Wygraj książkę z Wydawnictwa Literackiego!
2018-11-07
Poznajcie polską Julię Child – mistrzynię kuchni, prekursorkę nowoczesności! Trzęsła
warszawską socjetą końca XIX wieku. Bywała na salonach, nadawała ton dyskusjom i balom.
Żadna inna kobieta w Królestwie Polskim nie odniosła takiego sukcesu jak Lucyna
Ćwierczakiewiczowa.

Fizycznie była przeciwieństwem urodzonej niemal sto lat później Amerykanki. Miała
zaledwie półtora metra wzrostu i z dumą nosiła niemałą nadwagę. Za to sposób
bycia, niezwykła charyzma i bezpośredniość z pewnością łączyły dwie słynne
kucharki. Obie miały też podobny plan na przyszłość – być dobrą żoną i matką,
pomagać innym, uczyć się i wieść życie nowoczesnej pani domu. A że bez
umiejętności gotowania sprostać temu nie sposób, to całe swoje zaangażowanie
zogniskowały w sztuce kulinarnej i odniosły niebywały sukces.
Pani Lucyna miała niespełna czterdzieści lat, a już była obiektem zachwytów,
złośliwych spojrzeń i plotek. Jej 365 obiadów za 5 złotych było najchętniej czytaną
polską książką tamtego okresu i zajmowało honorowe miejsce w tysiącach polskich
domów, tuż obok Biblii. Nakłady kolejnych jej książek kucharskich przekraczały
nakłady dzieł Mickiewicza i Słowackiego, prowadzony przez nią salon przy Królewskiej
odwiedzały największe osobistości stolicy, a za zarobione pieniądze mogła kupić trzy
majątki ziemskie!
„Panoszy się na mieście jak pawie pióro w kapeluszu – mówili złośliwcy,
zazdroszczący jej żyłki do marketingu i interesów, dodając: – Jest jak rtęć, wszędzie
się wciśnie”. Słynęła też ze swojej oszczędności, co sprawiło, że żartobliwie nazywano
ją „Ćwierciakiewiczową”. Była jednocześnie wzorem emancypacji, a promując w
swoich poradnikach, redagowanych przez siebie kalendarzach i rubrykach prasowych
zdrowy styl życia, wyprzedziła epokę.
Teraz Lucyna Ćwierczakiewiczowa i Warszawa końca XIX wieku ożywają na nowo na
kartach frapującej biografii spisanej przez znaną dziennikarkę, Martę Sztokfisz. Tę
książkę czyta się jak doskonałą powieść!
Lucyna Ćwierczakiewiczowa podniosła gotowanie do rangi sztuki, była pierwszą osobą
w Polsce, która z porad lifestylowych uczyniła sposób na życie. Jej sylwetkę
przypomina Marta Sztokfisz - kultura.gazetaprawna.pl
KONKURS
Mamy dla Was kilka egzemplarzy książki „Pani od obiadów. Lucyna
Ćwierczakiewiczowa historia życia” Marty Sztokfisz wydanej przez Wydawnictwo
Literackie. Dla chętnych, mamy zadanie konkursowe: Podaj przepis na swoje
popisowe danie. Odpowiedzi podsyłajcie na adres: konkurs.mk@um.krakow.pl do
piątku, 9 listopada do godz. 12. W tytule maila wpiszcie: WYDAWNICTWO
LITERACKIE, a w jego treści adres, na który ma zostać przesłana książka.
Zwycięzców o nagrodzie poinformujemy indywidualnie.
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