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WYDARZENIE

Album „Malarska opowieść o polskim chlebie”.
Spotkanie retrospektywne

„… Tej nocy nie przespałem. Jestem ze wsi i tam [w albumie –
przyp. red.] pachnie mi świeżym chlebem, stąd przy niektórych
opisach na karty albumu spadły mi łzy wzruszenia…” – Ks. Bp
Józef Zawitkowski − Biskup Pomocniczy Senior Diecezji Łowickiej.
„… I would like to thank you for the fascinating album presenting the illustrated history of polish bread…” – Georgette Mosbacher, The Ambassador of United States of America in Poland.
„… Bardzo dziękujemy i gratulujemy tak pięknie wydanej
książki. Wyznam Pani [dot. pani Prezes Wydawnictwa Jeden
Świat] że wygląda znacznie lepiej i poważniej niż się spodziewaliśmy. Zarówno ilość, jakość, dobór reprodukcji, jak i interesujący tekst przyjemnie nas zaskoczyły. Być może szkoda, że
książka nie będzie w normalnej dystrybucji…” – Aldona Mickiewicz, Tadeusz Boruta, twórcy dzieł.
W dniu 11 grudnia 2019 r. w siedzibie Zarządu Głównego
SITSpoż. miało miejsce spotkanie grupy zaangażowanej w realizację projektu dotyczącego wydania albumu p.t. „Malarska opowieść o polskim chlebie”. Oprócz autorek – Elżbiety Staszewskiej
i Mieczysławy Janik – prezes Wydawnictwa Jeden Świat Aldony
Zawadzkiej oraz pracowników Zarządu Głównego SITSpoż.
wzięły w nim udział redaktorki czasopism branżowych, zaangażowanych w popularyzację albumu wśród czytelników.
Album w pojedynczych egzemplarzach można teraz
znaleźć na całym świecie, cieszy się bardzo dużym uznaniem wśród obdarowanych. Stowarzyszenie otrzymało wie-

le poruszających serca podziękowań. Są między nimi listy od
Jego Świątobliwości Papieża Franciszka, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, księdza Arcybiskupa
Wojciecha Polaka − Prymasa Polski i ojca Mariana Waligóry
OSPPE − Przeora Jasnej Góry, a także od innych obdarowanych.
Podczas spotkania pre
zes Zarządu Głównego
SITSpoż, Bronisław Wesołowski, wręczył autorkom unikatowe wydawnictwa zawierające kopie najważniejszych przesłanych
na jego ręce podziękowań.
W zamierzeniu, wydawnictwo to jest dodatkowym,
wzruszającym podziękowaniem dla autorek za ich trud
włożony w stworzenie tak niezwykłego i unikatowego albumu.
Autorka, pani Elżbieta Staszewska, przeczytała wszystkim obecnym najbardziej dla niej istotne podziękowania od biskupa seniora
Antoniego Pacyfika Dydycza.
Na zakończenie, jeszcze raz gorące słowa podziękowania zostały skierowane do Departamentu Rozwoju Rynku Wydziału
Funduszy Promocji Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, bez
którego pomocy ten album nigdy nie zostałby wydany.


