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Skarb – słowo, którym nazywamy coś dla nas najcenniejszego. Skarb może mieć postać materialną, być
kosztownym i kunsztownym przedmiotem o ważnej funkcji sakralnej lub świeckiej - mszalnym kielichem,
monstrancją, królewską koroną. Ale może też być czymś z pozoru materialnym nic nie wartym – jak drobne
szczątki ciał świętych, dla których wspaniałe złote relikwiarze są zaledwie oprawą. Skarb może w końcu być czymś
o wartości niematerialnej – pamięcią, uczuciem, widokiem. Może być wreszcie najdroższą nam osobą – pisze we
wstępnie wspaniałego albumu jego autorka Maria Poprzęcka.
Ten wyjątkowy album zawiera kilkadziesiąt przykładów bezcennych dla Polaków świadectw polskiej historii
i kultury: budynków, dzieł sztuki, wizerunków i krajobrazów. Przygotowany w wersji polsko-angielskiej będzie
wspaniałym upominkiem na każdą okazję, jako prezent ślubny, nagroda szkolna, pamiątka zabrana znad Wisły
przez cudzoziemców. Zapewne będzie też nieocenionym wspomnieniem rodzinnego kraju dla wszystkich Polaków
mieszkających za granicą.

A treasure is something you cherish, something most valuable. It can have a material form – as in the case of skillfully made cups,
ornamental crowns or rich goblets. On the other hand, however, it can be something opposite – worshipped human remains, rags but
also memories, feelings, beloved landscapes. Lastly, treasure can simply mean the closest person whom we love.
This unique album showcases pinnacles of Polish culture – its material treasures, paintings, buildings and landscapes. The nostalgic
tone is not devoid of meaning, though – as the always so crucial questions arise: what does „Polish” mean, how does the Polish canon
look like and what is its place in today’s world.
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