na instalacje elektryczną i gazową. Wszystkie
nowinki techniczne wprawiają w zachwyt mieszkańców, co widać w wypowiedzi
warszawskiego dziennikarza Józefa Keniga:
„Para to wybiła swe piętno na naszym XIX stuleciu nie tylko pod względem
materialnych, bo i na życie duchowe potężny wpływ wywarła. Ta siła natury, zrobiona
sługą człowieka, zaprzężony przez niego do roboty, stała się słońcem, nowe
rozrzucającym światło. W ciągu ostatnich lat pięćdziesięciu, iż zaczynamy już prawie
nie pojmować, jak by nam bez niej żyć przyszło. Może ją z czasem zastąpi
elektryczność, ten piorun rozwojowy, zhołdowany i udomowiony, ale do tej pory jest
ona jeszcze tylko pomocniczką pary. Para stworzyła koleje żelazne, a tak zwiększyła
stosunki i związek miedzy ludźmi i narodami, iż o podobnej ścisłości nie tylko w
zeszłym stuleciu, ale i w pierwszej połowie bieżącego nie śmiano marzyć!!”9.
Rewolucja przemysłowa nie przyćmiła jednak twórczości polskich artystów. W wieku
XIX żyli i tworzyli Adam Mickiewicza (1798 - 1855), Juliusz Słowacki (1809 - 1849),
Fryderyk Chopin (1810 - 1849), Stanisław Moniuszko (1819 - 1872), Jan Matejko (1838 1893), Henryk Sienkiewicz (1846 - 1916), Bolesław Prus (1847 - 1912) i inni. Ich dorobek
zbudował fundamenty historii polskiej literatury i sztuki.

8. Ibidem, s. 41-42.
9. R. Kołodziejczyk, Burżuazja polska w XIX i XX wieku : szkice historyczne, Warszawa 1979, s. 111.
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2.2. Życie i rodzina
Lucyna Ćwierczakiewiczowa urodziła się 17 października w roku 1826 10 (zgodnie
z datą widniejąca na nagrobku) lub 1829 (data podawana w większości źródeł).
O rodzicielach nie wiele wiadomo. Ojciec, Krystian Fryderyk von Bachmann, był
wojskowym, a następnie radcą prawnym w Komisji Kontroli Dyrekcji Rządowych 11 (bądź
Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu12). Do Warszawy przybył najprawdopodobniej
w 1796 roku wraz z oddelegowanymi z Torunia pruskimi urzędnikami państwowymi 13
i zamieszkał przy ul. Długiej 23. Ożenił się ze znacznie młodszą od siebie Henriettą
Bückling. Osierocił dwójkę swoich dzieci w 1831 roku 14, Lucynę i jej starszego brata Karola
(ur. 1821). W roku 1841, Karol odebrał pośmiertny tytuł szlachecki za zasługi ojca15.
Rodzina Bachmanów wychowywała dzieci w obrządku kalwińskim. Doktryna ta na
pewno miała duży wpływ na cele i osiągnięcia obojga. Starszy brat ukończył studia
prawnicze w Berlinie16, uzyskał tytuł doktora praw i po powrocie pisał i publikował liczne
artykuły ze swojej dziedziny na łamach “Biblioteki Warszawskiej”. W 1846 roku,
po powrocie z Krakowa, gdzie pod kierownictwem sędziego Jana Pepłowskiego
przeprowadzał

śledztwo

polityczne,

został

aresztowany

i

osadzony

w

Cytadeli

za przyłączenie się do powstania krakowskiego17. Ostatecznie zwolniono go z zarzutów
i przywrócono

stanowisko

sekretarza

Wydziału

Cywilnego

Komisji

Rządowej

Sprawiedliwości18. Zmarł młodo, bo w 1855 roku. Jak pisze w swoich wspomnieniach
Felician Faleński:
„Brat słynnej Ćwierczakiewiczowej, tyleż wykwintny salonowiec, ile tamta była
zawsze tuzinkową przekupką. Człowiek zdolny, ale niesłychany rozpustnik. Skończył na
tym, że się powiesił w Lasku Bielańskim, a nie wiadomo dotąd, czemu”19.

10. T. Stegner, Ewangelicy ziem polskich XIX wieku : sylwetki wybitnych postaci, Gdańsk 2008, s. 120.
11. A. Uljasz, Lucyna Ćwierczakiewiczowa (1829-1901) : legenda polskiej kuchni, [w:] Od Lwówka Ślaskiego
do Lwowa, pod red. Z. Budzińskiego, Rzeszów 2012, s.182.
12. I. Wodzińska, Lucyna Ćwierczakiewiczowa. Kobieta niekonwencjonalna, Warszawa 2014, s. 15.
13. Ibidem.
14. K. W. Wójcicki, Cmentarz Powiązkowy pod Warszawą, t. 3, Warszawa 1853, s.256.
15. I. Wodzińska, op. cit., s. 15.
16. L. Ćwierczakiewicz, Z wiosnianych moich lat : moja pierwsza i ostatnia miłość, [w:] Kalendarz na rok
1891 : kolęda dla gospodyń przez autorkę 365 obiadów : rok16, Warszawa 1891, s.149.
17. I. Wodzińska, op. cit., s. 19.
18. Ibidem, s. 17.
19. F. Faleński, Wspomnienia z mojego życia, [w:] Miscellanea z pogranicza XIX i XX wieku, oprac. J.
Rudnicka, Wrocław 1964, s.39-40.
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Młoda Lucyna, zgodnie z ówczesnym zwyczajem, uczyła się w domu. Dużą rolę
w kształtowaniu jej życia, jak sama wspomina, odegrał ojczym, który czytywał na głos
przygodowe powieści Waltera Scotta i innych ówczesnych poczytnych autorów20.
„Z tem romansowem usposobieniem dorastałam lat 15-stu, skończywszy już
niby edukację choć uczyłam się w domu po francuzku, bo to było ważniejsze jak
literatura lub historyja polska, malować, grać na fortepianie i śpiewać od włoszki
Francetti, które to lekcje płacono po 3 ruble, ja też śpiewałam arje z Łucji, Lukrecji
i Żydówki, nie umiejąc ani solfedżja. Takie to było ówczesne powierzchowne
wychowanie”21.
Ojczymem został Faustyn Pawłowicz, urodzony w 1790 roku w Zbuninie,
emerytowany wojskowy i referent w Komisji Rządowej Wojny. W 1831 roku został
on uhonorowany Orderem Virtuti Militari za waleczność i odwagę 22. Henrietta von Bachmann
wyszła za niego bardzo szybko po utracie pierwszego męża. Równie prędko jej córka,
Lucyna, została wydana za obywatela ziemskiego Feliksa Staszewskiego i równie szybko
znudziła się tym związkiem. Jako kalwinistka nie miała problemów z rozwodem i już
w wieku 23 lat miała drugiego męża. Stanisław Ćwierczakiewicz ukończył uniwersytet
w Petersburgu otrzymując tytuł magistra nauk kameralnych i przyrodniczych. Założył
pierwszą w Warszawie piekarnie z piecem francuskim i otrzymał od rządu pieniądze
na założenie piekarni dla najbardziej potrzebujących. Pracował też jako członek komisji
do spraw uregulowań stosunków piekarzy i rzeźników oraz jako urzędnik w biurze
paszportowym23.
Najlepiej osobowość ukochanego męża Lucyny i jego podejście do patriotyzmu,
opisał Władysław Mickiewicz w swoich pamiętnikach. Porównywał go z jego bratem,
Józefem Ćwierczakiewiczem, który w trakcie powstania był agentem Rządu Narodowego
w Londynie i Sztokholmie24, a jego zadaniem było sprowadzenie broni do kraju.
„Tam poznałem jednego z późniejszych pełnomocników zagranicznych
pierwszego tajnego rządu polskiego, Józefa Ćwierczakiewicza. Był to człowiek szczery
20. L. Ćwierczakiewicz, Z wiosnianych moich lat…,op. cit., s.147.
21. Ibidem.
22. I. Wodzińska, op. cit., s. 16.
23. Ibidem, s. 25.
24. W. Mickiewicz, Pamiętniki, [w:] Warszawa w pamiętnikach powstania styczniowego, oprac. K. DuninWąsowicz, s. 585.
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i prosty. Zdanie jego, każde pokolenie winno wypowiedzieć walkę zaborcom, nawet
klęska odnawia dusze i podtrzymuje poczucie narodowości. [...] Rodzony brat Józefa
Ćwierczakiewicza wyznawał idee wręcz odmienne. Równie chłodny, jak tamten
zapalony, uważał teorie brata za donkiszoterię i był urzędnikiem w biurze
paszportowym. [...]
Wracając do Józefa Ćwierczakiewicza muszę nadmienić, iż później uważano
brata jego za szpiega: utrzymywano, że obaj bracia działali zgodnie. [...] Brat Józefa
Ćwierczakiewicza był tylko człowiekiem małej wiary, więcej dbałym o własne dobro
niż o dobro kraju, ale gdyby nawet zniżył się do denuncjacji, nie byłoby to żadną ujmą
dla honoru jego rodzeństwa. [...] Trzeba dodać, że ów urzędnik z biura paszportowego
poślubił kobietę o tyle wybuchową, o ile on sam był chłodny i opanowany, wymowną
jak pani Angot, autorkę książek kucharskiej, słynną gospodynię, osobę znaną
z odpowiedzi godnych Rabelaisa, jakich nie szczędziła nawet rosyjskiej policji.”25
Ćwierczakiewiczowie nie doczekali się biologicznego potomstwa, ale wzięli
na wychowanie dziewczynkę, sierotkę, której zapewnili gruntowne wykształcenie i wydali
za mąż w 1880 roku26 za właściciela składu nasion w Warszawie 27. Dwa lata później,
po długiej i ciężkiej chorobie28, umiera w trakcie pobytu w Ciechocinku, Stanisław
Ćwierczakiewicz. Na jego nagrobku w Raciążu, żona kazała wyryć napis „Byłeś wzorem
człowieka”.
Autorka kucharskich smakołyków nie przejmowała się za bardzo swoim wyglądem,
co w połączeniu z jej specjalizacją z czasem spowodowało, że znacząco przybrała na tuszy.
Przyznawała się również, że od 24 roku życia ma sztuczne zęby 29. Wśród licznych anegdot
dotyczących jej nadwagi, najczęściej opisuje się ceremonie jej powrotów do domu.
Wielopokojowe mieszkanie w kamienicy przy ul. Królewskiej 3, znajdowało się na
pierwszym piętrze. Sama nie była tam wstanie wejść. Musiała angażować dozorcę
Mitaszewskiego30 i przypadkowego chętnego na ulicy. Mężczyźni wnosili panią Lucynę na
przygotowanym do tego krześle i dostawali za to skąpą zapłatę. Zdarzały się oczywiście
25. Ibidem, s.183-184.
26. T. Stegner, op. cit., s.121.
27. I. Wodzińska, op. cit., s. 26.
28. T. Stegner, op. cit., s.121.
29. L. Ćwierczakiewiczowa, Sylwetki moich panien do towarzystwa, [w:] Kalendarz a rok 1899 : kolęda dla
gospodyń przez autorkę 365 obiadów : rok 24, Warszawa 1899, s. 7.
30. J. S. Majewski, Królewska 3 [online], Gazeta.pl Warszawa [dostęp 10 lutego 2014] Dostępne w Internecie:
http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,97596,181231.html.
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przypadki, że chętny nie posiadał wymagającej ilości siły by donieść pełen fotel na piętro,
wtedy Ćwierczakiewiczowa upadała na schody, a wywołany huk i podniesiony krzyk słyszeli
wszyscy sąsiedzi. Radziła sobie sama ze schodzeniem ze schodów powoli i tyłem, jak po
drabinie. Tak było bezpieczniej, gdyż tusza zasłaniała jej kolejne stopnie. Sytuacja powtarzała
się oczywiście nie tylko w domy, ale w każdym publicznym miejscu jak teatr, gdzie
znajdowały się schody do pokonanie.
Ważnym fragmentem życia Lucyny było powstanie styczniowe i działalność zarówno
ta patriotyczna jak i po prostu dobroczynna. W 1862 roku przybył do Warszawy nowy
mianowany przez papieża i zaprotegowany przez cara, arcybiskup rzymskokatolicki Zygmunt
Szczęsny Feliński. Nieprzychylne manifestację przeciwko zbyt ugodowemu ks. Felińskiemu
przedłożyły się opuszczaniem murów kościoła przez wiernych. Lucyna Ćwierczakiewiczowa,
jako już znana autorka książek kucharskich, pod wpływem uniesienia przedarła się do
arcybiskupa i podniesionym głosem rzuciła na niego jako na zdrajcę sprawy narodowej
przekleństwo aż do czwartego pokolenia31.
Działalność konspiracyjna Pani Lucyna została ujawniona przeszło 20 lat po jej
śmierci. Jedna z nielicznych wtajemniczonych, mocno zaangażowana na polu działań
społecznych,

Wanda

Umińska

opowiadała

o

jej

zasługach 32.

Zadaniem

Lucyny

Ćwierczakiewicz było zbieranie informacji o losach aresztowanych. Wkupywała się w łaski
“Moskali” swoimi delicjami kulinarnymi, a oni w ramach rewanżu przekazywali wszystkie
aktualia z więziennego życia jej “bezmyślnych, zgoła głupich siostrzeńców” 33. Szczęśliwcy,
co prawda nie byli wypuszczani z aresztów, ale stosowano wobec nich rodzaj ulg
i przywilejów. Z reguły zezwalano też Pani Lucynie na dosyłanie obiadów “siostrzeńcowi” 34.
Liczebność rodziny podobno zainteresowała jednego z naczelników, ale szybka reakcja Pani
Lucyny i jej jarząbków z rożna, załatwiły sprawę35.
W kolejnych latach po powstaniu, opiekowała się również więźniami politycznymi,
zesłańcami na Syberię36. Eliza Orzeszkowa w liście do Juliana Łukaszewskiego opisywała
historię, w której Pani Lucyna zauważywszy brak obuwia u jednego ze skazanych, zatrzymała
na Krakowskim Przedmieściu powóz i jednemu z pasażerów po prostu ściągnęła buty37.
31. W. Przyborowski, Historia dwóch lat 1861-1862, t. 4, Kraków 1895, s.198. - W zależności od źródeł
podawane jest także przekleństwo do trzeciego pokolenia.
32. K. Jabłońska, 365 obiadów za 5 złp., “Stolica” 1968, nr 52, s. 4.
33. Ibidem.
34. Ibidem.
35. Ibidem.
36. T. Stegner, op. cit., s. 121.
37. List Eliza Orzeszkowej do Juliana Łukaszewskiego (27 I 1881) [manuskrtypt, online], Korespondencja
Juliana Łukaszewskiego z lat 1861-1897. Listy od różnych osób [dostęp 10 lutego 2014] Dostępne w Internecie:
http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/doccontent?id=12484&from=FBC.
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Ponadto w Kurierze Warszawskim pojawiały się ogłoszenia pani Lucyny o darmowych
obiadach dla biednych druciarzyków. Żadne warszawskie wydarzenie nie mogło się bez niej
obyć. Eliza Orzeszkowa pisała:
„Wszelkie kwesty, składki etc. są dla niej, czym woda dla ryby [...].
Podchwytuje z radością każdy pretekst do ruszania się, propagowania, kwestowania
itp., przy czym łaje i na przemian, bez różnicy płci, całuje ludzi, a bierze od nich, co
tylko chce, bo jedni ludzie szanują ją naprawdę, inni boją się jej, i takich najwięcej,
inni jeszcze chcą wszelkim kosztem odczepić się od niej”38.
Organizowała przyjęcia i akcje charytatywne, zapraszając wpływowych mieszkańców
Warszawy. Sąsiedzi wspominają gwar z jej kuchni, kiedy dyrygowała służką i odgłosy
uderzania garami, rondlami i patelniami39. Sale jadalną porównywała do teatru, kuchnia była
jej kulisami, a sceną, stół jadalny40. Dekoracja stołu stała się równoznaczna scenografii,
a sceny, czy akty odgrywane są w postaci kolejnych dań, które się nawzajem zapowiadały.
Nie powinien zdziwić fakt, że liczyła na pewien rodzaj nagrody za swoją twórczość.
Zauważywszy, że zaproszeni na “wykwintne biesiady niedzielne” goście, po obfitym posiłku,
ulatniali się nazbyt szybko. Zamykała w odwecie wszystkie wyjścia z mieszkania i zabierała
klucze od służby, by uniemożliwić próby przekupstwa 41. Czekając aż większość skończy,
rozsiadała się w fotelu i mówiła, że teraz czas by goście ją bawili.
Artyzm kulinarny nie był jedynym zainteresowaniem pani Lucyny. Twierdząc,
że niebawem gospodyni będzie mogła sama, bez pomocy dodatkowej służby, prowadzić dom,
sprawdzała wszystkie nowinki technologiczne. Chciała być na bieżąco i dzieliła się
doświadczeniami z czytelniczkami pism kobiecych. W 1889 r. kamienica w której mieszkała
została skanalizowana42 i jako jedna z nielicznych w Warszawie, Pani Lucyna, miała instalacje
gazową. Kuchenka gazowa, jak pisała, “gotowała trzy razy prędzej”43.
Kolejnym ważnym aspektem życia, którego propagowaniem się zajmowało, była
higiena. Zalecała korzystanie z wody odpowiedniej jakości i ciepłe kąpiele choć raz

38. Ibidem.
39. J. Kalkowski, O autorce “365 obiadów”, [w:] 365 obiadów Lucyny Ćwierczakiewiczowej, Wyd. 23, Kraków
1985, s. 10.
40. L. Ćwierczakiewicz, Przy stole, [w:] Kalendarz na rok 1899 : kolęda dla gospodyń przez autorkę 365
obiadów, Warszawa 1899, s. 65.
41. Z. Kozarynowa, Sto lat : gawęda o kulturze środowiska, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992, s.111.
42. J. S. Majewski, op. cit.
43. T. Stegner, op. cit., s.128.
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w tygodniu44. Trzeba zaznaczyć, że większość mieszkań nie ma w tym czasie jeszcze
łazienek, a higiena osobista pozostawiała wiele do życzenia.
Ostatnim tekstem, który opublikowała, był przepis na polędwicę we francuskim
cieście w Tygodniku Miód, w lutym 1901 roku 26 lutego, 10 dni po publikacji, zmarła na
zapalenie płuc45. W testamencie zapisała 26 tys. rubli gotówki spowinowaconym
i przyjaciołom, prawa do swoich wydawnictw przekazała właścicielowi księgarni Janowi
Fiszerowie i pisarzowi Zygmuntowi Sarneckiemu, pod warunkiem, że co roku 17 październik
300 rubli trafi jako zapomoga dla studentów 46. Pogrzeb odbył się 2 marca. Ciało wpierw
leżało w jej mieszkaniu udekorowanym kirem, kwiatami i światłami. Liturgię żałobną
odprawił superintendent Kościoła Ewangelicko-reformowanego w Królestwie Polskim
i pastor warszawskiego zboru ks. August Karol Diehl. Obecni przy trumnie, liczni przyjaciele
słuchali kwartetu męskiego śpiewającego między innymi utwór Sędzio wieczny Stanisława
Moniuszki. W nekrologach prasowych pisano:
„Tysiące gospodyń, wzorując się na jej przepisach, kuchmistrzują smacznie
i zdrowo, zaprowadzają porządki w gospodarstwie domowem i w śpiżarni. Niejeden
małżonek zawdzięcza spokój i ład książkom Cwierczakiewiczowej. W życiu prywatnym
nieboszczka umiała świadczyć dobro, być czułą opiekunką przybranych wychowanic,
zdobywać się na poświęcenie, gorąco odczuwać sprawy społeczne. Znana
z prawdomówności, “Rąbaniem prawdą w oczy” niejednego sobie zraziła. Liczny
orszak pogrzebowy świadczył o popularności, jaką się cieszyła w swych ukochanym
grodzie”47.

2.3. Kariera i osiągnięcia
Małżeństwo

ze

Stanisławem

Ćwierczakiewiczem

nie

przyniosło

szczęścia

w dzieciach. Zgodnie ze swoim wyznaniem Pani Lucyna zajęła się, wobec tego pracą
zawodową i w 185848 roku, zadebiutowała pierwszą książką kucharska pt. Jedyne praktyczne
przepisy wszelkich zapisów spiżarnianych oraz pieczenia ciast. Pieniądze na wydanie,
w nielicznym jeszcze nakładzie, pożyczyła od współwyznawcy, bankiera i przemysłowca
44. L. Ćwierczakiewicz, Pogawędka gospodarcza, “Dodatek do Bluszczu” 1884, nr 8.
45. J. Franke, Lucyna Ćwierczakiewiczowa, “Kwartalnik Historii Prasy Polskiej”, R. 31, nr 1, s.132.
46. A. Uljasz, op. cit., s. 190.
47. Chwila bieżąca, “Biesiada Literacka” 1901, nr 10, s. 195.
48. Większość źródeł mówi o 6 latach po ślubie, jeżeli jednak rok urodzenia to 1826, a za Stanisława
Ćwierczakiewicza wyszła w wieku 23 lat, o czym sama pisze, to wydanie pierwszej książki kucharskiej w 1858
roku przypada na 9 rok małżeństwa.
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Jana Epsteina49. Książka szybko się rozeszła, a pieniędzy starczyło zarówno na spłatę
zadłużenia jak i na wydanie w 1860 roku nowej książki kucharskiej. 365 obiadów za 5
złotych i jej kolejne wydania, stały się przepustką Pani Lucyny do świata ówczesnych
„celebrytów” i zbicia małej fortuny.
Nie było by Autorki 365 obiadów za 5 złotych bez jej umiejętności promocji swojej
twórczości i kreowania własnego wizerunku. Budowała wokół siebie mit kobiety pewnej
siebie, przebojowej, odnoszącej sukcesy i przede wszystkim prowokującej, zwłaszcza
rozmowy na swój temat. Dodatkowo dbała o reklamę swoich książek i ich kolejnych wydań
w poczytnej prasie. Bolesławowi Prusowi, który ją uwielbiał, wysyłała co roku nowe
wydanie swojego kalendarza, dodając słoiczki ze swojej spiżarni. Pisarz odpłacał się
przychylnymi i zabawnymi wzmiankami o jej publikacjach, w swoich felietonach prasowych.
Innym dziennikarzom potrafiła przeciągnąć na swoją stronę, wmawiając im, że wzmianka
o jej popularnych książkach, podniesie sprzedaż danego numeru 50, bo jej “marka jest taka,
że choćby co bądź, to ludzi zaciekawi”51.
Nowymi technologiami, przepisami i poradami modowymi dzieliła się na bieżąco
z czytelniczkami czasopisma Bluszcz. Redagowała i zapełniała dział mód i gospodarski,
czasami tworzyła dodatek Sekreta domowe i gospodarskie

oraz Gospodarstwo miejskie

i wiejskie. Wydawca Bluszczu, Michał Glücksberg, sprowadzał stronice zadrukowane
ilustracjami drzeworytniczymi z lipskiego magazynu Der Bazar. Lucyna Ćwierczakiewicz
tłumaczyła tekst z języka niemieckiego i dopełniała go poradami 52, zapełniając pustą część
stron z ilustracjami.
Współpraca z czasopismem Bluszcz zaczęła się w 1865 roku, gdy Pani Lucyna była
już znaną mistrzynią kucharstwa i trwała nie przerwanie przez 29 lat. Przeplatała się
z wydawaniem książek dotyczących prowadzenia gospodarstwa domowego i kolejnymi
edycjami jej pierwszych książek kucharskich, w coraz większych nakładach. W 1871 roku
wydała O gospodarstwie domowem : odczyt I, miany w Zakładzie nauk Sztuk i Rękodzieł dla
Kobiet w drukarni Czerwińskiego i Spółki w Warszawie. Petersburg od roku 1874 mógł
zapoznać się z jej kucharstwem, dzięki przetłumaczonemu na język rosyjski, opracowaniu
Jedinstwiennyja praktyczeskija prawiła dla prigotowlenija wsjakago roda pieczenij, warienij
i raznych zapasow na darczych.

49. T. Stegner, op. cit., s. 125.
50. K. Jabłońska, op. cit., s. 4.
51. Ibidem.
52. J. Franke, op. cit., s. 120.
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Swoje książki najchętniej wydawała u Gebethnera & Wolffa, u nich wydała Poradnik
porządku i różnych nowości gospodarczych (1876), Nauka robienia kwiatów bez pomocy
nauczyciela : z 239 rycinami (1879), Podarunek ślubny : kurs gospodarstwa miejskiego
i wiejskiego dla kobiet (1885), Kurs gospodarstwa miejskiego i wiejskiego dla kobiet (1889),
Poradnik porządku i różnych wiadomości potrzebnych kobiecie (1892), Listy humorystyczne
w kwestyi kulinarnej (1900). Gebethner & Wolff zajmowali się także wydaniem kilkunastu
wznowień książek kucharskich Pani Lucyny.
Książki były powszechnie dostępne w księgarni Gebethner & Wolff w Kongresówce
i w Krakowie. W Galicji można było zakupić je także w księgarni Gubrynowicza i Schmidta
we Lwowie. Rozproszone egzemplarze książek, po innych księgarniach, dostępne były także
w Księstwie Poznańskim i w Prusach Zachodnich.
Autorka 365 obiadów pisywała i wysyłała artykuły nie tylko do Bluszczu. Często
publikowała na łamach Kuriera Warszawskiego. Współpracowała jako tłumaczka i pisarka
z Przeglądem Tygodniowym Adama Wiślickiego53. Uczestnictwo w koncertach, spektaklach
było zwieńczone recenzjami w prasie literacko-artystycznej. Widoczny jest w nich silne
emocjonalne podejście autorki do wydarzeń. Zdarzyło się kilkakrotnie, że pracowała jako
korespondent

do

gazet

warszawskich,

relacjonując

swoje

podróże.

Najczęściej

z miejscowości kuracyjnych. Pisała ze Szczawnicy, Iwonicza, Ciechocinka, promowała coraz
popularniejsze Zakopane i Nałęczów, za namowami Bolesława Prusa:
„No, a z Nałęczowem co?... - Widzisz pan dobrodziej - nieprzyjemna historia.
Bo jeżdżę tam już ośm lat (i wybieram się na dziewiąty), te wdzięki i zdrowie, jakie
mam, zawdzięczam Nałęczowowi, od ośmiu lat piszę wielki poemat na cześć
Nałęczowa i…
- Nie chcą poematu drukować…
- Gorzej. Bo go jeszcze nie dokończyłem, a tymczasem… uprzedziła mnie pani
L. Ćwierczakiewiczowa.
Fenomen, nie kobieta: co to za oko sokole!...
Posiedziała w Nałęczowie kilka dni i faktycznie spostrzegła w nim to czego nie
dojrzeli czy nie chcą dojrzeć kuracjusze, którzy tam odzyskali zdrowie.
“Miejscowość

prześliczna,

kuchnia

doskonała,

hydropatia

najlepiej

urządzona” - tak mówi pani Ćwierczakiewiczowa. Co dodać do tych słów?... Chyba to,
że miałem zaszczyt wspólnie z szanowną autorką oglądać parę innych zakładów
53. A. Uljasz, op. cit., s. 186.
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hydropatycznych i muszę przyznać, że nałęczowski jest naprawdę najlepiej
urządzony”54.
Dobrze sprzedawały się także przygotowywane od 1876 roku coroczne wydania
kalendarza dla kobiet. Składały się z czterech części, standardowego kalendarza, części
informacyjnej, gospodarczej i literackiej. W ostatniej części pojawiała się proza i poezja
innych autorów. W kalendarzach co roku Pani Lucyna dawała upust swojemu pisarstwu,
tworząc Pogawędki gospodarcze, dotyczące hodowli zwierząt, prania, przechowywanie
i sporządzaniem zapasów żywności.
Kalendarz na rok 1899 : kolęda dla gospodyń przez Autorkę 365 obiadów zamykał
to wydawnictwo. Pani Lucyna zdążyłaby wydać jeszcze dwa kalendarze, jednak umieszczony
w ostatnim tekst Sylwetki moich panien do towarzystwa wywołał ogromną krytykę,
co powstrzymało autorkę przed dalszymi wydaniami. Tekst opisuje wady i zalety
wynajmowanych panien do towarzystwa na przestrzeni 16 lat życia jako wdowa. Pani Lucyna
przedstawiła 35 dziewcząt opisując zarówno swoją sympatię do nich, ale także wytykając
błędy i nawet najdrobniejsze ułomności. Część kobiet została oskarżona o kradzież, głupotę,
niechlujstwo, bycie fałszywą. Przyznała, że szukała panien w ogłoszeniach kuriera, wysyłając
listy za 3 kopiejki każdy. Pisała, że warto za zobaczenie takich “okazów”, “cudaków”,
“egzemplarzy” tyle wydać. Najbardziej podobały się jej ogłoszenia, w których kandydatki
podkreślały, że są z wysokiego domu (w znaczeniu rodu). Witała je takimi słowy:
„To pani, co w takim wysokim domu mieszka?”55.
Dzisiejszy czytelnik może odebrać tekst bezkrytycznie, albo nawet się trochę nad nim
pośmiać. Na niekorzyść Pani Lucyny, opisy są na tyle dokładne, że większość z dziewcząt
można było wówczas bez większej trudności zidentyfikować, a często były one córkami
wpływowych ludzi. Prasa zareagowała oburzeniem i ostrą krytyką. Na łamach czasopism
Wiek, Słowo i do tej pory współpracującego z autorką Kuriera Warszawskiego, opublikowano
listy obrażonych czytelników. Wytykano Pani Lucynie oszczerstwa i rzucanie błota
na kobiety, które tylko pełniły swoje obowiązki56. Prasa dodatkowo wypominała jej nacisk
na reklamę, bezwzględność, próżność i cynizm. Do warszawskiej wrzawy dołączyły się także
inne gazety. W pamięci zachowały się przede wszystkim złośliwości czasopisma
54. B. Prus, Kroniki tygodniowe : o Nałęczowie, Lublin 2011, s. 33.
55. L. Ćwierczakiewicz, Sylwetki moich panien, op. cit, s. 8.
56. J. Franke, op. cit., s. 128-129.
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humorystycznego Mucha, które to wpierw opublikowało wymyślony ciąg dalszy Panien
do towarzystwa, a następnie satyryczny wiersz ośmieszający autorkę.
Po skandalu prasowym, Lucyna Ćwierczakiewiczowa, zaniechała większości działań.
Ograniczyła się do redagowanej, od 1895 roku, skromnej, niepozornej rubryki Wskazówki
i rady na przedostatniej stronie Tygodnika Miód.
Działalność promująca umiejętność prowadzenia gospodarstwa nie kończyła się
na pisaniu. Znane są wykłady57 Pani Lucyny, z kursów gospodarstwa domowego, które
prowadziła w zakładach naukowych panien Porazińskiej i Smolikowskiej. W 1875 sama
postanowiła założyć kurs praktycznej nauki gotowania. Kurs miał trwać od 3 do 4 miesięcy,
jednocześnie dla 8 uczennic. Cena za całość, jak informował Bolesław Prus w swoich
Kronikach tygodniowych, wynosiła 50 rubli.
Nie znane są efekty tych kursów. Zachowały się jedynie wzmianka o świadectwach
wystawianych przez Panią Lucynę swoim służącym po odpracowaniu 9 miesięcy (pozostały
czas w roku spędzała w podróży). Świadectwa posiadały adnotację “nauczyła się u mnie
trochę gotować”58.
Dochodów jakie przynosiły publikacje i działalność Lucyny Ćwierczakiewiczowej
zazdrościło wielu, zwłaszcza literatów. Pisarze i poeci nie potrafili pojąć, jak taka „bezczelna
kuchara” mogła osiągnąć sukces wydawniczy i finansowy. Pani Lucyna sama podkręcała
literatów do krytyki w stosunku do jej osoby, nie mając zahamowania w chwaleniu się tym
czego dokonała i ile zarabiała. Marian Gawalewicz relacjonując słowa autorki po wydaniu
trzynastej edycji 365 obiadów, przytacza konkretną kwotę 84 000 rubli jakie do tej pory Pani
Lucyna miała wziąć za swoje książki gospodarskie59. Uznaniem dla Autorki 365 obiadów
było opublikowanie jej biogramu w Wielkiej encyklopedii powszechnej ilustrowanej, jeszcze
za jej życia, w 1894 roku. Bolesław Prus z okazji rozejścia się 70 000 egzemplarzy ułożył
nawet ironiczną fraszkę, często potem powtarzaną:
„O czym u nas nie marzył Mickiewicz
To zdobyła Pani Ćwierczakiewicz”60.

57. Zebrane w książce Lucyny Ćwierczakiewicz Kurs gotowania dla kobiet, wydanej w 1885 roku.
58. [L. Ćwierczakiewicz], Pogawędki gospodarcze, [w:] Kalendarz na rok 1893 : kolęda dla gospodyń przez
autorkę 365 obiadów : rok 18, Warszawa 1893, s. 14.
59. [M. Gawalewicz alias Quis], Pogadanka, “Tygodnik Powszechny”, 1883, nr 28, s. 438.
60. B. Prus, Kroniki, T. 2. Wrocław 2005, s. 250.
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2.4. Wspomnienia i anegdoty
Pamięć o Pani Lucynie zachowała się w powtarzanych anegdotach i licznych
powiedzonkach, którymi raczyła swoich gości i czytelników. Dostrzec możemy w nich jej
pewność siebie i nieposkromioną, odstraszającą szczerość. Nie potrafiła pozwolić sobie
na ominięcie wydarzeń artystycznych i literackich. Sama zaznaczała, że zna wszystkich
ważnych ludzi i pod tym pretekstem potrafiła poznać kolejnych jednocześnie zapraszając ich
na swoje delicje kulinarne. Aleksander Świętochowski z niesmakiem wspomina:
„Ja długi się z nią nie zetknąłem, ale raz ubierając się w szatni po wyjściu
z koncertu, poczułem, że ktoś mi z tyłu pomaga włożyć palto. Obejrzałem się. „Jestem
Ćwierczakiewiczowa, a pan jedynym człowiekiem w Warszawie, który mnie nie zna.
Mam nadzieję, że się bliżej poznamy. Proszę w czwartek na bigos”. Nigdy potem
z Ćwierczakiewiczową nie rozmawiałem”61
Nie do końca pewne jest, czy Eliza Orzechowska, nie darząca Autorki 365 obiadów
sympatią. W zachowanych listach pojawiają się opisy raczej neutralne lub nieco ironiczne.
Wspominać miała chwilę, w której autorki się poznały. Pani Lucyna, niezgodnie z zasadami,
od pierwszego spotkania zwracała się do pisarki per ty. Na zapytanie Elizy: “Ach prawda,
pani piszesz o plackach?”, bez zastanowienie palnęła “A pani pod placki”. Chodziło o papier
posmarowany masłem, którym wykłada się brytfanki, w celu łatwiejszego wyjęcia gotowego
ciasta.
W korespondencji Elizy Orzeszkowej zachował się też opis Pani Lucyny:
„Kobieta z gatunku tych, którym ojcowie nasi dali miano: herod baba.
O! Herod to jakich mało. Ruchliwa, krzykliwa, nieustraszona, gotowa zawsze do celów
swych ludzi za gardła brać albo im oczy wydzierać. W biały dzień i na ulicy wyłajać
może ona bliźniego tak dobrze, a jeszcze i lepiej, jak przełknąć ostrygę.(...)
Kiedy przyjeżdża do jakichś wód, wyciąga stół na środek najbardziej
uczęszczanej przechadzki, przynosi papier i atrament, siada i wobec tysiąca oczu
pogrąża się w pisaniu - gospodarskich przepisów”62.

61. A. Świętochowski, Wspomnienia, Wrocław 1966, s. 57.
62. List Elizy. Orzeszkowej, op. cit.
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Szczerość jej była nie tyle rubaszna co często szokowała. Władysław Mickiewicz
wspomina, że:
„Lubiła ona paradoksy i pamiętam, jak mi dowodziła, że jedną z największych
przyjemności, którą można mieć bez wielkich kosztów, jest zażycie emetyku. Ludzie,
cierpiący na chorobę morską, nie wiedzą, że inni ją uważają za przyjemność”63.
Wracając do zaproszeń na salony, warto wspomnieć odczucie Mariana Gawalewicza,
otrzymującego regularnie, co tydzień kartę od Pani Lucyny. Zachęta wstąpienia na herbatę
z niespodzianką, flaki garnuszkowe, czy wieczory tańcujące z czasem odbierał jak nakazy 64.
Samym zabawą i podawanym smakołykom w mieszkaniu nie można było nic zarzucić.
Odwrotnie, bardzo je chwalono. Zofia Kozarynowa, spisała wspomnienia swojego ojca,
bywalca na warszawskich salonach. Porównuje w nich słynne przyjęcia u Deotymy, z którego
ojciec wracał znudzony, głodny i zły, bo po długim oczekiwaniu podawane były tylko lody
i napoje chłodzące65. Bywając na biesiadach niedzielnych u Pani Lucyny, wychodził
zadowolony i najedzony. Dla niejednego z odwiedzających był to jedyny porządny posiłek
w tygodniu. Tak sympatycznie było do czasu, aż gospodyni nie zamykała drzwi wejściowych,
by nie ubywało zbyt szybko gości66.
W teatrze, dokąd często zabierała swojego “wnuczka” Władysława, wyjadała cały
czas czekoladki z bomboniery, a gdy któraś mniej jej smakowała, pakowała do ust
wnuczkowi, a on się czerwienił i pocił ze wstydu67. Nie widziała problemu w przerywaniu
sztuki, wykrzykiwaniu do aktorów uwag na ich temat i wygrażaniu im pięściami. Ówczesnej
primadonnie operetki, Wiktorii Kaweckiej, potrafiła wykrzyczeć, że nie jest dzisiaj
w najlepszej formie68.
Nie bez powodów, wobec tego, bano się zaprosić Panią Lucynę. O takiej sytuacji
wspomina Ignacy Baliński:
„Gdy odwiedzając kogoś, nie zastawała gospodyni, lecz spostrzegła kurz na
fortepianie, wypisywała na nim palcem “Lucyna Ćwierciakiewiczowa” i zabraniała
63. Wł. Mickiewicz, op. cit., s.184
64. J. Franke, op. cit., s. 128.
65. Z. Kozarynowa, op. cit., s.110.
66. Ibidem, s.110-111.
67. J. Kalkowski, op. cit., s. 11.
68. T. Stegner, op. cit., s.123.
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służącej wycierać, a potem przy sposobności pytała głośno:
- Czy widziałaś mój bilet wizytowy?
Bano się jej jak ognia”69.
Powielana pomyłka w nazwisku mogła być przypadkiem, ale równie dobrze mogła
zostać wywołana obawą i niechęć do osoby Lucyny Ćwierczakiewicz. Zofia Kozarynowa
również wspominała o tym problemie:
„Na

przeciwnym

biegunie

stały

obiady

u

słynnej

pani

Lucyny

Ćwierczakiewiczowej, której nazwisko przestało już - choć nie ogólnie - przeinaczać
na Ćwierciakiewiczową, ktoś nawet dowodził, że sama podpisała się gdzieś przez
“cia”. To nie dowód. Można być autorytetem w sprawach kuchennych, wydać nawet
książkę z 365-ciu przepisami, i zachować chwiejny stosunek do ortografii. W owych
czasach nie przywiązywano wielkiej wagi do pisowni nazwiska, “ćwierć” przemawiała
bezpośrednio, a jednak decydowały księgi parafialne”70.
Przeinaczone nazwisko Ćwierciakiewicz, obrażało jego posiadacza. “Ćwierciak”,
czy inaczej “ćwierćinteligent” oznacza człowieka mało wykształconego, czy też mało
inteligentnego71.
Wielka niechęć nie zabrała Pani Lucynie licznych przyjaźni i sympatii równie
ważnych osobowości, którzy doceniali i podziwiali jej szczerość. Dobrze znana jest więź jaka
łączyła ją z Bolesławem Prusem. Spędzali oni razem czas „u wód”, kurując się w tych samych
ośrodkach. On wspominając, nazywał ją „fenomen nie kobieta”, ona jego „kochanym
wariatem”.
Słynny kompozytor Ignacym Janem Paderewskim, tak pisał do Pani Lucyny:
„Czymże są moje muzyczne sukcesy wobec sławy Pani? iluż to mężów, których
żony dzięki Pani znają się na kuchni, błogosławi i po wsze czasy błogosławić będzie
działalność Pani kiedy już moja muzyka przebrzmi?”72.

69. I. Baliński, Wspomnienia o Warszawie, Warszawa 1987, s.142.
70. Z. Kozarynowa, op. cit., s.110.
71. [Hasło: ćwierćinteligent], Wydawnictwo Naukowe PWN [online : dostęp 10 lutego 2014] Dostępne w
Internecie : http://sjp.pwn.pl/slownik/2451031/%C4%87wier%C4%87inteligent.
72. M. Musidłowska, Lucyna Ćwierczakiewiczowa [online], Smak życia : Magda Gessler [dostęp 10 lutego
2014] Dostępne w Internecie: http://www.smakizycia.pl/kuchnia/osobowosci/lucyna-cwierczakiewiczowa.
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Odpowiedź świadczy o tym, że nie widziała siebie ponad wszystkich, ale na równi
ze znaczącymi sylwetkami już jak najbardziej:
„Ktoś powiedział, że droga do serca mężczyzny prowadzi przez żołądek.
Do tego zdania zastosowałam moją działalność, ty zaś Mistrzu, grą i twórczością
swoją trafisz do dusz i serc wszystkich ludzi. Mamy więc oboje pewne, choć różne
zasług”73.
Szczególna przyjaźń łączyła Ćwierczakiewiczów z Tytusem Chałubińskim, był on też
jednym z najczęstszych ich gości również w dni świąteczne i uroczystości rodzinnych.
Wybitny lekarz i miłośnik Zakopanego, pracował w szpitalu ewangelickim i często leczył
Ćwierczakiewiczów. W sierpniu 1873 roku, Ćwierczakiewiczowe, jako pierwsi odwiedzili
Chałubińskich w Zakopanem. Urządzając sobie piesze wycieczki i poznając kulturę górali,
doktor wspomina rozmowę Pani Lucyny z jednym z nich:
„Pyta p. Lucyna wyrostka, który niósł bagaże do Kościeliska: „poszedłbyś
ze mną do Morskiego Oka”, a on jej - „nie!”, „a czemu nie?” - pyta dalej. - Eh, głowa
by zaszła, ale nogi to nie”. Rozumie się głowa i nogi interlokutorki”74.
Do przyjaciół należeli także Aniela z Szymanowskich z mężem Janem Nepomucenem
Leszczyńskim, którzy wychowywali małoletniego Władysława Mickiewicza, Natalia
Czarnecka-Bogowolska, filantropka, pisarka i tłumaczka dzieł literackich z języka
francuskiego, wspomniany już Bolesław Prus, Marian Gawalewicz, lekarz Romuald
Pląskowski, poetka i pisarka Józefa z Cybulskich Bąkowska, Maria z Mohrów Kietlińska,
Maria Ilnicka oraz poeta, krytyk i publicysta Czesław Jankowski75.
Lucyna Ćwierczakiewicz jest jedną z tych osób, które można uwielbiać
lub nienawidzić. Nikt, poznając Panią Lucynę, jej zachowani i dokonania, nie przejdzie
obojętnie. Do historii przeszły liczne cytaty jej autorstwa. Często dotyczą zasad
biesiadowania jak: “Chcąc jeść smacznie, należy koniecznie jeść co najmniej we dwoje”.
Wiele tekstów przetrwało, bo były zgodne z ówczesnym duchem polskiego pozytywizmu
i z zasadami kalwinizmu.

73. Ibidem.
74. I. Wodzińska, op. cit., s. 40.
75. Ibidem.
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„Praca jest warunkiem bogactwa i dobrobytu rodziny”
„Praca sama w sobie jest zbawieniem tak dla ciała, jak dla ducha naszego [...]
Nie poniżając człowieka, podnosi go, umacnia”76.
Jasno wyrażała też swoje stanowisko wobec miejsca kobiet. Pamiętajmy, że pisała dla
Bluszczu, pisma emancypantek. Uważała, że kobiety powinny zajmować się domem, ale być
na tyle zaradne, by w gorszych chwilach móc oddać się pracy zawodowej. Co sama uczyniła,
gdy wpierw nie doczekała się potomstwa, a w 1882 roku owdowiała.
Legenda Lucyny Ćwierczakiewicz pozostała nie tylko we wspomnieniach, ale także
na stronicach książek innych autorów. W 1896 roku Włodzimierz Zagórski wydał
humorystyczną fantazję powieściową, gdzie opisywał “elektro-tele-fotoskop”. Wyobrażenie
urządzenia, które działa podobnie do dzisiejszych telewizorów, znajdowało się w cukierni
Loursa i łączyło z całym światem. Klienci mogli oglądać „Sienkiewicza polującego w Afryce
na hipopotamy” lub „panią Lucynę Ćwierczakiewiczową zrywającą szarotki na tatrzańskiej
połoninie”77. Julian Tuwim zamieścił powyższy tekst w antologii Cicer, cum caule, czyli
groch z kapustą. Panopticum i archiwum kultury opublikowanej w latach 1949-1953
w miesięczniku Problemy.
Pani Lucyny i jej dokonania stały się także elementem fabuły powieści historycznej
Dziedzictwo. Zofia Kossak-Szczucka, wyśmiewa patriotyzm słynnej kucharki, gdy ta w 1862
roku, publicznie zwymyślała arcybiskupa Felińskiego. Pisze, że wystąpienie spowodowało
odwrotny skutek od zamierzonego. Ludzie zamiast jeszcze bardziej się rozchodzić, zaczęli
wracać do katedry by obejrzeć zabawną scenę.
Osiągnięcia na polu kulinarnym, gospodarczym miały ogromny wpływ na rozwój
kultury kulinarnej i tradycji w Polsce. Autorka doczekała się kilkunastu wydań każdej
ze swoich kulinarnych książek. Nakłady i dochody z nich przebiły najlepiej sprzedające
się książki ówczesnych pisarzy - Ogniem i Mieczem Henryka Sienkiewicza, czy Faraona
Bolesława Prusa. Marian Gawalewicz dosadnie wyraził swoją zazdrość:
„Mój Boże, dlaczegóż nie obdarzyłeś mnie kulinarnym geniuszem!... byłbym
zarabiał tysiące, jeździł za granicę i wydawał trzynaste edycję moich dzieł, po których
ludzkość oblizywałaby się na moją pamiątkę”78.
76. T. Stegner, op. cit., s.129.
77. A. Uljasz, op. cit., s. 191.
78. J. Franke, op. cit., s. 119.
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Lucyna Ćwierczakiewicz, była świadoma swego osiągnięcia i w zwyczaju miała
powtarzanie zdania:
„Sienkiewicz i Ćwierczakiewiczowa rozchodzą się w takiej ilości egzemplarzy,
a spotkać ich można w kuchni i w salonie”79.

79. Ibidem.
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3. Bestsellery Lucyny Ćwierczakiewicz
3.1. Jedyne praktyczne przepisy
Jedynych praktycznych przepisów wydane w 1858 roku, wymagało od autorki
zapożyczenia się u współwyznawcy kalwinisty Jana Epsteina. Debiut pisarski okazał się
strzałem w dziesiątkę. Pieniędzy starczyło nie tylko na pokrycie długu, ale na wydanie
kolejnego bestsellera. Pierwsze wydanie Jedynych praktycznych przepisów konfitur, różnych
marynat, wędlin, wódek, likierów, win owocowych, miodów oraz ciast, może także z powodu
mniejszego nakładu, zostało zaczytane i dzisiaj nie byłam w stanie dotrzeć do żadnego
egzemplarza. Podobnie było z wydaniem trzecim i ósmym. Podstawowe informacje o nich
zaczerpnęłam z Bibliografii Polskiej Estreichera. Problem wydania ósmego jest o tyle
ciekawy, że brak jest informacji o polskim egzemplarzu. W 1874 roku, Lucyna
Ćwierczakiewicz, wydaje książkę w języku rosyjskim Jedinstwiennyja prakticzeskija prawiła
dla prigotowlenija wsiakago roda pieczenij, warienij i raznych zapasow na zimu, pieriew.
Zarówno data jak i tytuł książki po tłumaczeniu na język polski sugeruje, że może to być
właśnie pominięte wydanie ósme.
Łącznie wydano około 30 edycji Jedynych praktycznych przepisów, z czego 18 jeszcze
za życia autorki, kolejne 5 z nakładu Jana Fiszera i co najmniej 6 współczesnych, wydanych
po 1980 roku. Potwierdza to utrzymujące się zainteresowanie tą pozycją, choć dzisiejsze
wydania ukazują się z innych pobudek.
Lucyna Ćwierczakiewicz znała podstawy promocji i doskonale tę wiedzę
wykorzystywała, chwaląc swoje publikacje na każdym kroku. Sukces pierwszych wydań
widoczny jest już w kolejnych, gdzie zamiast własnego nazwiska, podpisywała się jako
Autorka 365 obiadów. Dopiero książki wydane przez Jana Fiszera posiadają na stronie
tytułowej pełne imię i nazwisko autorki. W wydaniu dwunastym, Słówko do gospodyń,
a w trzynastym i czternastym, Słówko moje, zawiera w pierwszym akapicie informacje
o ilości sprzedanych egzemplarzy do czasu konkretnej pozycji. Była to obok starań o reklamy
w prasie warszawskiej kolejna możliwość promocji, która utwierdzała czytelnika, że ma on
w ręku dzieło poczytne i najaktualniejsze.
O zainteresowaniu i popularności pozycji może świadczyć ponadto trzy krotny wzrost
ceny za życia autorki. Koszt książki wzrósł od 60 kopiejek według strony tytułowej
w wydaniu drugim z 1861 roku, do 1 rubla srebrnego i 80 kopiejek za wydanie siedemnaste
z 1897 roku. Wzrost ceny zaczął się od wydania siódmego, co nasuwa myśl, że na wzrost
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sprzedaży wpłynęła także współpraca z firmą księgarsko-wydawniczą Gebethner i Wolff.
Skład główny Jedynych praktycznych przepisów, od wydania szóstego znajdował się właśnie
w księgarni tej firmy w Warszawie. Nabyć książkę można było także we Lwowie (wydanie
dziewiąte w księgarni Gubrynowicza i Schmitta) oraz na terenie Galicji (od wydania
dziesiątego, najpierw w Księgarni Polskiej, a kolejne edycje w krakowskiej filii Gebethnera).
Z wydaniem dwunastym, znika ze strony tytułowej informacja o nakładzie autorki.
Przypuszczać można, że kolejne wydania opłacały się nie tylko autorce, a książka sama
zarabiała na kolejne edycje. Informacja o nakładzie wraca po śmierci Lucyny
Ćwierczakiewicz. W jej testamencie prawa do książki zostały przeniesione na księgarza Jana
Fiszera, który w wydanych przez siebie Jedynych praktycznych przepisów zdecydowanie
zaznaczał Nakład i własność Jana Fiszera.
Jedyne praktyczne przepisy z XIX i 1 połowy XX wieku nie posiadają informacji
o wydawcach konkretnych wydań. Autorka sama opłacała wydania, znalazła księgarnie
i zajmowała się promocją swojego dzieła. Potrzebowała pomocy jedynie w produkcji
i sprzedaży. W sprzedaży pomocna była wspomniana wcześniej, największa polska firma
księgarsko-wydawnicza Gebethner i Wolff, w produkcji zaś liczne drukarnie.
Lucyna Ćwierczakiewicz najczęściej współpracowała z warszawską Drukarnią Karola
Kowalewskiego, to z ich prasy wyszło pierwsze wydanie Jedynych praktycznych przepisów
i kolejne cztery, od piętnastego do osiemnastego. Drukarnia działała pod niezmienioną nazwą,
choć w trakcie współpracy nad drukiem trzykrotnie zmieniła właściciela. Pani Lucyna
musiała więc poznać zarówno Karola Kowalewskiego (zm. ok. 1870), jego syna Jana Karola
(1845 - 21 IX 1894) i wdowę po nim Bronisławę Kowalewską. Innymi wydaniami zajęli się
drukarze Jan Psurski (wyd. 2, 3, 6), Michał Ziemkiewicz (wyd. 11, 13, 14), Jan Cotty
(wyd. 5), Aleksander Pajewski (wyd. 7), Władysław Dębski (wyd. 9), Ignacy Zawiszewski
(wyd. 12) a także drukarnia Franciszka Hieronima Czerwiński i Stanisława Piotra Niemira,
znani z wydawnictw religijnych i Drukarnia Gazety Polskiej (wyd. 4)1.
Również Jan Fiszer w wydaniach z początku XX wieku, korzystał z pomocy
warszawskich drukarzy m. in. Piotra Laskauera (wyd. 20), Ludwika Bilińskiego i Wacława
Adama Maślankiewicza (wyd. 21), Romana Kaniewskiego (wyd. 22) i Wacława Cywińskiego
(wyd. 23). Posiadając własną księgarnię, już od wydania dziewiętnastego zlikwidował skład
główny w firmie Gebethner i Wolff.

1. Vide, Aneks 1 : Tabela drukarzy warszawskich książek Lucyny Ćwierczakiewicz, s. 68.
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Książki w zaborze rosyjskim musiały otrzymać pozwolenie Cenzora na wydanie,
nie ominęło to książek kucharskich. Cztery pierwsze wydania posiadają informacje
na odwrocie strony tytułowej w języku polskim.
“Wolno drukować z warunkiem złożenia w Komitecie Cenzury po
wydrukowaniu prawem przepisanej liczby egzemplarzy, w Warszawie, d 30
Listopad (12 Grudnia) 1860r. Starszy Cenzor, As. Kol. T. HERTZ”
Kolejne edycje aż do wydania osiemnastego posiadały krótką informację w języku
rosyjskim o przyzwoleniu Cenzora, zaopatrzonym w datę. Termin otrzymania pozwolenia
na druk poprzedzał samo wydanie zawsze o kilka miesięcy.
Papier wykorzystany w produkcji książek kucharskich Lucyny Ćwierczakiewicz
niczym nie zachwyca. Większość edycji drukowana jest na papierze kwaśnym, nie tyle
matowym, co po tych latach chropowatym, porowatym i o zmienionej barwie na żółcie,
pomarańcze a nawet brązy. Co więcej pierwsze pięć wydań zostało wydrukowanych
na papierze na tyle cienkim, że tekst można bez większego problemu czytać na odwrocie
zadrukowanych kart. Wyjątek stanowią wydanie 20 i 21, w których wykorzystano lepszej
klasy papier satynowy, dzięki czemu dzisiaj całość jest zachowana w naprawdę dobrym
stanie. Upływ czasu widoczny jest w tych wydaniach jedynie nieznacznie na zewnętrznych
dość szerokich marginesach.
Książki sprzedawane były zapewne bez oprawy, jedynie zbroszurowane. W Bibliotece
Narodowej zachowało się wydanie dziesiąte z oprawą introligatorską. Oprawa wykonana jest
z tektury, półskórek z grzbietem obleczonym ciemną skórą i okładziną z ręcznie formowanym
papierem marmurkowym o wzorze zbliżonym do wzorów francuskich (patrz: ilustracja 11).
Narożniki zaokrąglone, nie zabezpieczone dodatkowo, co umożliwia dziś bezproblemowe
liczenie kart z których składa się tektura. Na grzbiecie w miejscach sugerujących zwięzy,
umieszczono złoconą linię i okrągłe zdobienia wzdłuż linii obejmujących tytuł Praktyczne
Przepisy. Dodatkowo składki zszyte, a u góry i dołu grzbietu dla wzmocnienia umieszczono
kapitałkę.
W kartonowej oprawie wydawniczej zachowało się wydanie osiemnaste i dwudzieste
trzecie (patrz: ilustracja 9). Na okładzinie, w górnej części umieszczono autora, tytuł i numer
wydania, urozmaicając informacje typograficznie. Każda linijka tekstu w innym kroju
i wielkości. Na dolnej części okładki umieszczono notę o nakładzie i własności. W wydaniu
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osiemnastym środkową przestrzeń zajmują odbitki pieczęci informujących o nagrodach dla
publikacji i autorki. Całość objęta jest w ramkę składającą się z podwójnej prostej linii. Dolna
okładzina pozycji poświęcona jest na reklamy kontekstowej, zarówno książek autorstwa
Lucyny Ćwierczakiewicz jak i innych pozycji wydanych przez Jana Fiszera (patrz: ilustracja
16). Wszystko urozmaicone typograficznie i zamknięte w ramki z pojedynczych linii.
Książki wydawane były w formacie 8’, w zależności od edycji wysokość
nie przekraczał wielkości 16 do 19 centymetrów. W niektórych wydaniach zachowała
się powracająca co osiem kart, numeracja arkuszy w dolnym prawym rogu, prawej strony
rozkładówki.
Najciekawszym wizualnie elementem Jedynych praktycznych przepisów, niezależnie
od wydania są strony tytułowe (patrz: ilustracja 14, 15, 17). Tekst zawsze jest wyśrodkowany,
ale każda linijka jest zapisana w innej wielkości i w innym krojem pisma. Słowa Praktyczne
Przepisy znajdujące się w drugiej linijce na stronie, wykorzystują za każdym razem inny
stylizowany krój czcionki i górują wielkością nad dalszymi informacjami. Pozostałe treści
na stronie też są w każdej linijce inne. W zależności od wydania, tekst został pogrubiony,
zapisany kursywą, wersalikami, odmienną czcionką. Każda linijka różni się wielkością
i często wykorzystuje się druk mniej lub bardziej rozstrzelony w poziomie. Wymieniony
wachlarz możliwości w każdym wydaniu był wykorzystywany w różnych ilościach i miksach.
Dotyczy to zarówno tytułu książki, jej autora, wydania jak i noty wydawniczej.
Na odwrocie strony tytułowej znajduje się, po środku, tekst cenzury, a w stopce
oddzielonej poziomą kreską informacja o drukarni.
Układ rozkładówki w książkach powtarza się przez kolejne wydania, choć są edycje
lepiej i gorzej dopracowane pod względem estetycznym. Treści książki wydrukowane
w czytelnej, jasnej antykwie, głównie czcionka szeryfowa, i tworzą zwarte kolumny tekstu.
Kolumny te, nieznacznie przesunięte w dół, dają miejsce na paginę. Paginacja jest
wyśrodkowana, czasem samotna, rzadko podkreślona i bardzo często objęta w dwie pauzy. W
poszczególnych wydaniach najbardziej zwracają uwagę ścięte marginesy lub jak w wypadku
wydaniach dwudziestym (patrz: ilustracja 13) i dwudziestym pierwszym, szerokie
i proporcjonalne podnoszące odbiór estetyczny książki.
Pewną wariacje wprowadzają tytuły części i oddziałów. Każda część książki
rozpoczyna się od nowej strony. Tytuły zajmują górną część stronnicy, zapisane zwykle
wersalikami, czasem drukiem rozstrzelonym. Ponadto poszczególne wersy często oddzielone
są krótką dwucentymetrową, poziomą linią, po środku interlinii. Takie same krótkie linie
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występują na końcu poszczególnych części książki, stając się czymś w rodzaju finalików.
Zwłaszcza, że w kilku wydaniach linie te, są bardziej dekoracyjne.
Sam tekst urozmaicony jest ponadto śródtytułami, które najczęściej pogrubione,
powiększone lub wydrukowane inną czcionką, w zależności od wydania zamknięte
są w kolumnie tekstu albo wyśrodkowane. Wyraźnie tworzą większe prześwity, powiększone
światło interlinii.
Całość jest bardzo czytelna. Zabawa możliwościami typograficznymi dotyczy
konkretnych obszarów, głównie strony tytułowej i tytułów rozdziałów. Dzięki takiemu
rozwiązaniu pomimo urozmaiceń, wszystko wygląda klasycznie i estetycznie. Odbiór mogą
zepsuć jednak wydania z ewidentnie ściętymi marginesami. Na uznanie zasługuje
wspomniane już wydanie dwudzieste, jak również dwudzieste pierwsze, które wykorzystując
te same środki, ale z zachowaniem poczucia estetyki, prezentują się najefektowniej.
Zawartość książki składa się z trzech, a od wydania dziesiątego, z czterech części.
Układ wydaje się logiczny, choć część 1 zawiera oddziały, w których trudno znaleźć element
wspólny. W kolejnych wydaniach pojawiały się także dodatki, które następnie znikały, po to
by znów się pojawić, lub powielone stawały się integralną częścią zawartości.
Treści poprzedzone są Spisem Przedmiotów, który uznać można za spis treści,
w dwóch kolumnach wykazuje on układ zawartości. Czasami Spis Przedmiotów nie
rozpoczyna, a kończy książkę, wtedy po stronie tytułowej wyłaniało się Słówko do gospodyń,
a od wydania trzynastego Słówko moje. W tym miejscu autorka podpisując się Lucyna C.
lub pełnym imieniem i nazwiskiem zaznaczała które to już wydanie jest w rękach czytelnika,
ile egzemplarzy się rozeszło i przestrzegała przed zmianami proporcji w przepisach
i zachowaniu higieny w kuchni dla uzyskania najlepszych efektów kulinarnych.
Poszczególne edycje były identyczne nie tylko pod względem strony wizualnej, ale też
zawartości treściowej. Choć w ciągu ponad 40 lat, Lucyna Ćwierczakiewicz postarała się
pomnożyć prawie trzykrotnie ilość przepisów w swoim dziele2.
Część 1 nie posiada głównego tytułu i od początku składa się z sześciu oddziałów
(Konfitury, Konserwy, Konfitury suche, Soki, Galarety owocowe i Lody i inne przysmaki).
Od wydania jedenastego do tej części doszły jeszcze dwa oddziały ([Różne] konserwy bez
cukru, marynaty itp. i Sery, masło, krochmale, kasze itp.). Z czasem tytułu były odrobinę
zmieniane lub doprecyzowane np. Konfitury suche otrzymały kontynuacje w postaci

2. Vide, Aneks 2 : Tabela rozwoju zawartości treściowej Jedynych praktycznych przepisów, s. 74.
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Konfitury suche czyli owoce suszone w cukrze albo Soki zmieniły się w Soki i syropy
owocowe i kwiatowe.
Część 2 zawiera przepisy potraw mięsnych. W pierwszym wydaniu nazywały się
Marynaty rozmaite. Z wydaniem dziesiątym zawartość powiększyła się do Mięsiwa w ogóle,
wszelkie marynaty oraz konserwy bez cukru, w dwóch oddziałach (Mięsiwa i Różne
marynaty). W kolejnym wydaniu, gdzie przepisy zostały odrobinę zredukowane, tytuł brzmiał
Wędliny i w ogóle mięsne konserwy, a od wydania siedemnastego Wędliny, mięsne buliony
i wędzone ryby.
Część dotycząca Ciast i wszelkiego pieczywa od wydania dziesiątego poprzedzona
została częścią Wódki, nalewki, likiery, wina owocowe, miody, piwa itp. z podziałem
na oddziały (Wódki i likiery i Wina owocowe, rozmaite napoje, miody i piwa itp.). Przepisy
na alkohole prawdopodobnie wpłynęły na jeszcze lepszą sprzedaż, o czym autorka
konsekwentnie informowała reklamując kolejne wydania w prasie. Część o Ciastach
i wszelkim pieczywie od początku była najobszerniejszą częścią nie posiadającą poddziału.
Można jednak zauważyć pewne zbiory, które wprowadziła Lucyna Ćwierczakiewicz dla
utrzymania logicznego porządku. Torty, mazurki, babki, pierniki czy masy tworzą widoczne
grupy poprzeplatane pojedynczymi przepisani, których nie da się do nich dołączyć.
Od wydania dziewiątego, część poświęcona słodkością, kończy się dodatkiem Zamiana wagi
na miarę, co zdaniem autorki miało pomóc gospodynią w przygotowaniu specjałów. Wydanie
siódme zawierało ponadto część 4 zatytułowaną Przepisy i sekreta gospodarcze, które
po części zachowały się w kolejnych edycjach jako dodatek np. Sekrety gospodarskie
(w wydaniu 9), czy Najlepsza zaprawa posadzki rok najmniej trwająca (w wydaniach 11
i 12).
Od wydania piętnastego powtarzał się także dodatek Doświadczenia, gdzie znajdowało
się kilka dodatkowych porad kulinarnych, na które autorka zwróciła szczególną uwagę
podczas własnych eksperymentów w kuchni.
Ciekawym rozwiązaniem w książce są występujące bardzo nielicznie przypisy
odsyłające do konkretnego przepisu w obrębie książki, innej publikacji autorki albo będące
reklamą miejsca w Warszawie, gdzie można było nabyć wspomniane w przepisie składniki.
Jedyne praktyczne przepisy nie posiadają żadnych ilustracji. Wyjątkiem są dodane
do wydań siedemnastego i osiemnastego tablice, umieszczone jako karty poprzedzające
strony tytułowe. Na tablicy pośrodku umieszczono portrety autorki wykonane w technice
stalorytu. Egzemplarz wydania osiemnastego z Biblioteki Narodowej posiada pod zdjęciem
autograf Lucyny Ćwierczakiewicz (patrz: ilustracja 12).
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3.2. 365 obiadów za 5 złotych
Jedyne praktyczne przepisy były debiutem Lucyny Ćwierczakiewicz i sprzedawały się
wyjątkowo szybko, jednak prawdziwym bestsellerem było wydane w 1860 roku 365 obiadów
za 5 złotych. To właśnie dzięki tej książce, autorka i jej kulinarne dokonania stały się znane
najpierw w Warszawie, a następnie w całym Królestwie. Z czasem, 365 obiadów za 5 złotych
były „do nabycia we wszelkich księgarniach miast gubernialnych w Królestwie i Cesarstwie,
w całej Galicyji, księstwie Poznańskiem i Prusach Zachodnich”, jak głosił zapis
na poszczególnych publikacjach.
Niestety nie dotarłam do wydania trzeciego, czwartego, siódmego i jedenastego.
Szczątkowa wiedza o nich pochodzi z Bibliografii Polskiej Karola Estreichera. Co ciekaw on
sam nie dotarł do wydania czwartego i piątego, twierdząc, że prawdopodobnie nigdy nie
zostały wydane. Mogło tak być w wypadku wydania czwartego, zaś piąte zachowało się
i dostępne jest między innymi w Bibliotece Narodowej.
Za życia autorki ukazało się 19 wydań, choć to ostatnie tuż po jej śmierci. Kolejne
7 wersji wydano do lat 20. XX wieku, głównie z nakładu Jana Fiszera. Cztery wydania
ukazały się w latach 80. XX wieku i co najmniej dwa wznowienia w całości pojawiły się
po roku 2000. Dziś Lucyna Ćwierczakiewicz kojarzy się głównie z tytułem 365 obiadów,
często umniejsza się lub zupełnie pomija inne jej dokonania.
Podobnie jak w przypadku pierwszej książki, autorka wykorzystała prasę i swoje
znajomości w promocji i rozpowszechnianiu dzieła. Z każdym nowym wydaniem, jej dobry
przyjaciel Bolesław Prus umieszczał reklamę w swoich felietonach drukowanych w Kurierze
Warszawskim. Znane są listy do prasy, gdzie autorka obiecuje, że wzmianka o jej książce
podniesie sprzedaż gazety. Znakomitą reklamą były nie tylko wzmianki w prasie, ale sama
osobowość Lucyny Ćwierczakiewicz, jej bywanie i organizowane przez nią uczty, na których
oczywiście podawała potrawy, które następnie trafiały do jej książki. Powyższe przykłady
są dowodem świadomości autorki o tym jak nagłośnić, wypromować i sprzedać swoje dzieło
z najlepszym efektem.
365 obiadów za 5 złotych było odrobinę droższe od Jedynych praktycznych przepisów.
Informacja o cenie, pojawia się od wydania dziesiątego, które kosztowało 1 rubla srebrnego
i ta cena utrzymywała się przez kolejne cztery wydania, następne skoczyła do 1 rubla
srebrnego i 50 kopiejek, a z wydaniem osiemnastym książka kosztowała już 2 ruble srebrne.
Zachowała się także cena 1 rubla i 80 kopiejek, za książkę w oprawie, ale już wydaną przez
Jana Fiszera w 1905 roku (na okładce rok 1906).
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Koszt nakładu ponosiła autorka, informuje o tym zapis na książkach do wydania
osiemnastego włącznie. Prawa do książki zostały zgodnie z testamentem przekazane Janowi
Fiszerowi. Wydania w latach 1905 – [1920] posiadają adnotacje o nakładach i własności Jana
Fiszera. Wyjątkiem stanowią tu dwa wydania dziewiętnaste. Wydanie z 1901, czyli w roku
śmierci autorki, wydawane jest już przez spadkobiercę, jednak nie ma jeszcze informacji
o jego własności, ponadto wydanie to zostało, „znacznie powiększone, zmienione
i z dodatkiem doświadczeń kuchennych”, co może świadczyć o zmianach wprowadzanych
jeszcze przez autorkę tuż przed śmiercią. Ciekawe jest też wydanie dziewiętnaste z 1902,
które jako jedyne z tego okresu wydano w Krakowie w Nowej Drukarni Jagielońskiej,
pod zarządem Ludwika Karola Górskiego.
Podobnie jak w przypadku pierwszej książki, 365 obiadów za 5 złotych, od wydania
dziesiątego znalazły skład główny w księgarni Gebethnera i Wolffa i dzięki tej firmie możliwa
była sprzedaż na terenie Galicji, Księstwa Poznańskiego i Prus Zachodnich. Książki
drukowane były w Warszawskich drukarniach, cztery w drukarni Karola Kowalewskiego
(wyd. 9, 10, 18, 19), po dwa wydania w drukarni Jana Psurskiego (wyd. 1, 2) i Pawła
Szymanowskiego (wyd. 16, 17) oraz po jednym w Drukarni Gazety Polskiej (wyd. 3),
Ignacego Krokoszyńskiego (wyd. 5), Jana Cotty (wyd. 6), A. Pajewskiego (wyd. 8), spółki
Michała Ziemkiewicza i Wiktoryna Noakowskiego (wyd. 12), Franciszka Hieronima
Czerwińskiego (wyd. 13), Ignacego Zawiszewskiego (wyd. 14), Michała Ziemkiewicza
(wyd. 15)3.
Jan Fiszer drukowanie wydań z początku XX wieku zlecał spółką drukarni Piotra
Laskauera, Edwarda Nicza i Wacława Cywińskiego.
Na odwrocie strony tytułowej mieściła się notka pozwalająca na druk. Cenzura
poprzedzała publikacje o kilka miesięcy. Do wydania piątego książki zawierały adnotacje
w języku polskim:
„Wolno drukować pod warunkiem złożenia w Komitecie Cenzury po wydrukowaniu
prawem przepisanej liczby egzemplarzt. W Warszawie, dnia 10/22 sierpnia 1860 r., Starszy
Cenzor, As. Koll., T. HERTZ.”

3. Vide, Aneks 1 : Tabela drukarzy warszawskich książek Lucyny Ćwierczakiewicz, s. 68.
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Kolejne wydania aż do 1905 posiadają krótki zapis w języku rosyjskim o pozwoleniu cenzury
do druku. Nie dotyczyło to tylko książki z 1902 roku, ponieważ została wydana na terenie
Galicji.
Adnotacje o cenzurze ma również wydanie z 1917 roku, z tą różnicą że jest w języku
niemieckim, zgodnie z prawem panującym w okupowanej przez Niemców Warszawie:
„Geprüft und freigegeben durch die Kais. Deutsche Presseabteilung Warschau,
den 25/I 1917. T. N°4345, Dr. N°20.”
Papier w pierwszych kilku wydaniach jest podobnie jak w Jedynych praktycznych
przepisach bardzo cienki i kruchy, co wymusiło małe prace konserwatorskie w postaci
uzupełnienia ubytków, zwłaszcza na marginesach. Kolejne wydania, mieszczą się
w standardzie papieru dla książek, choć ich jakość nie jest najwyższa i z upływem lat kartki
nabrały ciemnych kolorów. Na pewno przyczyniła się do tego również sprzedaż jedynie
zbroszurowanych książek, bez oprawy. Oprawę wydawniczą pośród badanych egzemplarzy
posiadają wydania osiemnaste i dwudzieste zachowane w Bibliotece Narodowej (patrz:
ilustracja 3, 7, 8). Wydanie dwudzieste należało wcześniej do Marji Epsteinówny o czym
świadczą pieczęci. Oprawa tekturowa, dziś już poszarpana, wcześniej z zaokrąglonymi
narożnikami. Grzbiet powleczony niebieskim płótnem i po jego środku umieszczono duży
i złocony tytuł wersalikami 365 OBIADÓW. Na okładzinie górnej nadrukowano zdobną
cienką bordiurę. W górnej jej części mieści się skrócony tytuł i autor 365 obiadów przez
Lucynę Ćwierczakiewicz, a u dołu dziewięćdziesiąty szósty po setny drugi tysiąc WYDANIE
DWUDZIESTE oraz informacja o roku, miejscu wydania, nakładzie i właścicielu praw
do książki. Centralny obszar zajmują lekko wybijające się z tła liczne pieczęci informujące
o dokonaniach autorki, otrzymanych nagrodach za publikacje i wypieki. Ponad bordiurą
umieszczono informację o wydaniu jubileuszowym, a poniżej o cenie książki w oprawie.
Dolna okładzina w całości wykorzystana jest na reklamę Akcyjnego Towarzystwa
Warszawskiej Fabryki Perfum Fryderyka Pulsa (patrz: ilustracja 8).
W Bibliotece Narodowej zachowały się również oprawy introligatorskie, wszystkie
tekturowe z okładziną z ręcznie formowanego papieru marmurkowego o zielonym
zabarwieniu, ale innym wzorze. Wydanie drugie w półpłótnie z grzbietem powleczonym
jasnym płótnem. Na okładzinach widoczne są również fragmenty płótna wcześniej
zabezpieczające zaokrąglone narożniki. Na grzbiecie wybito tłokiem grube linie sugerując
miejsca zwięzów i umieszczono drobny złocony tytuł 365-Obiadów za 5 Złotych.
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Najciekawsza jest oprawa wydania piątego w półskórek z grzbietem powleczonym
skórą farbowaną na zielono, ale już bez skóry na narożnikach. Na grzbiecie złocone proste
ornamenty w miejscach sugerujące zwięzy, a pomiędzy nimi motywy roślinne, również
złocone. Tytuł na grzbiecie głosi KUCHNIA. Oprawa dodatkowo została od góry i dołu
zabezpieczona kapitałką.
Wydanie szóste również ma oprawę w półskórek z grzbietem obleczonym czarną
skórą. Na narożnikach pozostał ślad po takim zabezpieczeniu. Ta oprawa jest najbardziej
zniszczona, głównie na krawędziach i narożnikach.
Książki wydawane były w formacie 8' i nie przekraczały wysokości 16,5 do 19
centymetrów. Dodatkowo w kilku wydaniach w dolnym prawym rogu pojawia się numeracja
arkuszy wydawniczych.
Książkę rozpoczyna strona przedtytułowa na której umieszczono najczęściej jedynie
skrócony tytuł 365 obiadów, wersalikami i często mniej standardową czcionką.
Najciekawszym miejscem z perspektywy typograficznej znów staje się strona tytułowa
i tytuły rozdziałów (patrz: ilustracja 1, 2, 4, 5, 6). Dwie pierwsze linijki w których mieścił się
cały tytuł wybijały się wielkością, doborem czcionki. Każda kolejna linijka zawierająca
nazwisko autora, notkę informacyjną o innych publikacjach autorki, numer wydania, miejsce
i datę, wykorzystuje inne rozwiązanie typograficzne, często korzystając z kilku jednocześnie.
Są to rozmaite kroje pisma, ich wielkości, pogrubienia, kursywa, rozstrzelenie czy zapis
poszczególnych wersów wersalikami. Niezależnie od wydania, tekst jest wyśrodkowany.
Dodatkowo niektóre strony tytułowe korzystają z pojedynczych poziomych kresek
dla oddzielenia tytułu od wydania i/lub tytułu, wydania od notki o nakładzie, miejsca i roku
wydania.
Tytuły poszczególnych rozdziałów najczęściej zaczynają się od nowej strony.
Zapisane są wersalikami, gdzie tytuł jest pogrubiony lub wybrano krój czcionki o wyrazistych
liniach, zwykle szeryfowy.
Tekst tworzy zwarte kolumny tekstu, poprzedzielane śródtytułami, które odróżniono
pogrubieniem, zmianą kroju czcionki, stanowią całość z kolumną tekstu lub zostały
wyśrodkowane (patrz: ilustracja 10). Kolumny tekstu często są przesunięte nieznacznie w dół
tworząc miejsce dla paginy. Nie zaburza to jednak odbioru dzięki zastosowaniu dość
szerokich marginesów. Paginacja ponad tekstem jest wyśrodkowana, dodatkowo często objęta
w pauzy. Wykorzystywana jest numeracja zarówno rzymska jak i arabska dla lepszego
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wyróżnienia odmiennych elementów książki jakim jest spis obiadów na poszczególne
miesiące i rozdziały z przepisami. Rozdziały zakończone są krótką pojedynczą poziomą
kreską, bardzo rzadko dekoracyjną. Wydanie piąte ponadto kończy się wyśrodkowanym
słowem KONIEC.
Bardzo ciekawą odmianą jest wydanie Krakowskie z 1902 roku, gdzie pomimo
zachowania standardowego układu, przemycono odrobinę estetyki redakcji artystycznej
Stanisława Wyspiańskiego. Spis obiadów na poszczególne miesiące poprzedzony jest winietą
składająca się z rzędu powtarzającego się motywu kwiatowego, przypominający kwiat maku
ukazany z profilu. Dodano również finalik kończący ten element książki, w formie gałązki
z listeczkami. Egzemplarz archiwalny znajdujący się w Bibliotece Narodowej nie mógł zostać
sfotografowany, dlatego dokonałam próby odtworzenia motywu odręcznie (patrz: ilustracja
22).
Lucyna Ćwierczakiewicz czasami korzystała z obcojęzycznych nazw potraw
i składników. Dla ich odróżnienia wykorzystano kursywę, niezależnie czy tekst znajduje się
w kolumnie tekstu, czy śródtytule.
Książki

korzystają

ze

standardowych

możliwości

typograficznych,

jednak

urozmaicenia czcionki momentami graniczy z tandetą. W wydaniu trzynastym każdy tytuł
ma nie tylko inną czcionkę, co wielkości i raz wydrukowane jest wersalikami, a następnym
razem już nie.
Niektóre wydania zachowały się z nieestetycznie ściętymi marginesami, a w wydaniu
dziesiątym i siedemnastym rozdziały nie rozpoczynają się nawet od nowej strony, zaburzając
całość odbioru. Przywodzi tu od razu na myśl próbę oszczędności na druku publikacji
kosztem jej estetyki. Najlepiej dopracowanym wydaniem jest dwudzieste, podobnie jak
w wypadku Jedynych praktycznych przepisów. Oba wydania zostały wydrukowane w 1905
roku w drukarni Piotra Laskauera.
W kolejnych latach autorska mnożyła przepisy, ale także niektóre usuwała.
Ostatecznie w wydaniu dziewiętnastym znalazło się 675 receptur, czyli ponad dwukrotnie
więcej niż w wydaniu pierwszym4.
Zawartość książki wyraźnie podzielona jest na spis obiadów i rozdziały grupujące
treści przepisów poprzez wykorzystanie odmiennej numeracji. Zazwyczaj całość poprzedzona
jest Słówkiem do gospodyń, a od wydania trzynastego Słówkiem moim. Lucyna
4. Vide, Aneks 3 : Tabela rozwoju zawartości treściowej 365 obiadów za 5 złotych, s. 75.
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Ćwierczakiewicz wykorzystuje ten element jako wstęp, w którym informuje które wydanie
i w jakim nakładzie ma w ręku czytelnik. Pojawia się tu wytłumaczenie podziału zawartości,
informacja o dodatkach, innych książkach autorki i sugestie dotyczące sezonowości
składników, obiadów oraz higienie w kuchni i przestroga przed zachowaniem proporcji
zgodnie z przepisami. Wstęp podpisany jest Lucyna C. lub pełnym imieniem i nazwiskiem
autorki.
Kolejnym elementem objętym osobną paginacją w liczbach rzymskich jest swego
rodzaju spis obiadów dla poszczególnych miesięcy zatytułowany STYCZEŃ. Dyspozycja
obiadów na miesiąc Styczeń z zastosowaniem potraw do produktów tej pory roku. Warto
zauważyć nacisk autorki na ułożenie obiadów zgodnie z dostępnością składników w danym
miesiącu. Ponumerowane zestawy obiadowe poprzedzone zostały uwagą:
„Uwaga. Wszelkie marynaty, konfitury i t. p. tu wymienione, a nie opatrzone N.
stronnicy patrz „Jedyne praktyczne przepisy”.”
Z założenia więc czytelnik powinien zaopatrzyć się w obie publikacje. Ilość zestawów
obiadowych dla poszczególnych miesięcy jest zgodna z liczbą dni w nich występujących. Już
w drugim wydaniu autorka dodała bezpośrednio doczepiony do tej części Dodatek. Obiady
postne bez ryb, o których liczbie, 120, wspomina na stronie tytułowej przy informacji
o wydaniu. Informacja ta utrzymuje się do wydania szóstego, jednak sam dodatek stał się
integralną częścią publikacji i pozostał na stałe z tytułem Dodatek.
Największą część książki zajmują rozdziały grupujące przepisy kulinarne. Wydanie
pierwsze składało się z 15 rozdziałów (Zupy, Rozmaite dodatki do zup, Sosy, Wołowina,
Cielęcina, Baranina, Wieprzowina, Pasztety, paszteciki i pierogi ruskie, Ryby, Drób,
Zwierzyna, Jarzyny, Różne mączne i jajeczne potrawy, Leguminy, kremy i galarety, Komputy
i sałatki). Podział właściwie zachował się w kolejnych edycjach z małym wyjątkami. Od
wydania ósmego do dziesiątego rozdział 14, Leguminy, kremy i galarety został podzielony
osobno na Leguminy i na Dania słodkie na zimno, kremy i galarety lub po prostu Kremy
i galarety. W wydaniu dwunastym rozdział wrócił do stanu wcześniejszego, by od kolejnego
podzielić się już na stałe na Leguminy i Leguminy zimne. Wraz z wydaniem dwunastym
pojawiły się jeszcze dwie zmiany. Rozdział 8, Pasztety, paszteciki i pierogi ruskie został
podzielony na Ciasta do pasztetów, pasztety gorące i zimne oraz Paszteciki i pierogi ruskie
i przesunięty wyżej jako rozdziały 4 i 5. Drugą zmianą było rozbicie rozdziału 15
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(16 w wydaniach od ósmego do dziesiątego) Komputy i sałatki na Komputy i osobno Sałaty.
Ostateczna więc wersja 365 obiadów za 5 złotych zawierała 19 rozdziałów5.
Całość zamyka Spis potraw, czyli właściwie spis treści obejmujący rozdziały
i kończące zawartość dodatki, które niefortunnie dołączone są zawsze do numeracji
ostatniego rozdziału. Spis potraw wydrukowany został mniejszą czcionką ułożony w dwóch
kolumnach podzielonych pionową kreską i z światłem towarzyszącym wyśrodkowanym
tytułom kolejnych rozdziałów. Kolejne wydania również wnoszą dodatki na końcu publikacji:
Doświadczenia gospodarcze

i Zamiany wagi na miary (wydanie dwunaste), Tartinki

i Grzanki z pasztetem do rosołu (wydanie trzynaste), Wytłumaczenie rozmaitych wyrażeń
używanych w kuchni

i Doświadczenia praktyczne w kuchni (wydanie szesnaste),

O podawaniu wina podczas obiadu, Zamiana wagi naszej na Austriacką dla Galicyji
(wydanie siedemnaste), Eleganckie nakrycie stołu, Kruszon (wydanie osiemnaste).
Jedynie wydania siedemnaste i osiemnaste posiadają ilustracje w postaci karty,
w pierwszym wydaniu dodanej po stronie tytułowej, w drugim towarzyszącej stronie
przedtytułowej. Na karcie odbito podobiznę Lucyny Ćwierczakiewicz. Portrety wykonane
zostały w technice stalorytu. Autorka na ilustracji do wydania siedemnastego jest widocznie
młodsza i nieco szczuplejsza niż postać z kolejnego wydania. Odbiór może być jednak
zakłamany poprzez ubiór i fryzurę modelki. Te same ilustracje zostały umieszczone
w wydaniu siedemnastym i osiemnastym Jedynych praktycznych przepisów.
Pierwszą rzucającą się różnicą w porównaniu do debiutu autorki jest podpisywanie się
Lucyna C. na stronie tytułowej. Podczas badań zetknęłam się także z wieloma brakującymi
stronami książki. W wydaniu drugim 365 obiadów w egzemplarzu z Biblioteki Narodowej
brakujące strony zostały zastąpione odręcznie przepisaną treścią książki. Odkryłam również
prawie kompletne wydanie siódme Jedynych praktycznych przepisów, które wkomponowano
w dziesiąte wydanie 365 obiadów za 5 złotych. Książka oprawiona w oprawę marmurkową,
w półpłótno i oznaczona na grzbiecie sygnaturą biblioteczną została zapewne połączona przez
pomyłkę i z braku znajomości treści tej pozycji.
Egzemplarze do bibliotek trafiały głównie z antykwariatów, osób prywatnych
i towarzystw, o czym świadczą zapiski na kończącej książkę wyklejce. Znajdują się tam
również daty i ceny mówiące kiedy i za ile książki zostały przez biblioteki nabyte.

5. Vide, Aneks 3 : Tabela rozwoju zawartości treściowej 365 obiadów za 5 złotych, s. 75.
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3.3 Edycje współczesne
Osobnym tematem są publikacje wydane długo po śmierci Lucyny Ćwierczakiewicz.
W latach 80. XX wieku zaczęto ponownie wznawiać zarówno Jedyne praktyczne przepisy jak
i 365 obiadów. Zapewne głównym powodem było przedawnienie praw autorskich
do publikacji. Pierwszą taką próbę podjęło Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe i był
to przedruk techniką fotooffsetową wydania dwudziestego pierwszego 365 obiadów z 1911
roku (patrz: ilustracja 19). Opublikowane w Warszawie w 1982 roku i powtórnie siedem lat
później. Reprint wykonany został w Poznańskich Zakładach Graficznych im. M. Kasprzaka
z egzemplarza udostępnionego przez Bibliotekę Narodową w Warszawie. Książkę oprawiono
w kartonową oprawę wydawniczą, gdzie na okładzinie górnej umieszczono nazwisko autorki
wydrukowane pisanką kaligraficzną i tytuł wersalikami, prostą czcionką antykwową. Dolna
część okładki została ozdobiona linearnym rysunkiem przyborów kuchennych, warzyw
i owoców. Okładka jako tło ma teksturę przypominającą brudny pognieciony szary papier
choć może być również odebrany jako jasnobrązowa tekstura marmurkowa.
Wydawnictwo „Alfa” w 1985 i powtórnie w 1988 również pokusiło się o reprint
(patrz: ilustracja 18). Tym razem Jedynych praktycznych przepisów według wydania
jedenastego z 1885 roku, czyli dokładnie sto lat później. Pierwszą różnicą rzucający się
w oczy

jest

format

publikacji.

Oryginał

w

tym

wydaniu

został

pomniejszony

do 16 centymetrów (wydanie jedenaste w oryginale mierzy 19 cm). Pomimo tej różnicy,
książka zachowała charakter książki z epoki. Zawartość poprzedzona jest krótkim słowem
od wydawcy,

między innymi

z podaniem miar XIX-wiecznych

z przybliżeniem

w przeliczeniu na dzisiejsze. Oprawa wydawnicza jest kartonowa, o zabarwieniu brudnej
oliwki i z brązowym nadrukiem, który powtarza się na stronie tytułowej. Dekoracyjna wąska
bordiura stylizowana na odbitkę graficzną składającą się z czterech części. Zwierciadło
wypełnione jest tekstem wyrównanym do lewej. Zawarto tu informacje o autorce, pełny tytuł
z typograficznym wyróżnieniem słowa Przepisy, wydanie na którego podstawie zostało
powielone, wydawcę oraz rok i miejsce wydania. Tytuł i wydanie wydrukowano wersalikami
i objęto poziomymi liniami. Okładka i strona tytułowa, pewną dowolnością i akcentowaniem
wersów poprzez dobór kroju czcionki, koresponduje z wydawnictwami z XIX wieku. Warto
również zaznaczyć, że treść również została wydrukowana w brązowym kolorze.
Lata 80. XIX wieku przyniosły nie tylko reprinty, ale i pierwsze opracowanie 365
obiadów. Zadania tego podjął się Jan Kalkowski (patrz: ilustracja 20). Opracował wersję
do druku, poprzedził ją wstępem, O autorce „365 obiadów” i zaopatrzył w słowniczkiem
ułatwiającym dzisiejszemu czytelnikami zrozumienia przepisów. Podstawą opracowania była
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wydanie dwudzieste trzecie, prawdopodobnie wydane około 1920 roku. Publikacja została
również ciekawie opracowana graficznie. Wstęp i wszystkie przedmowy poprzedzone
są winietami, na które składa się tytuł, wydrukowany pisanką kaligraficzną, zakomponowany
z ilustracjami wyglądającymi na odbitki graficzne. Ilustracje przedstawiają przybory
kuchenne takie jak ozdobne misy, waga, noże, widelce, czy wyciskarka do cytrusów. Każdy
element książki, w tym poszczególne rozdziały zakończone są finalikami, w formie
wymienionych wcześniej ilustracji. Wykorzystano portret Lucyny Ćwierczakiewicz
z wydania osiemnastego na stronie towarzyszącej stronie tytułowej, stronie poprzedzającej
słowniczek i żartobliwie fragment głowy umieszczono na szali wagi zakomponowanej
z tytułem Miary i wagi u Ćwierczakiewiczowej (patrz: ilustracja 21, 23). Strona tytułowa
zadrukowana jest od środka w dół, tytułem, autorem i informacją o opracowaniu wydania
przez Jana Kalkowskiego. Imiona i nazwiska ponownie wykorzystują krój pisanki.
Najbardziej wybija się tytuł 365 obiadów umieszczony na samym środku stronnicy
w ciekawej, bardzo pogrubionej czcionce. Tytuł od reszty oddzielony został poziomym
ornamentem wyglądającym odrobinę jak fragment wzorzystego dywany z frędzlami wzdłuż
krawędzi. Ornament został wykorzystany pionowo na okładce okładki. Na górnej,
powtórzony obejmuje portret Lucyny Ćwierczakiewicz pod którą widnieje jej podpis i tytuł
książki w tych samych krojach pisma co na stronie tytułowej. Te same informacje powtarzają
się na grzbiecie. Na dolnej okładce ornament umieszczono wzdłuż grzbietu, a na środku
widnieje podwyższona misa na zupę. Ilustracja jest powtórzeniem ze środka publikacji. Tłem
kartonowej, ale błyszczącej okładki, jest żółto-pomarańczowa tekstura, przywodząca na myśl
papier marmurkowy.
Po piętnastu latach, gdy rynek książki zachłysnął się już wystarczająco
wydawnictwami pochodzenia zachodniego zaczęto powoli wracać do publikacji rodzimych.
Na wielki powrót doczekały się bestsellery Lucyny Ćwierczakiewicz, które na warsztat wziął
Krzysztof Młotkowski. W 2004 roku Wydawnictwo Młotkowski opublikowało obie książki
zachowując układ i treść publikacji, a dodając ilustracje Piotra Gojowego. Ilustrator wykonał
liczne wicie roślinne i zoomorficzne wykorzystane jako bordiury na każdej stronnicy.
Kontury rysunków wykonane tuszem i w środku pokolorowane plamami barwnymi.
Dekoracja koresponduje z treścią (patrz: ilustracja 26, 27). W 365 obiadach każdy miesiąc ma
odmienny ornament zgodny z porą roku i sezonowością produktów. Wplecione w roślinność
zwierzęta przedstawiają zawartość rozdziałów, dla przykładu rozdział Ryby udekorowany
został bordiurą złożoną z wodorostów i ryb. Zamysł powtarza się w Jedynych praktycznych
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przepisach na przykład rozdział Wina owocowe, rozmaite napoje, miody i piwa ozdobiono
winoroślą. Należy zaznaczyć, że bordiura sięga tylko do połowy stron, ale ma swoją
kontynuację w drobnym elemencie towarzyszącym paginacji, wyśrodkowanej u dołu strony.
Tekst jest zwarty, ale licznie przerywany znacznie większymi, wyśrodkowanymi
śródtytułami,

których

numeracja

została

jeszcze

bardziej

wyróżniona

wielkością

i pogrubieniem. Tekst przerywają też drobne rysunki przyborów i naczyń kuchennych,
kontynuujące stylistykę bordiur. Rysunki występują także w formie finalików. Winiety
początkowe zastąpione są całostronicowymi dekoracjami z tytułami dla każdego rozdziału,
części czy oddziału. Zawsze zajmują one prawą stronę rozkładówki. Bordiura obejmuje
w nich tytuł wydrukowany wersalikami, a w dolnej połowie znajduje się rysunek, w owalnej
kompozycji, zapowiadający zawartość treściową. Niestety tytuł książek na stronach
tytułowych nie uchroniły się przed komputerem, co widać w rzucającym przez nie cieniu.
Na uwagę zasługują oprawy imitujące deski obleczone w całości farbowaną skórą,
na brązowo w Jedynych praktycznych przepisach i na czerwono w 365 obiadach (patrz:
ilustracja 25). W tej kolorystyce utrzymano również wyklejki. Oprawy mają tłoczone
zdobienie na okładzinie górnej, w środku którego umieszczono szyld z autorem,
a na grzbiecie z tytułem. Na dolnej okładzinie wytłoczono notę wydawniczą.
Swoją wersję Jedynych praktycznych przepisów, w 2004 roku wydało Wydawnictwo
Nowy Świat (patrz: ilustracja 24). Wydawca zaznacza, że starał się zachować styl oryginału,
ale zmienił treść zgodnie z dzisiejszymi regułami gramatycznymi i ortograficznymi.
Wynikiem opracowań są przepisy Lucyny Ćwierczakiewicz, ale napisane od początku
w literackim języku polskim XX-ego wieku. Pozycja całkowicie straciła przez to swój
oryginalny charakter, jednak może się przyczynić do rozpowszechnienia dorobku kulinarnego
autorki. Zwarte kolumny wyjustowanego tekstu przerywane są tutaj śródtytułami. Czasem
w obrębie tekstu pojawia się szara komputerowa ramka z ciekawostką lub pomocną
informacją. Wprowadzono żywą paginę ponad tekstem, która informuje o rozdziale i stronie
na której znajduje się czytelnik. Zaraz pod nią stałym elementem na każdej stronie jest prosta
ramka z podpowiedzią dotyczącą przeliczania miar, takie same jakie umieszczono w wydaniu
z 1985 w przedmowie od wydawcy. Każdy rozdział zaczyna się od nowej strony tytułowej,
zawsze na prawej stronie rozkładówki. Całość zawartości poprzedzona jest krótkim wstępem
autorstwa Anity Witkowskiej. Niestety nadruk na twardej oprawie jest tandetny. W górnym
lewym rogu umieszczono swego rodzaju jajko z wizerunkiem graficznym Lucyny
Ćwierczakiewicz (z osiemnastego wydania) zaś cała przestrzeń zajmuje jutowa serweta
na której jawi się zdjęcie mięsiwa, pieczywa, ceramiki oraz żółte napisy wymieniające
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produkty na które przepis, znajdziemy w środku z zaznaczeniem 456 sprawdzonych
przepisów.
Wydawnictwo Nowy Świat zdecydowało się na powtórne wydanie Jedynych
praktycznych przepisów wraz z 365 obiadami w 2009 roku (patrz: ilustracja 31). Książki
wyszły w serii Klasyka Kuchni Polskiej w nowej szacie graficznej, których podstawą był
powtarzający się wszędzie ornament. Tworzy on obramowanie na okładce, obejmuje tytuły
rozdziałów, części i oddziałów, jak i zdjęcia na kartach, czy raczej tablicach wplatanych
w książkę co arkusz wydawniczy (16 stron). Wybór zdjęć luźno koresponduje z przepisami
przy niech występującymi. Na stronach ponad tekstem zachowała się żywa pagina i ramka
z przeliczeniem miar. Oczywiście treści 365 obiadów zostały przeredagowane podobnie jak
w wypadku Jedynych praktycznych przepisów.
Na okładkach i stronach tytułowych ponad tytułem i autorem umieszczono ilustracje
wyglądające na narysowane tuszem, które zwłaszcza na okładce kłócą się wizualnie
z pozostałymi elementami. Książki odróżnia kolorystyka okładki, w 365 obiadach utrzymana
w barwach zieleni, zaś Jedyne praktyczne przepisy w brązach.
W kolejnych latach pojawiają się reprinty, ale najbardziej zasypały rynek tanie książki
i ostatnio wydawnictwa elektroniczne, które korzystając z dorobku Lucyna Ćwierczakiewicz
wydają książki zawierające tylko poszczególne rozdziały. Przykładem może być
Wydawnictwo Videograf, które w 2006 roku wydało serię Kuchnia Lucyny Ćwierczakiewicz
w wersji elektronicznej. W ramach serii ukazały się między innymi Przetwory, Trunki
domowe, Potrawy świąteczne, czy Obiady na cały miesiąc.
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4. Działalność literacka autorki 365 obiadów
Działalność wydawnicza Lucyny Ćwierczakiewicz nie skończyła się wraz
z kolejnymi wznowieniami Jedynych praktycznych przepisów i 365 obiadów za 5 złotych.
Budowała swój coraz słynniejszym autorytet w dziedzinie kulinarnej jak i została
propagatorką higieny i nowych technologii dla gospodyń. Wśród coraz liczniej pojawiającej
się konkurencji nie znalazła się żadna na tyle charyzmatyczna osoba by mogła zagrozić
pozycji Pani Lucyny. Ona sama nie spoczęła na laurach i już w 1871 roku w ramach Zakładu
Nauk Sztuk i Rękodzieł dla Kobiet wydała pod swoim nazwiskiem O gospodarstwie
domowem : odczyt I, miary w Zakładu Nauk Sztuk i Rękodzieł dla Kobiet. Broszura składa się
z 24 stron na których autorka streściła teorię gospodarstwa domowego. Treści związane były
z prelekcją, którą wygłosiła publicznie we wspomnianej instytucji. Egzemplarze były
sprzedawane za niewygórowaną cenę 25 kopiejek, a dochód z odczytu miał zostać
przeznaczony na bibliotekę publiczną dla dzieci, jak głosiła adnotacja zarówno na kartonowej
okładce jak i stronie tytułowej.

4.1. Kalendarze
Teoria gospodarstwa domowego do druku trafiła kilkakrotnie. Znalazła się między
innymi w Kalendarzu na rok 1876. Kolędzie dla gospodyń (patrz: ilustracja 28). Od 1876
roku, przez kolejne 24 lata Lucyna Ćwierczakiewicz redagowała popularny kalendarz.
Panowała w tym okresie moda na tego typu literaturę użytkową. Kalendarze były nie tylko
jednym z dochodów Lucyny Ćwierczakiewicz, ale kolejnym po artykułach środkiem
komunikacji z czytelnikiem. Zarówno w prasie jak i tutaj autorka starała się wpłynąć
na kobiety XIX wieku, które powinny poza domowym wychowaniem poznać podstawy
ekonomii, rachunkowości, czy arytmetyki, aby jak najlepiej prowadzić gospodarstwo
domowe.
“Wezwana z otwarciem Bluszczu, pisma tak dziś rozpowszechnionego,
do współpracownictwa, umieszczałam w szpaltach poświęconych gospodarstwu
ciągle moje spostrzeżenia, a częstokroć posiłkując się niemi przyszło mi je
w obszernych tomach tego pisma.
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Z tych powodów uznałam za właściwe i korzystne za wszech miar dla
czytelniczek moich zebrać wszystkie gospodarcze wiadomości, od lat 10-ciu
drukowane w Bluszczu i w formie tak niezbędnej jak kalendarz książki, podać
do użytku gospodyń. [...] Oprócz moich własnych zebrałam tu także streszczone
spostrzeżenia w tym kierunku innych autorów, drukowane w Bluszczu w ciągu tych
lat, a dodawszy rozkład zajęć gospodarczych kobiecych podług następujących
po sobie miesięcy ułożyłam wszystko w pewien system, podzielony na pięć działów
dla łatwiejszego odnalezienia potrzebnych wiadomości”1.

Tytułem kalendarza, autorka nawiązywała do istniejącego zwyczaju dawania
podarków zwanych kolędą w Wigilię Bożego Narodzenia lub Nowy Rok2. Ja wspomniane
było już w rozdziale 2, co roku przed świętami, Bolesław Prus otrzymywał Kolędę dla
gospodyń wraz ze słoiczkami konfitur i marynat ze spiżarni Lucyny Ćwierczakiewicz
i odwdzięczał się przychylną reklamą w prasie:

“[...] świat nasz wyglądałby bardzo smutno, gdyby raz na rok, około Bożego
Narodzenia, nie odzywał się praktyczny (w specjalnym zakresie) głos pani
L. Ćwierczakiewiczowej, ofiarowującej w tym czasie narodowi „Kolende dla
gospodyń.”
Dziwna rzecz. Ani jeden kalendarz nie robi na mnie tak szczególnego wrażenia
jak “Kolenda” pani L.C. Dostaję przecież co roku „Kalendarz ilustrowany” J. Ungra,
sam korzystam wyłącznie z „Kalendarza ściennego” A. Szustra, ale tylko „Kolenda”
wprawia mnie w słodkie... zakłopotanie. Ledwie ją wezmę do ręki, zaraz czuję coś jakby smak likierów czy konfitur, coś - jakby woń pomarańczowych skórek”3.

Pierwsze wydanie kalendarza jest bardzo ciekawe. Nie tylko tytuł zapisany został
Kolenda dla gospodyń, kosztował 60 kopiejek, ale nie wliczając części kalendarzowej
w całości został ponownie wydrukowany jako osobna książka Poradnik porządku i różnych
nowości gospodarczych.

1. L. Ćwierczakiewicz, Kalendarz na rok 1876. Kolenda dla gospodyń, Warszawa 1875, s. 1.
2. W. Jackowska, Perfekcyjny poradnik pani domu. Kuchnia i porady Lucyny Ćwierczakiewicz, Warszawa 2013,
s. 14.
3. B. Prus B., Kronika Tygodniowa, „Kurier Warszawski”, 1885, nr 323, s. 2.
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Z czasem treści kalendarza stały się bardziej urozmaicone. Podział na działy już
od 1878 roku zastąpił wyraźny podział na dwie części: kalendarską i literacką. Część
kalendarska została znacznie powiększona, o czym czytelnik dowiaduje się z Przedmowy:

“[...] widząc potrzeby gospodyń i wchodząc w braki jakich dotychczas
niedostawało tej książce postanowiłam je uzupełnić potrzebnemi wiadomościami
informacyjnemi tak dalece, iżby moja kolęda dla gospodyń zastępowała w zupełności
potrzebę w domu innego kalendarza. I tak: dodałam jarmarki, taryfę opłat
na wszystkich drogach żelaznych w królestwie, taksę listów zagranicznych
i krajowych, rozkład miejsc ww salach teatru wielkiego, rozmaitości i letniego - oraz
spis głównejszych fabryk, sklepów i magazynów”4.

Ponadto od tego wydania Lucyna Ćwierczakiewicz zaczęła drukować swoje nowe
przepisy, które albo trafiły albo miały trafić do kolejnych wydań książek kucharskich. Dzięki
temu wszyscy posiadacze jej książek od wydania dziesiątego 365 obiadów za 5 złotych
i ósmego Jedynych praktycznych przepisów mogli uzupełniać wydanie dzięki zakupionemu
co roku kalendarzowi. Przepisy trafiały początkowo do części literackiej, jednak ta tak się
rozrosła, że z czasem wydzielono z niej część gospodarczą, którą podzielono na Kuchnię
i Spiżarnię, a następnie dodawano w zależności od roku: Higienę, Ogrodnictwo, Higienę
i medycynę popularną, Rozmaite pożyteczne gospodarcze wiadomości, czy Drobiazgi. Wobec
tak rozbudowanej części gospodarczej, część literacka bardzo zmalała. Zamieszczone tam
opowiadania, poezje, aforyzmy, anegdoty i krótkie dramaty żartobliwie ocenił Bolesław Prus:

“Prawdziwe natchnienie Boże, że pani Ć. owe poezje umieściła na końcu książki.
Klituś bajduś”5.

Nie można jednak nie pochwalić Lucynę Ćwierczakiewicz, która wśród licznych
nieudanych, również swoich, propozycji literackich zamieszczała na łamach kalendarza prozę
i poezję znakomitych polskich literatów: Henryka Sienkiewicza, Kazimierza PrzerwyTetmajera, czy Wiktora Gomulickiego.

4. L. Ćwierczakiewicz, Kalendarz na rok 1878. Kolenda dla gospodyń, Warszawa 1877, s. 1.
5. W. Jackowska, op. cit., s. 31.
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Poezje w późnych wydaniach zostały wydzielone podziałem w części literackiej,
zazwyczaj kończąc zawartość Kolędy dla gospodyń. W rzeczywistości książeczkę kończyły
(czasami rozpoczynały) liczne reklamy firm, często z ilustracjami produktów, które
produkowały lub sprzedawały. Ogromna liczba reklam świadczy o tym, że jest to niskiego
poziomu literatura użytkowa, ale z drugiej strony druk niezmiernie poczytny, jeżeli tyle firm
pragnęło zareklamować swoje towary i usługi właśnie na jego łamach. Dziś może to być
źródło wiedzy o przedsiębiorczości w Polsce pod zaborami.
Ówczesny czytelnik zakupując Kolędę dla gospodyń otrzymywał rozbudowane
informacje kalendarzowe, a do tego kompendium wiedzy na temat aranżacji mieszkań,
recenzji z wydarzeń publicznych, porady gospodarskie oraz liczne przepisy kucharskie
i odrobinę kultury w postaci literatury. Ponadto kalendarz przedstawiał zdanie środowiska
medycznego na temat potrzeby częstego mycia się, higieny ciała i utrzymania porządku
w domu, zwłaszcza podczas gotowania. Książeczka trafiająca w ręce czytelnika nie
wyróżniała się w żaden sposób. Klasycznie zwarte kolumny tekstu, wyśrodkowana paginacja
ponad tekstem i kartonowa okładka z przedrukiem strony tytułowej w prostej, ale zdobionej
w rogach ramce. Jedynym urozmaiceniem było użycie różnych krojów czcionki, jej wielkości
i grubości na stronie tytułowej. Wizualnie znacznie ciekawsze są reklamy przedsiębiorców.
Kolęda dla gospodyń drukowania przez wszystkie lata w Drukarni Karola
Kowalewskiego, nie tylko była dochodowym przedsięwzięciem, ale także przysłowiowym
“gwoździem do trumny” Lucyny Ćwierczakiewicz i jej sławy. Ostatni kalendarz wydany na
rok 1899 zawierał skandaliczny tekst Sylwetki moich panien do towarzystwa, opisany
w rozdziale 2. Wzmożone ataki w prasie i nie tylko spowodowały ostatecznie, że autorka 365
obiadów za 5 złotych usunęła się w cień, zaprzestając wielu dotychczasowych działań.

4.2. Poradniki gospodarcze i inne książki kucharskie
W drukarni Karola Kowalewskiego drukowano w 1876 roku również wspomnianą już
książkę Poradnik porządku i różnych nowości gospodarczych. Przesadą byłoby opisywać tę
pozycję jako kolejne poruszające kwestie zasad prowadzenia domu. Autorka bowiem
przedrukowała artykuły z wcześniej wydanych materiałów. w tym głównie z pierwszego
kalendarza, czyli liczne, logicznie pogrupowane artykuły i przepisy z Bluszczu. Pozycja
licząca niespełna trzysta stron zawierała ponadto przedruk broszurki z 1871. Całość składała
się z czterech obszernych działów. Pierwszy zawiera wspomnianą już Teorię gospodarstwa
domowego, Listy o urządzaniu domu, historię kuchni francuskiej i wiadomości o hodowli
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jedwabników. Kolejne działy są bardziej przewidywalne, drugi zawiera sposoby na mycie,
pranie i wybawianie wszelkich plam na różne sposoby. Dział trzeci opisuje sposoby
przechowywania przetwarzania i dbania o zapasy kuchenne włącznie z przepisami
gospodarczymi. Treści podzielono tu dodatkowo na oddziały dla łatwości korzystania. Ostatni
dział zbiera inne ważne informacje niezbędne w gospodarstwie od opisu pożytku
ze ślimaków, czy kur, przez produkty uprawne, chemię użytkową, aż do doradztwa w sprawie
własnych upraw nie tylko roślin jadalnych, ale i dekoracyjnych.
Autorka na zakończenie dodała praktyczną tabelkę dla gospodyń Regestr
do zapisywania bielizny danej do prania w każdym miesiącu. Całość zamyka Spis Rzeczy
do którego wkradł się błąd informujący o istnieniu Części kościelnej i astronomicznej. Jest
to bowiem bezpośrednim przedrukiem z Kalendarza na rok 1876, o czym autorka
wspomniała w adnotacji na stronie tytułowej.
Książka podobnie jak opisywane w rozdziale trzecim bestsellery wydana skromnie,
w kartonowej oprawie, za zgodą cenzury i trafiła do składu głównego w Księgarni
Gebethnera i Wolffa. Często mylona jest z Poradnikiem Porządku i różnych wiadomości
potrzebnych kobiecie, z których zachowały się wydanie trzecie z 1892 i wydanie piąte z 1912
roku (patrz: ilustracja 29). Pomyłka może być słuszna, biorąc pod uwagę zarówno podobny
tytuł jak i brakujące wydania. Wielką jednak różnicą obu tytułów jest zawartość i układ treści
w całości przejęty z jeszcze innego dzieła autorki, wydanej w 1887 roku książki Cokolwiek
bądź chcesz wyczyścić czyli porządki domowe. Pozycja ta nie została poprzedzona żadną
dodatkową treścią teoretyczną, a całość podzielono na pięć części, nie zaś cztery działy.
Pierwsze dwie części (Ubranie i Wywabienie i czyszczenie plam) mogłyby być kontynuacją
działu pierwszego w Poradniku porządku i różnych nowości gospodarczych, jednak pozostałe
części różnią się już znacznie. Część trzecia pomaga w uporządkowaniu Mieszkania i sprzętu,
czwarta zbiera Różne potrzebne wiadomości skupiając się na chemii domowej, deratyzacji,
rozpoznania oszustwa i wykorzystywania nowych technologii. Część piąta, Sekreta toaletowe,
tłumaczy terminy i podaje przepisy na domowe kosmetyki i lekarstwa pierwszej pomocy.
Autorka w Słówku moim wyjaśniła powód wydania pozycji:

“Mając taki podręcznik, sądzę, iż czytelniczki moje nie będą potrzebowały
szukać specjalnych zakładów do czyszczenia każdej oddzielnej rzeczy, lecz posługując
się domowymi środkami będą mogły o wiele obok zamiłowania porządku powiększyć
rubrykę oszczędności domowych”6.
6. L. Ćwierczakiewicz, Cokolwiek bądź chcesz wyczyścić czyli porządki domowe, Warszawa 1887, s. [III].
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Wydanie książki przyjęto bardzo entuzjastycznie, Bolesław Prus w Kronikach
tygodniowych zaznaczył:

„Wszystko tam jest jak się myć, jak czesać, jak smarować się żółtkiem, jak
czyścić zęby i włosy, dywany i srebro. Nie ma tylko jednego przepisu: jak sobie czyścić
kieszenie? Nie zapomniała widać szanowna autorka, że umiejętność tę posiadamy
w wysokim stopniu z dziada pradziada i bez żadnych przepisów”7.

Należy zaznaczyć, że ostateczne wydanie tych treści pod ustalonym tytułem Poradnik
Porządku i różnych wiadomości potrzebnych kobiecie, zawiera jeszcze dwie części: szóstą
Wskazówki lekarskie oraz siódmą Wiadomości ogrodnicze i z dziedziny kwiatów. Rozszerzenie
treści pod nowym tytułem może sugerować, że autorka starała się połączyć obie książki.
Ostatecznie, właśnie to połączenie, zdecydował się wydać, jako wydanie piąte, Jan Fiszer
w 1912 roku, już na własny rachunek.
Wśród współczesnych wydań jedynym powrotem do tej treści są wydane w 1982
i powtórnie w 1989 roku, Cokolwiek bądź chcesz wyczyścić czyli porządki domowe (1887),
przez Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, przedruków techniką fotooffsetową. Zachowano
przy tym wygląd i estetykę włącznie ze zwykła kartonową okładką (patrz: ilustracja 30).

Dużym zainteresowaniem cieszyła się kolejna książka Lucyny Ćwierczakiewicz
Poradnik ślubny : kurs gospodarstwa miejskiego i wiejskiego dla kobiet, z 1885 roku (patrz:
ilustracja 32, 33).

“[...] postanowiłam napisać dla kończących edukację panien ten ogólny rys
gospodarstwa ze wszelkimi wskazówkami tak miejskiego jak i wiejskiego, w nadziei,
iż oddam rzeczywistą przysługę tym młodym osobom, które wychowane w zakładach
naukowych nigdy nie miały naocznego przykładu, co jest rzeczywiste gospodarstwo,
a wezwane częstokroć zbyt wcześnie do zarządu własnym domem nieumiejętność swą
opłacają dotkliwemi przykrościami”8.

7. B. Prus, Kroniki tygodniowe, „Kurier Warszawski”, 1887, nr 23.
8. L. Ćwierczakiewicz, Poradnik ślubny : kurs gospodarstwa miejskiego i wiejskiego dla kobiet, Warszawa 1885,
s. [I]-II.
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Autorka wychodząc za pierwszego męża zapewne sama spotkała się z problemami
młodej gospodyni, gdy wyjechali z Warszawy i przenieśli się na wieś. Zebrane w książce
doświadczenia zostały przychylnie przyjęte przez recenzentów. Gazeta Toruńska pisała:

“Trudno nam być w tych sprawach kompetentnym sędzią, po przejrzeniu
jednak kilku rozdziałów “Podarunku” uznajemy najzupełniej, iż jest to książka, jakiej
społeczeństwo nasze dotąd nie posiadało, a która niejednemu domowi może oddać
niespożyte usługi. Autorka zaczyna rzecz swą od ogólnego poglądu na naukę
gospodarstwa, wyjaśnia, dalej co w różnych krajach stanowi podstawę pożywienia,
uczy kolejno porządku, oszczędności, podziału dochodu rachunków, prania,
prasowania, produkcyi masła, hodowli kur, rozpoznawania dobroci mięsa,
obowiązków względem służby, pieczenia ciast, itd. itd. Nam się przynajmniej zdaje,
że można nic nie umieć, a z pomocą “Podarunku” wszystkiego się wyuczyć. [...]
Druk wyraźny, czysty – cena przystępna ; słowem wszystko zapowiada,
że „Podarunek” doczeka się co najmniej tylu wydań, ile ich miały „Obiady”. Nie
mamy nic przeciwko temu – owszem!”9.

Książka doczekała się drugiego wydania po czterech latach w nieco okrojonym tytule
Kurs gospodarstwa miejskiego i wiejskiego dla kobiet, ale została rozszerzona treściowo. Spis
rozdziałów dzieli książkę na dwie części, a te na rozdziały. Część pierwsza skupia informacje
o porządku zarówno w gospodarstwie jak i finansach, druga zaś poruszała kwestie uprawy,
hodowli i produkcji w obrębie gospodarstwa. Ponadto wydanie pierwsze posiada dodatek
w postaci Dodatek uprawy malin, szparagów i pieczarek, a wydanie drugie poprzez inne
przegrupowanie tematów ma więcej rozdziałów w obu częściach i dodatek Niektóre
konieczne wiadomości przy nauce gospodarstwa poruszający głównie tematykę higieny.
Rozbudowaniu w drugim wydaniu uległ sam Spis rzeczy informujący o wszystkim
co w konkretnych rozdziałach się znajduje.
Książki wydane standardowo w kartonowej oprawie, z powtórzeniem strony tytułowej
na okładce. Wydanie z 1889 roku w części środkowej okładki posiada zgromadzone
odznaczenia otrzymane przez autorkę na wystawach gospodarczo-spożywczych. Druki
wyszły spod pras Drukarni Michała Ziemkiewicza, a skład główny oczywiście znajdował się
w księgarni Gebethnera i Wolffa.
9. Podarunek ślubny, „Gazeta Toruńska”, 1884, nr 277, s. 3.
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Podarunek ślubny : kurs gospodarstwa miejskiego i wiejskiego dla kobiet z 1885,
podobnie jak inne pozycje Lucyny Ćwierczakiewicz został przedrukowany techniką
fotooffsetową przez Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe w 1989 roku.

Lucyna Ćwierczakiewicz wydała poza wspomnianymi już, jeszcze dwie książki:
Naukę robienia kwiatów bez pomocy nauczyciela w 1879 i Listy humorystyczne w kwestyi
kulinarnej w 1900 roku. Obie pozycje są przez autorkę tłumaczone z języka francuskiego
i dostosowane do polskiego czytelnika. Nauka robienia kwiatów bez pomocy nauczyciela
zawiera niezbędne informacje o kompozycjach kwiatowych, wykorzystanych do tego
materiałów i adresach, gdzie czytelnik je znajdzie, aby mógł samodzielnie wykonać piękne
wiązanki, stroiki, czy bukiety. Bolesław Prus jak zwykle poruszył temat na łamach Kuriera
Warszawskiego:

“O “Nauce robienia kwiatów” nie powiem już nic, postąpiłbym bowiem wbrew
intencjom autorki, która na okładce dzieła wyraźnie oświadcza się przeciw wszelkiej pomocy
ze strony nauczycieli. A wielka szkoda, ponieważ niejednej rzeczy ciekawej nauczyłbym
chciwe wiedzy i nadobne kwiaciarki”10.

Ostatnia wydana przez Panią Lucynę książka Listy humorystyczne w kwestyi
kulinarnej, zawiera satyryczną korespondencję pełną anegdot kulinarnych.

“ […] postanowiłam ją przetłomaczyć, a czynię to głównie ku pożytkowi
i rozweseleniu tych gospodyń, co, posługując się mojemi 365 obiadami, przyswoją sobie
niektóre dobre wskazówki, a, znając się już dostatecznie na kuchni, odrzucą te, które ja
znakiem zapytania lub uwagą śmieszności zaznaczyłam. Ponieważ każda dobra kuchnia
wzoruje się na kuchni francuskiej, a książka pisana jest z humorem i zawiera nawet sekreta
kuchni izraelskiej, sądzę więc, że ciekawym tych wesołych kartek czytelniczkom oddam
choćby chwilową przysługę”11.

Książkę poprzedza wstęp autorki Jak się żyje i zachowuje przy stole jadalnym w XIX
wieku opisujący kulturę biesiadowania i teatr podawania kolejnych potraw na scenie jakim
10. B. Prus, Kroniki tygodniowe, „Kurier Warszawski”, 1879, nr 25.
11. L. Ćwierczakiewicz L., Listy humorystyczne w kwestyi kulinarnej, Warszawa 1900, s. [3].
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jest stół w jadalni. Autorka nie powstrzymała się przed komentowaniem tłumaczonych
przepisów, sposobów ich podawania i konsumowania. Wśród anegdot znaleźć można ponadto
znane nazwiska jak Aleksander

Dumas

(syn), czy Ludwik XVIII. Do listów

przetłumaczonych dodane zostały także Listy o urządzaniu domu znane między innymi
ze wspomnianej już książki Poradnik Porządku i różnych nowości gospodarczych.

Wszystkie książki Lucyny Ćwierczakiewicz wydawane były na tym samym poziomie,
właściwie z nie zmienioną szatą typograficzną. Wyjątkiem są nieliczne wydania 365 obiadów
za 5 złotych i Jednych praktycznych przepisów, głównie za sprawą pojawiających
się twardych opraw wydawniczych. Pozostałe książki wydane w oprawie kartonowej
z naniesioną powtórką strony tytułowej na okładce, dla odróżnienia często objętej w prostą
ramkę z małymi zdobieniami na rogach. Dolną okładkę najczęściej zajmowały reklamy,
czy to informacja o innych książkach autorki, czy całostronicowe afisze.
Najciekawszym typograficznie elementem książki zazwyczaj była strona tytułowa,
gdzie wyśrodkowany tekst w prawie każdej linijce wykorzystuje inny krój czcionki oraz jej
wielkość i grubość. Co ciekawe na książkach innych niż kucharskie, Lucyna Ćwierczakiewicz
podpisywała się dużo chętniej własnym imieniem i nazwiskiem, często tylko dodając
informacje czego jeszcze jest autorką. Prawdopodobnie było to podejście czysto
marketingowe, jako autorytet kulinarny mogła nie zostać przecież skojarzona chociażby
z Nauką robienia kwiatów bez nauczyciela.

4.3. Książki wydane po śmierci Lucyny Ćwierczakiewicz
Śmierć Lucyny Ćwierczakiewicz nie powstrzymała kolejnych wydań jej książek.
Zadbał o nie Jan Fiszer otrzymując w testamencie prawa autorskie do utworów. Ponad
wydawanie Jedynych praktycznych przepisów i 365 obiadów za 5 złotych postanowił rozbić
pozycje i dorobić sobie na wydaniu fragmentów. W taki sposób powstały książki Soki
i konfitury, drukowane w Drukarni L. Bilińskiego i W. Maślankiewicza oraz Baby, placki
i mazurki z Drukarni W. Cywińskiego (patrz: ilustracja 34). Książki są częściami
bezpośrednio wyciągniętymi z Jedynych praktycznych przepisów. Trudność powstaje
w określeniu daty wydania obu książek, których nie zamieszczono w egzemplarzach. Nie ma
również informacji o cenzurze, co sugeruje, że książki musiały być wydane nie wcześniej niż
w 1908 roku. Ta data widnieje jako propozycja datowania w katalogu Biblioteki Narodowej.
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Egzemplarz Baby, placki i mazurki znajdujący się w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego
został za datowany aż na rok 1926. Przeglądając daty wydań znajdujące się w książkach,
które wyszły spod pras drukarni W. Cywińskiego we współpracy z Janem Fiszerem
przybliżyłabym datę wydanie do drugiej dekady XX wieku. Pierwszą książką wynikającą
z tej współpracy było wydanie w 1911 roku 365 obiadów za 5 złotych. Pozycje jako
kompilacje przepisów miały spójną idee. Pomimo druków w dwóch niezależnych firmach,
realizacja prawdopodobnie przebiegała jednocześnie lub w bardzo krótkim odstępie czasu
od siebie. Wątpliwe jest aby obie pozycje zostały opublikowane po wojnie, choć nie można
wykluczyć jeszcze roku 1918. Jeden z egzemplarzy Soki i konfitury w Bibliotece Narodowej
zawiera dedykacje właśnie na ten rok:

„Ukochanej żonie na pamiątkę szczęśliwego powrotu z wojny i gwiazdki roku 1918.
Włodzimierz Kowalski”.

Książki wydane przez Jana Fiszera nie odbiegają wizualnie od wydań z XIX wieku.
Jedyną różnicą może być dobór bardziej czytelnej czcionki, a w wypadku strony tytułowej
Baby, placki i mazurki również bezszeryfowej. Rozkładówki składają się ze stron zwartych
kolumn tekstu. Odznaczają się jedynie pogrubione tytuły i śródtytuły. Stosunkowo obszerne
marginesy dodają estetyczny odbiór poszczególnych stronic. Zawartość kończy się spisem
treści zatytułowanym Treść. Egzemplarze w Bibliotece Narodowej zachowały się z twardych,
tekturowych okładkach wydawniczych z płóciennym grzbietem. Okładzina górna
zadrukowana została informacjami ze strony tytułowej w zmienionym kroju czcionki i objęta
w proste ramki o zgeometryzowanej dekoracji. Na okładzinie Soki i konfitury jawią się liczne
pieczęci otrzymanych nagród i wyróżnień przez autorkę treści. Tylna okładka przeznaczona
została na reklamę.
Pierwszy powrót do książek Lucyny Ćwierczakiewicz nastąpił w latach 60.
i trwał właściwie po lata 90. XX wieku. Z początku na łamach takich gazet jak Przekrój
i Życie Literackie zaczęły pojawiać się receptury na wystawne przyjęcia, których bazą były
potrawy z 365 obiadów za 5 złotych, ale dostosowane do panującej szarej rzeczywistości .
12

W latach 80. XX wieku, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe wydawało kolejne reprinty
książek autorki 365 obiadów, wspomniane już w rozdziale Cokolwiek bądź chcesz wyczyścić

12. I. Wodzińska, Lucyna Ćwierczakiewiczowa. Kobieta niekonwencjonalna, Warszawa 2014, s. 154.
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czyli porządki domowe (1982, 1989) i Podarunek ślubny : kurs gospodarstwa miejskiego
i wiejskiego dla kobiet (1989).
Rok 1988 to wydanie jeszcze jednej pozycji Obiady, ciasta, konfitury przez Krajową
Agencję Wydawniczą w Rzeszowie. Przepisy pochodzą z 365 obiadów za 5 złotych
i Jedynych praktycznych przepisów, ale zostały wybrane pod względem ówczesnych
możliwości dotarcia do składników. W słowie od wydawcy zamieszono dla ułatwienia
przeliczenia miar. Trzy lata później do sprzedaży trafiły dwa kolejne wydania Obiadów, ciast,
konfitur. Największą różnicą w treści było zastąpienie starych miar współczesnymi. Wydawca
tłumaczył to „prośbą licznych Czytelników”, że pomimo dołączonej tabelki przeliczeniowe
w wydaniu pierwszym, korzystanie z książki było utrudnione . Porównując wydania zwraca
13

uwagę przede wszystkim jakość papieru. Pomimo różnicy jedynie trzech lat pierwsze
wydanie ma już pomarańczowe i o charakterystycznym zapachu kartki, od zakwaszenia.
Dodatkowo papier nie jedno miernie przyjął farbę drukarską co utrudnia płynne czytanie
treści. Wydania kolejne już na lepszym papierze zachowały jasny, kremowy kolor. Krój
czcionki jest już „komputerowy”, a dla lepszej czytelności zmieniono kolor śródtytułów
na niebieski, nawiązując tym do koloru okładki. Tytułom rozdziałów towarzyszą często
dekoracyjne, ale „toporne” odbitki graficzne przedstawiające produkty spożywcze.
Książkę wydano w miękkich, ale błyszczących i kolorowych okładkach. Wpisują się
w nurt „Biblioteczek Domowych”, rozwijający się w latach 80. a przede wszystkim 90. XIX
wieku. Najczęściej były to książki dodawane za darmo lub za niewygórowaną opłatę do gazet
i magazynów. Tematyka wydawanych w ramach „Biblioteczek Domowych” książek była
różnorodna, ale przeważały książki kucharskie i poradniki. Obiady, ciasta, konfitury nie
zostały dołączone do prasy, ale zarówno formą jak i tematyką wpisują się do panującej
wówczas mody.

Rozwijające się na świecie dążenia do zdrowego trybu życia i powrót do produktów
lokalnych, swój punkt kulminacyjny miały po 2000 roku, a moda na kulinaria nadal się
utrzymuje. Widać to zarówno w mediach, gdzie pojawiają się liczne programy kulinarne jak
i całe telewizje, a kucharze stają się celebrytami. Rynek książki również zapełnia się
wydawnictwami o tematyce kulinarnej. Książki Lucyny Ćwierczakiewicz ponownie zbierają
coraz większe rzesze czytelników. Dowodzą temu liczne wznowienia jej największych
bestsellerów i coraz większe zainteresowanie jej osobą wśród środowiska naukowego.

13. Obiady, ciasta, konfitury, wyd. 2, Rzeszów 1991, s. 5.
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Wydawnictwo Nowy Świat wydało nie tylko wznowienia 365 obiadów za 5 złotych
i Jedynych praktycznych przepisów, opisane w poprzednim rozdziale, ale również książkę
Kuchnia Polska w przepisach Lucyny Ćwierczakiewicz. Wydawca pragnie oddać w ręce coraz
liczniejszym miłośnikom gotowania książkę, dzięki której można poznać XIX-wieczne
doznania smakowe, przygotowując produkty od początku do końca samodzielnie. Wszystko
zgodnie z zasadą autorki przepisów, że:
„[...] dom, w którym każdą rzecz za gotowy grosz kupują, jest na podobieństwo hotelu,
gdzie nie ma nic własnego” .
14

Opracowaniem formalnym książka nie różni się od już opisach w wznowień
wydanych przez wydawnictwo Nowy Świat. Jedyną różnicą jest dodanie oznaczeń
do każdego przepisu w postaci gwiazdek określających trudność i zegarków sugerujących
czas potrzebny na wykonanie. Twarda oprawa ze złoconym tytułem Kuchnia Polska
na okładce i zdjęciem mięsiwa znanym z Jedynych praktycznych przepisów (wznowienie
z 2004 roku), objętych w „komputerowo” obrobione kropkowane obramowanie. Na grzbiecie
umieszczono osobno napisy Ćwierczakiewiczowa i Kuchnia Polska. Cała okładka pokryta jest
brązową teksturą przypominającą grubą skórę meblową.
Z

pośród

wszystkich

współczesnych

wariacji

na

temat

książek

Lucyny

Ćwierczakiewicz najciekawiej prezentuje się książka Wandy Jackowskiej Perfekcyjny
poradnik pani domu. Kuchnia i porady Lucyny Ćwierczakiewicz (patrz: ilustracja 35).
Autorka nie tylko przybliża osiągnięcia Pani Lucyny, ale opracowuje przepisy i rady
pojawiające się przez wszystkie lata w kalendarzach Kolęda dla gospodyń. Treść podzielona
jest na rozdziały i w pierwszej chwili czytelnik ma wrażenie, ze sięgnął nie tyle co
po poradnik, ale beletrystykę. Tematycznie do zawartości umieszczono liczne reprodukcje
zabawnie podpisanych rycin, autorstwa Franciszka Kostrzewskiego (1826 – 1911). Całość
jest bardzo przyjemnie wydana, w twardej oprawie z licznymi graficznymi i fotograficznymi
przedmiotami i produktami spożywczymi. Elementy czerwone na okładce dodatkowo
są błyszczące. Integralnym elementem szaty graficznej stała się czerwona wyklejka
z negatywowymi, imitującymi odbitki graficzne, przedstawieniami przyborów kuchennych.
Takie rozwiązanie pochodzi z tradycji książek dla dzieci. Autorka przewidziała zatem,
że tworząc tą pozycję może zapewnić czytelnikowi zabawę poprzez gotowanie. Tytuł książki
14. Kuchnia polska w przepisach Lucyny Ćwierczakiewiczowej, Warszawa 2007, s. 6.
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żartobliwie nawiązuje do popularnego programu telewizyjnego Perfekcyjna pani domu,
prowadzonego przez Małgorzatę Rozenek. Zapewne jest to zarówno chwyt marketingowy jak
i sugestia, że tradycja dążenia do perfekcji w prowadzeniu domu ma swoją długą historię.
Rozbudzone zainteresowania kulinarne odczuwa się również w środowisku
naukowym, gdzie zaczęła rozwijać się historia wyżywienia. W tej atmosferze w 2010 roku
Izabela Wodzińska obroniła swoją pracę doktorską na Uniwersytecie Rzeszowskim i w maju
bieżącego roku, monografia Lucyna Ćwierczakiewiczowa. Kobieta Niekonwencjonalna trafiła
na półki w księgarniach (patrz: ilustracja 36).
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Podsumowanie
Historia XIX-wiecznych książek kucharskich bardzo wyraźnie ukazuje zmiany
kulturowe, związane zarówno z książką jak i tradycją kuchni polskiej. Jeszcze z początkiem
wieku, głównymi odbiorcami byli arystokraci. Wprowadzenie obowiązku szkolnego
spowodowało rozpowszechnienie umiejętności czytania i pisania wśród klas niższych,
co otworzyło zupełnie nowy, znacznie liczniejszy rynek zbytu literatury. Po książki zaczęli
sięgać bogacący się chłopi, a arystokratki samodzielnie zajęły się zarządzaniem
gospodarstwem, nie mogąc sobie pozwolić na tak liczną jak dotychczas służbę.
Lucyna Ćwierczakiewicz zmieniła postawę kobiet. Odtąd zajmowanie się własnymi
włościami i gotowaniem wchodziło w dobry ton. Nie była ona pierwszą autorką książek
kucharskich i poradników, ale to jej dzieła trafiły do historii bestsellerów. Swoją postawą
wobec społeczeństwa, ale przede wszystkim „niewyparzonym językiem”, Autorka 365
obiadów została jedną z najbarwniejszych postaci XIX-wiecznej Warszawy. Pozostawiła po
sobie właściwie tylko kilka tytułów, ale większość z nich wydano kilka, a nawet kilkadziesiąt
razy. Nie mógł sobie na to pozwolić nawet najbardziej poczytny literat tego okresu.
Wszystkie jej książki pod względem szaty edytorskiej wydane są w ten sam prosty
i przejrzysty choć niezbyt estetyczny sposób. Nie odróżniają się od innych książek o tematyce
kulinarnej i gospodarstwa domowego. Namiastką urozmaicenia mogą być dodane do wydań
siedemnastego i osiemnastego zarówno Jedynych praktycznych przepisów, jak i 365 obiadów
za 5 złotych, tablice z podobizną autorki. Nie długi czas dzielił Panią Lucynę od możliwości
dodawania barwnych tablic z ilustracjami produktów i gotowych potraw. Już w 1910 roku
mogła sobie na nie pozwolić Maria Ochorowicz-Monatowa, wydając swoją Uniwersalną
Książkę Kucharską. Najważniejsza była jednak treść i jej układ logiczny, dzięki któremu
ułatwiano czytelnikowi poruszanie się po dziele. Był to wówczas najważniejszy aspekt
praktyczny literatury użytkowej, do której należą książki kucharskie.
Dzisiaj kontakt z książkami Lucyny Ćwierczakiewicz pozwala zapoznać się z kuchnią
polską, która przez okres wojen, PRLu, a także globalizacji przełomu XX i XXI wieku,
prawie całkowicie zaginęła. Są jednak one nie tylko źródłem wiedzy o kulinariach, ale
historią literatury użytkowej, która nadal nie jest dokładnie zbadana.
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Aneks 1 : Tabela drukarzy warszawskich książek Lucyny
Ćwierczakiewicz
Nazwa drukarni /
drukarza
Drukarnia
K. Kowalewski

Drukarnia
J. Psurski

Drukarnia
Ig. Krokoszyńskiego

Informacje o drukarni i drukarzach

Wydania książek
Lucyny
Ćwierczakiewicz

Karol Kowalewski (zm. ok. 1870), drukarz
• uczeń w Drukarni Banku Polskiego w Warszawie (kierow. J. Ch.
Gressera),
• pracownik w Drukarni J. Ungra,
• 1857 - założył drukarnie w pałacu Dembowskich w Warszawie przy ul.
Królewskiej 1065 (później 23 i 29),
• 1861-64 - był starszym Zgromadzenia Drukarzy Warszawskich1.
Jan Karol Kowalewski (1845 - 21 IX 1894), drukarz, nakładca
• przejął drukarnie po ojcu bez zmiany nazwy,
• studiował w Szkole Głównej Warszawskiej,
• po jego śmierci drukarnie przejęła prawdopodobnie wdowa po nim
Bronisława Kowalewska2, a kierownikiem został W. Danielewicz3.
Drukarnia (lata działania 1857 - po 1918)
• druk głównie literatury społeczno-ekonomiczną i druków
socjalistycznych, czasopism i kalendarzy, encyklopedii
• główny dochód z odbitek prac naukowych, literatury pięknej z
czasopism, sprawoznań i statutów różnych instytucji, katalogów
księgarń i bibliotek,
• skład główny nakładów znajdowała się w księgarni Gebethnera i
Wolffa i u Antoniego Strzeleckiego,
• ok. 1890 posiadał odlewnie czasopism,
• wytłoczyła ok. 200 poz., w tym 11 własnym nakładem (dane z 18781914)4.

Jedyne praktyczne
przepisy (wyd. 1, 15,
16, 17, 18)

Jan Psurski (daty ur. i śmierci nie znane), drukarz
• 1858 - kupił do J. Ungra drukarnię popijarską w Warszawie, przy ulicy
Aleksandra nr 2768 b.
Drukarnia (lata działania 1858 - 1871)
• 1861 - przeniesienie firmy na ul. Senatorską 20, powiększenie i
sprowadzenie urządzenia i czcionek sprowadzone z zagranicy,
• 1866 - firma przy ul. Niecałej 12,
• współpraca z J. Breslauerem, M. Centnerschwerem, Gebethnerem i
Wolffem, S. H. Merzbachem i in.
• druk głównie literatury popularnonaukowe, poradników
gospodarskich, podręczników do nauki języków obcych i literaturę
piękną
• od 1870 - druk “Ekonomistę, pismo miesięczne poświęcone
ekonomice, statystyce i administracji’, w kwietniu 1871 przejęte wraz
z drukarnią przez A. Pajewskiego5.

Jedyne praktyczne
przepisy (wyd. 2, 3, 6)

Ignacy Krokoszyński (ok. 1827 – 1884 Tomsk, Syberia), drukarz, zesłaniec
• prowadził drukarnie na prowincji, w 1860 nabył drukarnię A. J.
Krethlowa przy ul. Krakowskie Przedmieście 388 (38) w Warszawie,
• otrzymał pisemne podziękowania od Rządu Narodowego
• 1863 – dwukrotnie aresztowany za nielegalny druk,
• 1864 – skazany na 10 lat ciężkich robót i konfiskata majątku, wysłany
do Tomska, skąd nie wrócił6.
Felicja Krokoszyńska (ok. 1838 – 22 I 1921 Warszawa), właścicielka drukarni
• przejęła drukarnie po mężu i uchroniła przed konfiskatą (pomoc
Wojciecha Gersona)7.

365 obiadów za 5
złotych (wyd. 5)

365 obiadów za 5
złotych (wyd. 10, 18,
19 )
Kolęda dla gospodyń
(wszystkie 24 wydania
kalendarza)
Listy humorystyczne
w kwestyi kulinarnej
Poradnik porządku i
różnych nowości
gospodarczych

365 obiadów za 5
złotych (wyd. 1, 2)

1. Z. Dobrzański, Kowalewski, [w:] Słownik pracowników książki polskiej, Warszawa – Łódź 1972, s. 455.
2. S. Lewandowski, Poligrafia Warszawska 1870 – 1914, Warszawa 1982, s. 52.
3. Z. Dobrzański, Kowalewski, op. cit., s. 455.
4. Ibidem.
5. J. Tynecki, Psurski Jan, [w:] Słownik pracowników książki polskiej, Warszawa – Łódź 1972, s. 730.
6. I. Treichel, Krokoszyński, [w:] Słownik pracowników książki polskiej, Warszawa – Łódź 1972, s. 471.
7. Ibidem, s. 472.
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Drukarnia (lata działania 1860 - 1909)
• głównie nakłądy firmy Gebethnera i Wolffa,
• po zaprzysiężeniu działania na rzcz sprawy narodowej, odbijano
odezwy, rozporządzenia, plakaty, ulotki i broszury oraz tajne
czasopisma Rządu Narodowego (zlecenia od J. B. Wagnera),
• współpraca z księgarzami: L. Polak, zecer Tomasz Paradowski
(Drukarnia Gazety Polskiej),
• pracownicy: Traugutt (możliwy krewny Romualda Traugutta), A.
Pajewski,
• ok. 1870 zmiana nazwy na Drukarnia F. Krokoszyńska.
• Kwiecień 1889 – przeniesienie firmy na ul. Orlą 5, po 1891 na ul.
Solną 9.
• druk głównie książek popularnych, dla dzieci i młodzieży, oraz
religijnych i kalendarzy8.
Drukarnia Gazety
Polskiej

Drukarnia (lata działania 60. XIX wieku - 1907)

Jedyne praktyczne
przepisy (wyd. 4 )

Drukarnia
J. Cotty

Jan Cotty (1801 w Szwajcarii – 12 I 1885 Warszawa), drukarz, nakładca,
• jako młody rękawicznik przybył do Kalisza,
• 1863 (lub 1866) – kupił drukarnię Aug. Liefeldta na licytacji (dawna
drukarnia S. Strąbskiego w Warszawie)9.
Drukarnia (lata działania 1866 – 1882, 1888 - 1939)
• znajdowała się przy ul. Danielewiczowskiej 495a,
• współpraca z F. Hoesick, S.H. Merzbach, M. Arcta, T. Paprocki,
Gebethner i Wolff,
• nakład własny kalendarzy,
• 1868 – 2,5 lata kontrakt z Dyrekcją Teatrów Warszawskich na druk i
sprzedaż programów i afiszów teatralnych, koncertowych, utwory
sceniczne (w tym czasie drukarnia zmieniła nazwę na Drukarnia
Teatrów Warszawskich),
• 1882 – drukarnie przejął Józef Filipowicz,
• 1888 – 1899 nazwa wróciła do nazwiska J. Cotty, choć różni
właściciele w tym czasie kierowali drukarni,
• do wybuchu II Wojny Światowej mieściła się przy ul. Kapucyńskiej 7,
• ok. 1919 roku właścicielami byli Karol Szteinbok, Witold
Bogusławski, a następnie Ignacy Telechun,
• drukarnia uległa zniszczeniu w 1939 roku10.

Jedyne praktyczne
przepisy (wyd. 5)

Aleksander Pajewski (ok. 1832 – 30 I 192111), drukarz, nakładca,
• 1860 – 63 – był zecerem w drukarni Ig. Krokoszyńskiego,
• 1864 – skazany na zesłanie za udział w wykonywaniu druków
powstańczych,
• ok. 1871 nabył od J. Psurskiego dawną drukarnię popijarską w
Warszawie,
• 1895 brał udział w wystawie drukarstwa w Petersburgu, eksponował
oryginalne drzeworyty do dzieł religijnych i naukowych z XVI-XVII
w., zachowane po drukarni pijarskiej,
• po sprzedaży firmy w 1897, działalność nakładową prowadził jeszcze
do 1901 roku, drukując u Feliksa Kasprzykiewicza i w Drukarni
„Gazety Rolniczej”, (w latach 1878-1901 wykonał 108 poz. nakładów
własnych),
• członek Zgromadzenia Drukarzy w Warszawie, w 1875 wybrany do
Rady pomocniczej, w latach 1886-98 był starszym Zgromadzenia 12.
Drukarnia (lata działania 1871 - 1897)
• druki na zamówienie m.in. S. J. Czarnowskiego, J. Kaufmanna, H.
Glińskiego,
• nazwa drukarni zamiennie z Drukarnia „Kolców” i „Biblioteka
Romansów i Powieści”,
• drukował czasopisma, kalendarze, literaturę piękną,
popularnonaukową, podręczniki szkolne, dzieła naukowe, druki
urzędowe i libretta oper,
• 1885-87 – spółka z I. Zawiszewskim,
• 1887 – spółka z Czesławem Przybylskim,
• 1897 – firma sprzedana Aleksandrowi Trylskiemu (red. Gazety
Rolniczej)13.

Jedyne praktyczne
przepisy (wyd. 7)

Drukarnia
A. Pajewski

365 obiadów za 5
złotych (wyd. 6)

365 obiadów za 5
złotych (wyd. 8)

8. Ibidem.
9. Z. Dobrzyański, Cotty Jan, [w:] Słownik pracowników książki polskiej, Warszawa – Łódź 1972, s. 133.
10. Ibidem.
11. M. Mlekicka, Wydawcy książek w Warszawie w okresie zaborów, Warszawa 1987, s. 157.
12. J. Tynecki, Pajewski Aleksander, [w:] Słownik pracowników książki polskiej, Warszawa – Łódź 1972, s. 655656.
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Drukarnia
Wł. Dębski

Władysław Dębski , drukarz warszawski
Drukarnia
•
mieściła się przy ul. Senatorskiej 20,
•
z jej usług korzystał m.in. Maurycy Orgelbrand po 1885 roku.

Jedyne praktyczne
przepisy (wyd. 9)

Drukarnia
F. Czerwińskiego
i St. Niemiry

Franciszek Hieronim Czerwiński (ok. 1837 Warszawa – 11 IX 1899 tamże),
drukarz, nakładca
• zawodu uczył się w drukarni xx. Misjonarzy przy kościele św. Krzyża
w Warszawie, pracował jako zecer,
• do 1883 prowadził drukarnie przy ul. Aleksandria, nast. przy ul.
Świętokrzyskiej 1325 (10), razem ze St. Niemirą,
• 1883 – założył własną drukarnię,
• pełnił funkcję starszego Zgromadzenia Drukarzy Warszawskich14.
Stanisław Piotr Niemira (29 IV 1831 Warszawa – 27 V 1896 tamże), drukarz,
nakładca, nauczyciel
• ukończył szkołę realną i pracował jako nauczyciel,
• drukarstwa nauczył się w drukarni S. Orgelbranda,
• 1854-66 – zarządzał Drukarnią Banku Polskiego w Warszawie,
• ok. 1865 pracował jako zecer w drukarni xx. Misjonarzy przy kościele
Św. Krzyża, a następnie jako zecer w drukarni Kuriera Warszawskiego,
• do 1883 prowadził drukarnie przy ul. Aleksandria, nast. przy ul.
Świętokrzyskiej 1325 (10), razem ze F. Czerwińskiego,
• 1883 – zakłada własną drukarnię15.
Drukarnia (lata działania 1866/67 – 1883)
• 1866/67 – pomisjonarska drukarnia zakupiona przez F. Czerwińskiego
i S. Niemira
• zmiana nazwy kolejno Czerwiński, Dobieszewska i Niemira,
Czerwiński i Sp., F. Czerwiński i S. Niemira
• wykonano ok. 200 poz. m.in. dla M. Orgelbranda i firmy Gebethner i
Wolff, głównie książki religijne,
• 1875 – ogłoszono Wzory pism znajdujących się w drukarni
Czerwińskiego i Spółki,
• 1882 – ogłoszono Katalog książek religijnych znajdujących się w
drukarni F. Czerwińskiego i S. Niemiry,
• 1883 – firma zakończyła działalność16.

Jedyne praktyczne
przepisy (wyd. 10)

Michał Ziemkiewicz (ok. 1829 – 13 V 1888), drukarz
• 1875 – wraz z Wiktorynem Noakowskim kupił drukarnię J.
Jaworskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 415 (15) w Warszawie,
• od 1884 – był jedynym właścicielem drukarni17.
Drukarnia (lata działania 1875 – co najmniej 1893)
• nakłady wydawców warszawskich G. Centnerszwera, F. Hoesicka, E.
Kolińskiego, K. Prószyńskiego i innych,
• głównie druk książek, broszur, czasopism medycznych, wydawnictwa
z zakresu rolnictwa, publicystyka, podręczniki do nauki języków
obcych, prace naukowe w języku rosyjskim oraz literatura piękna i
wspomnieniowa,
• co najmniej do 1893 po śmierci, drukarnię prowadzi żona Maria
Ziemkiewicz18.

Jedyne praktyczne
przepisy (wyd. 11, 13,
14)

Drukarnia
M. Ziemkiewicz
(i W. Noakowski)

O gospodarstwie
domowem : odczyt I

365 obiadów za 5
złotych (wyd. 15)
Cokolwiek bądź
chcesz wyczyścić czyli
porządki domowego
Poradnik ślubny : kurs
gospodarstwa
miejskiego i
wiejskiego dla kobiet
(wyd. 1)
Kurs gospodarstwa
miejskiego i
wiejskiego dla kobiet
(wyd. 2)

Drukarnia
F. Czerwińskiego

Franciszek Hieronim Czerwiński (ok. 1837 Warszawa – 11 IX 1899 tamże),
drukarz, nakładca
• zawodu uczył się w drukarni xx. misjonarzy przy kościele św. Krzyża

365 obiadów za 5
złotych (wyd. 13)

13. Ibidem, s. 656.
14. M. Grabowska, Czerwiński Franciszek Hieronim, [w:] Słownik pracowników książki polskiej, Warszawa –
Łódź 1972, s. 151.
18. Ibidem.
15. Z. Dobrzański, Niemira Stanisław Piotr, [w:] Słownik pracowników książki polskiej, Warszawa – Łódź
1972, s. 627.
16. M. Grabowska, op. cit., s. 151.
17. B. Karkowski, Ziemkiewicz Michał, [w:] Słownik pracowników książki polskiej, Warszawa – Łódź 1972, s.
1023.
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w Warszawie, pracował jako zecer,
do 1883 prowadził drukarnie przy ul. Aleksandria, nast. przy ul.
Świętokrzyskiej 1325 (10), razem ze St. Niemirą,
• 1883 – założył własną drukarnię,
• pełnił funkcję starszego Zgromadzenia Drukarzy Warszawskich19.
Drukarnia (lata działania 1883 – po 1900)
• 1890 drukarnia mieściła się przy ul. Zielonej 17, a od 1892 przy ul.
Nowy Świat 36,
• głównie literatura religijna (ogółem ok. 200 poz.), druki akcydensowe,
kalendarze,
• współpraca z M. Arcta, Gebethner i Wolff, M. Orgelbrand, K.
Treptego,
• ok. 60 poz. własnym nakładem,
• 1883 – ogłoszono Katalog książek religijnych znajdujących się w
drukarni F. Czerwińskiego w Warszawie,
• 1884 – ogłoszono Katalog nakładowych książek religijnych
znajdujących się w drukarni F. Czerwińskiego w Warszawie,
• drukarnia istniała jeszcze kilkanaście lat prowadzona przez
spadkobierców pod niezmienioną nazwą20.
•

Drukarnia
Ig. Zawiszewski

Drukarnia
P. Szymanowskiego

Ignacy Kazimierz Zawiszewski (ok. 1837 – 13 III 1889 Warszawa), drukarz,
nakładca
• ok. 1870 kierownik drukarni Kuriera Codziennego,
• czerwiec 1882 – zakłada własną drukarnię przy ul. Nowy Świat 46 w
Warszawie,
• czynny członek Zgromadzenia Drukarzy Warszawskich, w 1873-79
był podstarszym, w latach 1883-1886 starszym Zgromadzenia,
• od 1874 z jego inicjatywy Urząd Starszych zgłosił postulaty
uchwalenia Statutu Zgromadzenia i regulaminu dot. emerytur,
zapomóg chorobowych i wdowich, utworzenie kasy pożyczkowej,
organizowania sesji wg ustalonego porządku dziennego,
• od 1872 zamieszczał artykuły o drukarstwie w Gazecie przemysłowoRzemieślniczej,
• 1878-1879 – z jego inicjatywy i pod redakcją ukazywało się pierwsze
czasopismo drukarskie Z Dziedziny Sztuki Drukarskiej, jako dodatek
do tygodnika Gazeta21.
Piotr Zawiszewski (1840 Warszawa – 17 VII 1905 tamże), drukarz
• pracował z bratem w drukarni Kuriera Codziennego,
• aktywny członek Zgromadzenia Drukarzy Warszawskich,
• 1883 – reprezentant Kasy Pożyczkowej,
• pisał artykuły na łamach Z Dziedziny Sztuki Drukarskiej22.
Drukarnia (lata działania 1882 - 1892)
• 1887 – przeniesienie z ul. Nowy Świat 42 na ul. Chmielną 31,
• nakład własny i innych firm wydawniczych i autorów, głównie prace
naukowe, podręczniki i czasopisma,
• 1889 – firmę przejmuje brat Paweł Zawiszewski,
• 1892 – sprzedaż drukarni Antoniemu Michalskiemu23.

Jedyne praktyczne
przepisy (wyd. 12)

Paweł Szymanowski (data ur. i śmierci nie znane)

365 obiadów za 5
złotych (wyd. 16, 17)

365 obiadów za 5
złotych (wyd. 14)

Poradnik porządku i
różnych wiadomości
potrzebnych kobiecie
(wyd. 3)

19. M. Grabowska, op. cit., s. 151.
20. Ibidem.
21. A. Kłossowski, T. Smołka, Zawiszewski, [w:] Słownik pracowników książki polskiej, Warszawa – Łódź
1972, s. 1016.
22. Ibidem.
23. Ibidem, s. 1016-1017.
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Drukarnia Literacka

Ludwik Karol Górski (4 V 1863 Temeszwar, Węgry – 6 III 1925 Kraków),
numizmatyk, drukarz, działacz polityczny i zawodowy
•
1900 – jako doświadczony typograf i orgaznizator został dyrektorem
założonej przez dr Adama Doboszyńskiego, Drukarni Jagiellońskiej,
•
był sekretarzem Stowarzyszenia Drukarzy Krakowskich „Ognisko” i
Towarzystwa Emerytalnego Drukarzy i Pokrewnych Zawodów „Siła”
(w 1900 prezes),
•
propagował doszkalanie zawodowe wśród drukarzy, tworzenie
stypendiów na ten cel, wzywał do wydawania podręczników
drukarskich i sam wygłaszał prelekcje szkoleniowe,
•
był sekretarzem Towarzystwa Numizmatyczo-Archeologicznego i
członkiem Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków m.
Krakowa24.
Drukarnia (od 1900)
•
1900 drukarnia wystartowała pod nazwą Drukarnia Jagiellońska,
wobec prostesów Uniwersytetu Jagiellońskiego zmieniono nazwę w
1901 roku na Nowa Drukarnia Jagiellońska, a w 1902 na Drukarnia
Literacka,
•
1901 – drukarnia posiadała 2 maszyny drukarskie, zatrudniała 23
drukarzy (w tym 10 gazeciarzy)
•
druk nakładów księgarni D. E. Friedleina, dzieła pisarzy
współczesnych, katalogi wystaw Towarzystwa Artystów Polskich
„Sztuka”, czasopisma,
•
dzięki L. K. Górskiemu drukarnia zyskała przodujące miejsce wśród
krakowskich drukarń,
•
posiadała znak drukarki projektu J. Bukowskiego,
•
1925 – kierownictwo przejął Stanisław Ziemiański25.

365 obiadów za 5
złotych (wyd. 19)

Drukarnia
E. Nicz

Edward Karol Nicz (23 XI 1853 Warszawa – 13 VII 1916 tamże) drzeworytnikilutrator, właściciel drukarnia
•
ukończył gimnazjum w Warszawie,
•
1870-78 – pracował jako drzeworytnik w Tygodniku Ilustrowanym,
pod kierunkiem A. Regulskiego,
•
1879-90 – pracował jako drzeworytnik w Kłosach, pod kierunkiem J.
Holewińskiego,
•
1890 – kierował działem ilustracji Wielkiej Encyklopedii Powszechnej
Ilustrowanej,
•
1891-1900 – kierownik artystyczny Wędrowca,
•
reprodukował w drzeworycie dzieła współczesnych rysowników i
malarzy m.in. T. Ajdukiewicz, M. E. Andriolli, W. Brochocki, A.
Gierymski, J. Kossak, F. Kostrzewski, A. Kozakiewicz, M. Pociecha i
in.,
•
zaniechał drzeworytów po wprowadzeniu do pism ilustracji
cynkotypii,
•
1900-12 wydawał tygodnik Ziarno,
•
1891 – otrzymał wielki medal brązowy na międzynarodowej wystawie
w Berlinie26,
Drukarnia (1906 - ?)
•
drukarnia założona na potrzeby pisma Ziarno,
•
mieściła się przy ul. Nowy Świat 70,
•
działał pod nazwą Ed. Nicz i S-ka (wspólnik nieznany),
•
przyniosiła straty27.

365 obiadów za 5
złotych (wyd. 20)

Drukarnia
P. Laskauer

Piotr Laskauer (daty ur. i śmierci nie znane), drukarz, nakładca
•
od 1877 pracował w drukarstwie, prowadził zakład introligatorski w
Warszawie,
•
1895 – zakłada z Wł. babickim drukarnie przy ul. Świętokrzyskiej 11,
•
członek Zgromadzenia Drukarzy Warszawskich,
•
do 1922 – prezes Stowarzyszenia Zakładów Graficznych w
Warszawie,
•
po I wojnie światowej powołany jako rzeczoznawca dla spraw

Jedyne praktyczne
przepisy (wyd. 20)

24. M. Świerczyńska, Górski Ludwik Karol, [w:] Słownik pracowników książki polskiej, Warszawa – Łódź
1972, s. 284-285.
25. Ibidem, s. 285.
26. A. Śnieżko, Nicz Edward Karol, [w:] Słownik pracowników książki polskiej, Warszawa – Łódź 1972, s. 626.
27. Ibidem.
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zorganizowanych 1919 Państwowych Zakładach Graficznych w
Warszawie28.

•
Drukarnia (1902 – 30. XX wieku)
•
1902 – kupił drukarnię po F. S. Lewentala przy ul. Nowy Świat 41,
•
1914 – przeniósł drukarnie pod własny gmach przy ul. Mariensztad 8,
•
stała się jedną z największych drukarń warszawskich,
•
1904/5 – posiadała 6 maszyn pośpiesznych, 4 mniejsze, 6
pomocniczych i 2 maszyny zecerskie oraz ponad 120 pracowników,
•
drukował nakłady firm warszawskich, szereg czasopism, wiele
wydawnictw socjalistycznych,
•
produkcja drukarni odznaczała się wysokim poziomem
typograficznym m.in. wydawnictwa ilustrowane, dzieła albumowe z
zakresu sztuki oraz artystyczne dzieła akcydensowe,
•
1904/05 – drukarnia wzięła udział w wystawie drukarskiej
zorganizowanej w Krakowie staraniem Towarzystwa „Polska Sztuka
Stosowana”,
•
1909 – drukarnia została odznaczona złotym medalem29.
Drukarnia
L. Biliński i
W. Maślankiewicz

Wacław Adam Maślankiewicz (zm. ok. 1929), drukarz
•
właściciel drukarni znanej z wykonywania nielegalnych druków PPS,
•
żona Bronisława Marianna z Rewerskich30,
•
pracę zawodową rozpoczął w 1890,
•
1903 - założył drukarnię w Warszawie,
•
1907 – zmuszony do opuszczenia kraju na kilka lat,
•
długoletni podstarszy Zgromadzenia Drukarzy,
•
z F. Karpińskim założył Fundusz Weteranów Zgromadzenia,
•
w 1915 obchodził 25-lecie pracy zawodowej31.
Ludwik Biliński
•
prawdopodobnie współpracownik W. Maślankiewicza,
Drukarnia (lata działania 1903- po 1932)
• 1905-1907 - tłoczono wiele wydawnictw socjalistycznych, książek z
Księgarni Popularnej, Wincentego Raabego oraz szereg nielegalnych
czasopism,
• 1907 – drukarnia zostaje opieczętowana, a Wacław Maślankiewicz
zmuszony do opuszczenia kraju, drukarnią zajmuje się
współpracownik L. Biliński,
• 1907-1922 – drukarnia działa pod nazwą obu współpracowników,
• 1922 – 24 – drukarnie prowadzi sam W. Maślankiewicz,
• 1924- 1929 – do spółki dołącza F. Jabczyński.
• Przy drukarni działa introligatornia, a od 1928 także księgarnia,
• po śmierci W. Maślankiewicza, drukarnie prowadził F. Jabczyński,
• prawdopodobnie została zlikwidowana po 1932 roku32.

Jedyne praktyczne
przepisy (wyd. 21)

Drukarnia
R. Kaniewski

Roman Kaniewski (data ur. i śmierci nie znana)

Jedyne praktyczne
przepisy (wyd. 22)

Drukarnia
W. Cywiński

Wacław Cywiński (data ur. i śmierci nie znana)
•
od 1907 wraz z Mieczysławem Kaczyńskim założył w Pałacyku
Cukrowników przy ul. Mokotowskiej 25, drukarnię, zakład
litograficzny i wytwórnie toreb.

Jedyne praktyczne
przepisy (wyd. 23)

Soki i konfitury

Baby, placki, mazurki
Poradnik porządku i
różnych wiadomości
potrzebnych kobiecie
(wyd. 5)

28. H. Tadeusiewicz, Laskauer Piotr, [w:] Słownik pracowników książki polskiej, Warszawa – Łódź 1986, s.
498-499.
29. Ibidem.
30. M. Mlekicka, op. cit., s. 159.
31. I. Trechel, Maślankiewicz Wacław, , [w:] Słownik pracowników książki polskiej. Suplement, Warszawa –
Łódź 1986, s. 136-137.
32. Ibidem.
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Aneks 2 : Tabela rozwoju zawartości treściowej Jedynych
praktycznych przepisów
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Aneks 3 : Tabela rozwoju zawartości treściowej 365
obiadów za 5 złotych
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Aneks 4 : Tabela wszystkich publikacji Lucyny
Ćwierczakiewicz do 1900 roku
Tytuł

Autor

Jedyne praktyczne przepisy wszelkich
zapasów spiżarnianych oraz pieczenia
ciast

Wydawca

Wydanie

Miejsce
wydania

Rok

druk K. Kowalewskiego

1

Warszawa

1858

365 obiadów za 5 złotych

autorka jedynych
praktycznych przepisów
Lucyna C.

nakł. autorki / Drukarnie
Jana Psurskiego

1

Warszawa

1860

Jedyne praktyczne przepisy wszelkich
zapasów spiżarnianych oraz pieczenia
ciast

autorka 365 obiadów

nakł. autorki / Druk. J.
Psurskiego / ? Druk A.
Pajewski

ed. 2 poprawiona
i powiększ.

Warszawa

1861

365 obiadów za 5 złotych

Autorka jedynych
praktycznych przepisów
Lucyna C.

nakł, autorki / Druk. J.
Psurski

2 popr. i
powiększ., z
dodatkiem 120
obiadów postnych

Warszawa

1862

Jedyne praktyczne przepisy wszelkich
zapasów spiżarnianych oraz pieczenia
ciast

nakł. autorki, druk J.
Psurskiego

3

Warszawa

[1863]

[365 obiadów za 5 złotych]

[nakł. autorski, Druk
Gazeta polskiej]

[365 obiadów za 5 złotych]

365 obiadów za 5 złotych

autorka jedynych
praktycznych przepisów
Lucyna C.

nakł. autorki / Druk I.
Krokoszyński

Jedyne praktyczne przepisy wszelkich
zapasów spiżarnianych oraz pieczenia
ciast

autorka 365 obiadów

nakł. autorki / Drukarnia
Gazety Polskiej

365 obiadów za 5 złotych

autorka jedynych
praktycznych przepisów
Lucyna C.

nakł. autorki / Druk Jan
Cotty

[365 obiadów za 5 złotych]

Jedyne praktyczne przepisy wszelkich
zapasów spiżarnianych oraz pieczenia
ciast
365 obiadów za 5 złotych
Jedyne praktyczne przepisy wszelkich
zapasów spiżarnianych oraz pieczenia
ciast
O gospodarstwie domowem : odczyt I,
miany w Zakładzie Nauk Sztuk i
Rękodzieł dla Kobiet
365 obiadów za pięć złotych

Jedyne praktyczne przepisy wszelkich
zapasów spiżarnianych oraz pieczenia
ciast

autorka 365 obiadów

Skład główny w księgarni
Gebethner i Wolff / Druk J.
Cotty

Lucyna C. autorka
jedynych praktycznych nakł. autorki / Drukarnia
przepisów z dod. 120
Aleksandra Pajewskiego
obiadów postnych bez ryb
autorka 365 obiadów
L. Ćwierczakiewicz i
Zakład Nauk Sztuk
Rękodzieł dla Kobiet
Lucyna C. autorka
jedynych praktycznych
przepisów z dod. 120
obiadów postnych bez ryb

Autorka 365 obiadów

nakł. autor. / Druk. J.
Psurski

[3 popr. i
[Warszawa]
powiększ.]
[4]
[Warszawa]
5 popr. i
powiększ., z
dodatkiem 120
Warszawa
obiadów postnych
bez ryb
4

6 popr. i
powiększ. z
dodaniem 120
Warszawa
obiadów postnych
bez ryb
[7 popr. i
powiększ. z
dodatkiem 120
[Warszawa]
obiadów postnych
bez ryb]

1866

1868

[1869]

1869

8 popr. i
powiększ.

Warszawa

1871

6 przejrz. i pomn.

Warszawa

1871

Warszawa

1871

Warszawa

187

Warszawa

1873

Petersburg

1874

9 popr. i znacznie
powiększone

[8]

77

1866

Warszawa

Skład główny w księgarni
7 popr. i znacz,
Gebethnera i Wolffa / Druk
pow.
Aleksandra Pajewskiego

Jedinstwiennyja prakticzeskija prawiła
dla prigotowlenija wsjakago roda
pieczenij, warienij i raznych zapasow
na zimu

[1865]

5

druk. Czerwińskiego i
Spółki
nakł. autorki / Druk K.
Kowalewskiego

Warszawa

[1864]

365 obiadów za pięć złotych
Kalendarz na rok 1876 : kolęda dla
gospodyń przez autorkę 365 obiadów
Poradnik porządku i różnych nowości
gospodarczych
Kalendarz na rok 1877 : kolęda dla
gospodyń przez autorkę 365 obiadów

Lucyna C. autorka
jedynych praktyczych
przepisów
Lucyna
Ćwierczakiewiczowa
Autorka 365 obiadów i
Jedynych praktycznych
przepisów
Lucyna
Ćwierczakiewiczowa

[365 obiadów za 5 złotych]
Kalendarz na rok 1878 : kolęda dla
gospodyń przez autorkę 365 obiadów

nakł. autorki / Skład
główny w księgarni
Gebethnera i Wolffa /
Druk. K. Kowalewski

10 popr. i
znacznie
powiększ.

Warszawa

1875

Druk K. Kowalewskiego

Warszawa

1876

skład główny Gebethner i
Wolff / Druk K.
Kowalewskiego

Warszawa

1876

Druk K. Kowalewskiego

Warszawa

1877

[Warszawa]

[1877/
1878]

Warszawa

1878

Warszawa

1879

Warszawa

1879

Warszawa

1879

Warszawa

1880

[Gebethner i Wolff]

11

Lucyna
Ćwierczakiewiczowa

Druk K. Kowalewskiego

autorka 365 obiadów

nakł. autorski / skład
główny w Księgarni
Gebethnera i Wolffa / we
Lwowie w księgarni
Gubrynowicza i
Schmidta / Druk. Wł.
Dębskiego

Lucyna
Ćwierczakiewiczowa

Druk K. Kowalewskiego

[Lucyna
Ćwierczakiewicz]
Lucyna C. autorka
jedynych praktycznych
przepisów oraz wielu
innych dzie
gospodarczych

nakł. aut., Gebethner i
Wolff / Druk J. Noskowski
nakł. autorki / Skład
główny w księgarni
Gebethnera i Wolffa /
Druk. M. Ziemkiewicz, W.
Noakowski

Lucyna
Ćwierczakiewiczowa

Druk K. Kowalewskiego

Warszawa

1880

Lucyna
Ćwierczakiewiczowa

Druk K. Kowalewskiego

Warszawa

1881

Jedyne praktyczne przepisy konfitur,
ciast, wędlin, wódek i likierów

autorka 365 obiadów
Lucyna C.

Skład główny w księgarni
Gebethnera i Wolffa / Na
Galicyję w księgarni
Polskiej / F. czerwiński, S.
Niemira

Warszawa

1882

Kalendarz na rok 1882 : kolęda dla
gospodyń przez autorkę 365 obiadów.
Rok 7

Lucyna
Ćwierczakiewiczowa

Druk K. Kowalewskiego

Warszawa

1882

365 obiadów za pięć złotych

Lucyna C. autorka
jedynych praktycznych
przepisów poradnika
porządku i kolęd dla
gospodyń

nakł. autorki / Skład
główny w księgarni
Gebethnera i Wolffa / Na
Galicję skład główny
Lwów księgarnia Polska /
Druk Franciszek
Czerwiński

Warszawa

1883

Lucyna
Ćwierczakiewiczowa

Druk K. Kowalewskiego

Warszawa

1883

Lucyna
Ćwierczakiewiczowa

Druk K. Kowalewskiego

Warszawa

1884

autorka 365 obiadów

nakł. autorki / druk M.
Ziemkiewicz

Warszawa

1885

Lucyna
Ćwierczakiewiczowa

Druk K. Kowalewskiego

Warszawa

1885

Podarunek ślubny : kurs gospodarstwa Lucyna Ćwierczakiewicz, skład główny w księgarni
miejskiego i wiejskiego dla kobiet
autorkę 365 obiadów
Gebethner i Wolff /
Drukarnia M.
Ziemkiewicza ul.
Krakowskie-Przedmieście

Warszawa

1885

Jedyne praktyczne przepisy wszelkich
zapasów spiżarnianych oraz pieczenia
ciast

Kalendarz na rok 1879 : kolęda dla
gospodyń przez autorkę 365 obiadów.
Rok 4
Nauka robienia kwiatów bez pomocy
nauczyciela : z 239 rycinami

365 obiadów za pięć złotych

Kalendarz na rok 1880 : kolęda dla
gospodyń przez autorkę 365 obiadów.
Rok 5
Kalendarz na rok 1881 : kolęda dla
gospodyń przez autorkę 365 obiadów.
Rok 6

Kalendarz na rok 1883 : kolęda dla
gospodyń przez autorkę 365 obiadów.
Rok 8
Kalendarz na rok 1884 : kolęda dla
gospodyń przez autorkę 365 obiadów.
Rok 9
Jedyne praktyczne przepisy konfitur,
różnych marynat, wędlin, wódek,
likierów, win owocowych, modów oraz
ciast
Kalendarz na roku 1885 : kolęda dla
gospodyń przez autorkę 365 obiadów.
Rok 10
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9 popr. i
powiększ.

12 popr. i
powiększ.

10

13 popr. i
znacznie
powiększone

11, powiększ.

365 obiadów za pięć złotych

Jedyne praktyczne przepisy konfitur,
konserw, soków, marynat, wędlin,
wódek, likierów, win owocowych, ciast,
itp.
Kalendarz na rok 1886 : kolęda na
gospodyń przez autorkę 365 obiadów.
Rok11
Cokolwiek bądź chcesz wyczyścić czyli
Porządki domowe
Kalendarz na rok 1886 : kolęda na
gospodyń przez autorkę 365 obiadów.
Rok 12

365 obiadów za pięć złotych

Kalendarz na rok 1888 : kolęda dla
gospodyń przez autorkę 365 obiadów.
Rok 13
Jedyne praktyczne przepisy konfitur,
konserw, soków, marynat, wędlin,
wódek, likierów, win owocowych, ciast,
itp.
Kalendarz na rok 1889 : kolęda dla
gospodyń przez autorka 365 obiadów.
Rok 14

Lucyna C. autorka
jedynych praktycznych
przepisów kursu
gospodarstwa dla kobiet

415
nakł. autorki / Skład
główny w księgarni
Gebethnera i Wolffa / Na
Galicję skład główny
Kraków / Druk Ig.
Zawiszewskiego

14 popr. i
powiększ.

Warszawa

1886

12

Warszawa

1886

autorka 365 obiadów

skł. gł. w księgarni
Gebethnera i Wolffa / Druk
Zawiszewskiego

Lucyna
Ćwierczakiewiczowa

Druk K. Kowalewskiego

Warszawa

1886

Lucyna C.

s.n. / Druk M.
Ziemkiewicz

Warszawa

1887

Lucyna
Ćwierczakiewiczowa

Druk K. Kowalewskiego

Warszawa

1887

Warszawa

1888

Warszawa

1888

Warszawa

1889

Lucyna C. autorka
nakł. autorki / Skład
jedynych praktycznych
główny w księgarni
przepisów kursu
Gebethnera i Wolffa / Na
gospodarstwa dla kobiet i
Galicję skład główny
innych dzieł
Kraków, Gebethner / Druk
gospodarczych
M, Ziemkiewicz

15 popr. i
powiększ.

Lucyna
Ćwierczakiewiczowa

Druk K. Kowalewskiego

autorka 365 obiadów

nakł. autorki, Gebethner i
Wolff / Druk. M.
Ziemkiewicz

Lucyna
Ćwierczakiewiczowa

Druk K. Kowalewskiego

Warszawa

1889

Kurs gospodarstwa miejskiego i
wiejskiego dla kobiet

Autorka 365 obiadów

skład główny Gebethner i
Wolff / Druk M.
Ziemkiewicza

Warszawa

1889

Kalendarz na rok 1890 : kolęda dla
gospodyń przez autorkę 365 obiadów.
Rok 15

Lucyna
Ćwierczakiewiczowa

Druk K. Kowalewskiego

Warszawa

1890

Warszawa

1891

Warszawa

1891

Warszawa

1891

Warszawa

1892

Warszawa

1892

Warszawa

1893

Warszawa

1893

Warszawa

1894

Warszawa

1894

13

Lucyna C. autorka kursu
16 znacznie
nakł. autorki / Skład
gospodarczego dla kobiet,
powiększ. zm. z
główny w księgarni
365 obiadów za pięć złotych
jedynych praktycznych
dodatkiem
Gebethnera i Wolffa /
przepisów, poradnika
doświadczeń
Druk. Pawła Szymanowski
porządku
kuchennych
Jedyne praktyczne przepisy konfitur,
nakł. autorki / Skład
konserw, soków, marynat, wędlin,
główny w księgarni
autorka 365 obiadów
14
wódek, likierów, win owocowych, ciast,
Gebethnera i Wolffa /
itp.
Druk. M. Ziemkiewicz
Kalendarz na rok 1891 : kolęda dla
Lucyna
gospodyń przez autorkę 365 obiadów.
Druk K. Kowalewskiego
Ćwierczakiewiczowa
Rok 16
Kalendarz na rok 1892 : kolęda dla
Lucyna
gospodyń przez autorkę 365 obiadów.
Druk K. Kowalewskiego
Ćwierczakiewiczowa
Rok 17
Poradnik porządku i różnych
Gebethner i Wolff / Druk
3 znacz.
autorka 365 obiadów
wiadomości potrzebnych kobiecie
P. Szymański
powiększone
Skład główny w księgarnii
Jedyne praktyczne przepisy konfitur,
Gebethner i Wolff / Na
różnych marynat, wędlin, wódek,
Galicyę: Kraków,
autorka 365 obiadów
15
likierów, win owocowych, modów oraz
Księgarnia Gebethnera /
ciast
Druk K. Kowalewskiego,
ul. Królewska 29
Kalendarz na rok 1893 : kolęda dla
Lucyna
gospodyń przez autorkę 365 obiadów.
Druk K. Kowalewskiego
Ćwierczakiewiczowa
Rok 18
17 znacznie
Skład główny w ksiegarni powiększ., zm., z
365 obiadów za pięć złotych
Lucyna C.
Gebethnera i Wolffa / Druk
dodatkiem
P. Szymanowski
doświadczeń
kuchennych
Kalendarz na rok 1894 : kolęda dla
Lucyna
Druk K. Kowalewskiego
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gospodyń przez autorkę 365 obiadów.
Rok 19
Jedyne praktyczne przepisy konfitur,
konserw, soków, marynat, wędlin,
wódek, likierów, win owocowych, ciast,
itp.
Kalendarz na rok 1895 : kolęda dla
gospodyń przez autorkę 365 obiadów.
Rok 20
Kalendarz na rok 1896 : kolęda dla
gospodyń przez autorkę 365 obiadów.
Rok 21

Ćwierczakiewiczowa

autorka 365 obiadów

Skłag główny w księgarni
Gebethnera i Wolffa / Druk
K. Kowalewski

Lucyna
Ćwierczakiewiczowa
Lucyna
Ćwierczakiewiczowa

16

Warszawa

1895

Druk K. Kowalewskiego

Warszawa

1895

Druk K. Kowalewskiego

Warszawa

1896

Warszawa

1897
(okładka
1898)

Warszawa

1897

Warszawa

1897

Warszawa

1898

Warszawa

1898

Warszawa

1899

Warszawa

1900

Warszawa

1900

Lucyna C. autorka kursu
nakł. autorki / skład
18 znacz.
gospodarstwa dla kobiet,
główny w Księgarni
powiększ., zm. z
365 obiadów za pięć złotych
jedynych praktycznych Gebethnera i Wolffa / Druk
dodatkiem
przepisów, poradnika
K. Kowalewskiego,
doświadczeń
porządku itd.
Warszawa, Mazowiecka 8
kuchennych
Jedyne praktyczne przepisy konfitur,
nakł. aut. / Skład główny
konserw, soków, marynat, wędlin,
w księgarni Gebethnera i
autorka 365 obiadów
17
wódek, likierów, win owocowych, ciast,
Wolffa / Druk. K.
itp.
Kowalewski
Kalendarz na rok 1897 : kolęda dla
Lucyna
gospodyń przez autorkę 365 obiadów.
Druk K. Kowalewskiego
Ćwierczakiewiczowa
Rok 22
Kalendarz na rok 1898 : kolęda dla
Lucyna
gospodyń przez autorkę 365 obiadów.
Druk K. Kowalewskiego
Ćwierczakiewiczowa
Rok 23
Poradnik porządku i różnych
J. Fiszer, druk. K.
4te znacz.
?
wiadomości potrzebnych kobiecie
Kowalewskiego
powiększone
Kalendarz na rok 1899 : kolęda dla
Lucyna
gospodyń przez autorkę 365 obiadów.
Druk K. Kowalewskiego
Ćwierczakiewiczowa
Rok 24
Jedyne praktyczne przepisy konfitur,
Skład główny w księgarni
konserw, soków, marynat, wędlin,
autorka 365 obiadów Gebethnera i Wolffa / Druk
18
wódek, likierów, win owocowych, ciast,
K. Kowalewski
itp.
tł. z fr. przez autorkę 365
obiadów ku pożytkowi
skład główny Gebethner i
Listy humorystyczne w kwestyi
właścicielek tychże oraz
Wolff / Druk K.
kulinarnej
Listy o urządzeniu domu,
Kowalewskiego
przez Lucynę
Ćwierczakiewicz
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Aneks 5 : Tabela wszystkich publikacji Lucyny
Ćwierczakiewicz po 1900 roku
Wydawca

Autor

365 obiadów

Lucyna Ćwierczakiewicz autorka
kursu gospodarstwa dla kobiet,
jedynych praktycznych przepisów,
poradnika porządku itd.

Jan Fiszer / Druk. K.
Kowalewski

365 obiadów

Lucyna Ćwierczakiewicz autorka
kursu gospodarstwa dla kobiet,
jedynych praktycznych przepisów,
poradnika porządku itd.

Czcionki Nowej
Drukarni Jagielońskiej
pod zarządem L. K.
Górskiego / Drukarnia
Literacka w Krakowie
pod zarządem L. K.
Górskiego

Jedyne praktyczne przepisy konfitur,
konserw, soków, marynet, wędlin, wódek,
likierów, win owocowych, ciast, itp.

Lucyna Ćwierczakiewiczowa
autorka 365 obiadów

J. Fiszer / Druk. K.
Kowalewski

19

365 obiadów

Lucyna Ćwierczakiewicz autorka
kursu gospodarstwa dla kobiet,
jedynych praktycznych przepisów,
poradnika porządku itd.

J. Fiszer / Druk P.
Laskauer

20 96-ty po
100-ny tyś

Warszawa

1905
(okład
ka
1906)

Jedyne praktyczne przepisy konfitur,
konserw, soków, marynet, wędlin, wódek,
likierów, win owocowych, ciast, itp.

Lucyna Ćwierczakiewiczowa
autorka 365 obiadów

J. Fiszer / Druk. P.
Laskauer

20

Warszawa

[1905
]

Lucyna Ćwierczakiewicz autorka
kursu gospodarstwa dla kobiet,
J. Fiszer / Druk E. Nicz
jedynych praktycznych przepisów,
poradnika porządku itd.
nakł. i własność Jana
Baby, placki i mazurki : praktyczne
Fiszera / Druk W.
przepisy pieczenia chleba, bułek,
Lucyna Ćwierczakiewiczowa, autor
Cywińskiego / ? L.
placków, mazurków, tortów, ciastek,
365 obiadów
Biliński i W.
pierników itp.
Maślankiewicz
Jedyne praktyczne przepisy konfitur,
J. Fiszer / Druk L.
Lucyna Ćwierczakiewiczowa
konserw, soków, marynet, wędlin, wódek,
Biliński, W.
autorka 365 obiadów
likierów, win owocowych, ciast, itp.
Maślankiewicz
nakł. i własność Jana
Soki i konfitury : praktyczne przepisy
Lucyna Ćwierczakiweiczowa,
Fiszera, Nowy świat 9 /
konfitur, soków, konserw, kompotów
autorka 365 obiadów
Druk: L. Bilińskiego i
słodkich i ostrych, galaret, marmolad itp
W. Maślankiewicza
Lucyna Ćwierczakiewicz autorka
J. Fiszer, Lwów : H.
kursu gospodarstwa dla kobiet,
365 obiadów
Altenberg / Druk. W.
jedynych praktycznych przepisów,
Cywiński
poradnika porządku itd.
nakł. księgarni Jana
Poradnik porządku i różnych wiadomości
Lucyna Ćwierczakiewiczowa
Fiszera / Druk. W.
potrzebnych kobiecie
Cywińskiego
Jedyne praktyczne przepisy konfitur,
J. Fiszer / Druk R.
konserw, soków, marynet, wędlin, wódek,
Lucyna Ćwierczakiewiczowa
Kaniewskiego
likierów, win owocowych, ciast, itp.
nakł. i własnosć Jana
Jedyne praktyczne przepisy konfitur,
Lucyna Ćwierczakiewiczowa
Fiszera, druk W.
likierów, marynat, ciast top.
Cywuńskiego
Lucyna Ćwierczakiewiczowa
J. Fiszer , Lwów : F.
autorka kursu gospodarstwa dla
365 obiadów
West / Druk. W.
kobiet, jedynych praktycznych
Cywiński
przepisów, poradnika porządku itd.
Lucyna Ćwierczakiewiczowa
J. Fiszer, Lwów : H.
autorka kursu gospodarstwa dla
365 obiadów
Altenberg / Druk. W.
kobiet, jedynych praktycznych
Cywiński
przepisów, poradnika porządku itd.
Lucyna Ćwierczakiewiczowa
autorka kursu gospodarstwa dla
J. Fiszer / Druk W.
365 obiadów
kobiet, jedynych praktycznych
Cywiński
przepisów, poradnika porządku itd.
365 obiadów
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Wydanie

Miejsce
wydania

Tytuł

Rok

19, 92 tys.
znacznie
powiększ.,
zm. z
Warszawa 1901
dodatkiem
doświadczeń
kuchennych
19
wznowione,
znacznie
powiększ. zm. Kraków 1902
z dod.
doświadczeń
kuchennych
Warszawa 1903

20 96-102 tys. Warszawa 1907

21

Warszawa

[1908
]

Warszawa

[1908
]

Warszawa

[1908
]

21 gruntownie
popr. 103-110 Warszawa 1911
tys
5 znacz.
Warszawa 1912
powiększone
22

Warszawa

[1913
]

23

Warszawa

[1914
]

22 gruntownie
popr. 110-115 Warszawa 1917
tys.
23 gruntownie
[1920
popr. 116-122 Warszawa
]
tys.
24 gruntownie
[1923
popr. 116-132 Warszawa
]
tys

365 obiadów

Lucyna Ćwierczakiewiczowa

Cokolwiek bądź chcesz wyczyścić czyli
Porządki domowe

Lucyna C.

365 obiadów Lucyny
Ćwierczakiewiczowej

Lucyna Ćwierczakiewiczowa

Jedyne praktyczne przepisy konfitur,
różnych marynat, wędlin, wódek,
likierów, win owocowych, modów oraz
ciast

Lucyna Ćwierczakiewiczowa

Wydawnictwa
Artystyczne i Filmowe
Wydawnictwa
Artystyczne i
Filmowe / DRP

Warszawa 1982
Warszawa 1982

wg. 23
opracował do
Krajowa Agencja
druku,
Wydawnicza /
poprzedził
Drukarnia Wydawnicza
wstępem i
im. W. L. Anczyca w
zaopatrzył w
Krakowie
słownik Jan
Kalkowski
Wydawnictwo Alfa

reprint
wydania z
1885

2, wg 23
opracował do
Krajowa Agencja
druku
Wydawnicza /
poprzedził
Drukarnia Wydawnicza
wstępem i
im. W. L. Anczyca w
zaopatrzył w
Krakowie
słownik Jan
Kalkowski

Kraków

1985

Warszawa 1985

365 obiadów Lucyny
Ćwierczakiewiczowej

Lucyna Ćwierczakiewiczowa

Jedyne praktyczne przepisy konfitur,
różnych marynat, wędlin, wódek,
likierów, win owocowych, modów oraz
ciast

Lucyna Ćwierczakiewiczowa

Wydawnictwo Alfa

reprint
wydania z
1885

Warszawa 1988

Obiady, ciasta, konfitury

Lucyna Ćwierczakiewiczowa

Krajowa Agencja
Wydawnicza

1 w tej ed.

Rzeszów

365 obiadów

Lucyna Ćwierczakiewicz autorka
kursu gospodarstwa dla kobiet
jedynych praktycznych przepisów
poradnika porządku itd.

Wydawnictwo
Artystyczne i
Filmowe

reprint
wydania z
1911 roku

Cokolwiek bądź chcesz wyczyścić czyli
Porządki domowe

Lucyna C.

Podarunek ślubny : kurs gospodarstwa
miejskiego i wiejskiego dla kobiet

Lucyna Ćwierczakiewicz autorka
365 obiadów

Obiady, ciasta, konfitury

Lucyna Ćwierczakiewiczowa

Obiady, ciasta, konfitury

Lucyna Ćwierczakiewiczowa

365 obiadów

Lucyna Ćwierczakiewicz autorka
kursu gospodarstwa dla kobiet,
jedynych praktycznych przepisów,
poradnika porządku itd. zebrane i
spisane

365 obiadów

Lucyna Ćwierczakiewiczowa

Jedyne praktyczne przepisy konfitur,
likierów, marynat, ciast top.
Jedyne praktyczne przepisy konfitur,
różnych marynat, wędlin, wódek,
likierów, win owocowych, modów oraz
ciast
Kuchnia polska w przepisach Lucyny
Ćwierczakiewiczowej

Lucyna Ćwierczakiewicz autorka
365 obiadów

365 obiadów

Lucyna Ćwierczakiewiczowa

Jedyne praktyczne przepisy

Lucyna Ćwierczakiewiczowa

Perfekcyjny poradnik pani domu.
Kuchnia i porady Lucyny
Ćwierczakiewicz

Wanda Jackowska

Lucyna Ćwierczakiewiczowa

Lucyna Ćwierczakiewiczowa

Wydawnictwa
Artystyczne i Filmowe
Wydawnictwo
Artystyczne i
Filmowe / BielskoBiała: BZG
Krajowa Agencja
Wydawnicza
Krajowa Agencja
Wydawnicza
Wydawnictwo
Młotkowski

1988

1988

Warszawa 1989

Warszawa 1989

Warszawa 1989

2 w tej ed.

Rzeszów

1991

3 w tej ed.

Rzeszów

1991

oparty na 21
grunt. popr.

Toruń

2004

Wydawnictwo Nowy
1
Warszawa 2004
Świat
Wydawnictwo Nowy 1 w tym ukł. i
Warszawa 2004
Świat
oprac.
Wydawnictwo
Młotkowski

oparte na
wyd. 11 z
1885 r.

Toruń

2004

Wydawnictwo Nowy
Warszawa 2007
Świat
Wydawnictwo Nowy
2
Warszawa 2009
Świat
Wydawnictwo Nowy 2 w tym ukł. i
Warszawa 2009
Świat
oprac.
Wydawnictwo
Buchmann
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Kraków

Warszawa

2013

Aneks 6 : Ilustracje

1. Strona tytułowa, 365 obiadów za 5 złotych, wyd. 2, Warszawa 1862.
2. Strona tytułowa, 365 obiadów za 5 złotych, wyd. 5, Warszawa 1866.
3. Oprawa wydawnicza, 365 obiadów za pięć złotych, wyd. 18, Warszawa 1898.
4. Strona tytułowa, 365 obiadów za pięć złotych, wyd. 10, Warszawa 1875.
5. Strona tytułowa, 365 obiadów za pięć złotych, wyd. 16, Warszawa 1891.
6. Strona tytułowa, 365 obiadów, wyd. 19, Warszawa 1901.
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7. Oprawa wydawnicza, okładka górna, 365 obiadów, wyd. 20, Warszawa 1906.
8. Oprawa wydawnicza, okładka dolna, 365 obiadów, wyd. 20, Warszawa 1906.
9. Oprawa wydawnicza, Jedyne praktyczne przepisy, wyd. 23, Warszawa 1914.
10. Rozkładówka, 365 obiadów za pięć złotych, wyd. 20, Warszawa 1905.
11. Oprawa introligatorska, Jedyne praktyczne przepisy, wyd. 10, Warszawa 1882.
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14. Strona tytułowa, Jedyne praktyczne przepisy, wyd. 21, Warszawa [1908].
15. Strona tytułowa, Jedyne praktyczne przepisy, wyd.2, Warszawa 1861.
16. Reklamy, Jedyne praktyczne przepisy, wyd. 20, Warszawa [1905].
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