
Emilia Roman, Patrycja Sędyka, Grzegorz Rawski, Mikołaj 
Duda, Jakub Dryś, Natalia Ura, Agata Bogacz, Konstancja Zu-
zanna Bulwa to młodzi tarnobrzeżanie, którzy są wzorem dla 
swoich rówieśników. Nie tylko znakomicie się uczą, realizu-
ją swe pasje, są niepowtarzalni, kreatywni, ale też dzielą się 

dobrem, wykazują wielką wrażliwość na krzywdę, są gotowi 
wyciągnąć rękę do potrzebującego i pośpieszyć mu z pomocą. 
Bo tacy są, wspaniali! Uroczyste wręczenie nagród laureatom 
ubiegłorocznego konkursu „Ośmiu Wspaniałych” odbyło się 
w Urzędzie Miasta Tarnobrzega 28 stycznia. 

– Pandemia pokrzyżowała wiele planów. Przed rokiem za-
ledwie udało się rozstrzygnąć konkurs „Ośmiu Wspaniałych”, 
gdy ogłoszono narodową kwarantannę. Na oficjalne gratulacje 
młodzi Wspaniali musieli więc czekać cały rok rok. Niestety, 
wciąż obowiązujące rygory sanitarne nie pozwoliły, by od-
było się to w uroczystej, jak zwykle, oprawie. Nie umniejsza 
to jednak wcale wspaniałości i wielkości tych młodych ludzi. 
Zresztą, oni doskonale wiedzą, co tak naprawdę w życiu się 
liczy. Owszem, cieszą zaszczyty, nagrody, jakieś godności, ale 
oni swoją piękną postawą pokazują, że to drugi człowiek jest 
najważniejszy – mówi Dariusz Bożek, prezydent Tarnobrzega.

Wraz z prezydentem miasta gratulacje wspaniałej młodzieży 
składali zasiadający w kapitule konkursu „Ośmiu Wspaniałych” 
– Bożena Kapuściak, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Tarno-
brzega, oraz Tomasz Krawczuk, naczelnik Wydziału Edukacji 
Urzędu Miasta Tarnobrzega.
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Zawalczmy o jezioro!

Ubiegłoroczni zwycięzcy konkursu „Ośmiu Wspaniałych” odebrali zasłużone gratulacje i nagrody. Przez pan-
demię nie mogło się to odbyć w roku rozstrzygnięcia konkursu, w uroczystej oprawie.

Wspaniali nagrodzeni

Inicjatywa lokalna to forma współpracy 
jednostek samorządu terytorialnego z  ich 
mieszkańcami, w  celu wspólnego realizo-
wania zadania publicznego na rzecz spo-
łeczności lokalnej.

Podczas realizacji inicjatywy, miesz-
kańcy mogą zaoferować swoją pracę 
społeczną, wkład rzeczowy (np. przed-
mioty, projekty konieczne do wykonania 
inicjatywy) lub wkład finansowy. Miasto 
Tarnobrzeg zaoferować może pomoc fi-

nansową lub rzeczową. Ważne jest jed-
nak, że w  przypadku inicjatywy miasto 
nie przekazuje mieszkańcom środków 
finansowych (dotacji), a jedynie realizuje 
niezbędne zakupy czy prace swoimi na-
rzędziami, natomiast pomoc rzeczową 
przekazuje w ramach użyczenia na czas 
realizacji inicjatywy.

Szczegółowe informacje dostępne są na 
stronie internetowej miasta www.tarno-
brzeg.pl

Głosujmy na Jezioro Tarnobrzeskie w  Plebi-
scycie „Turystyczne Perły Podkarpacia”, organi-
zowanym przez Polskie Radio Rzeszów i  PTTK 
Rzeszów!

Wystarczy kliknąć lub wysłać SMS-a! Prezentacje 
Turystycznych Pereł Podkarpacia biorących udział 
w  plebiscycie – aż pięćdziesięciu! – od wtorku do 
piątku o godz. 9.30 na antenie Polskiego Radia Rzeszów 
w  audycji „Teraz Gramy”. Najpiękniejsze miejsca wy-
brane przez słuchaczy odwiedzi Radio Biwak – letnia 
audycja Polskiego Radia Rzeszów.

Nagrody czekają też na oddających głosy! Szczegóły 
i regulamin plebiscytu dostępne są na stronie interne-
towej Polskiego Radia Rzeszów.

Prezydent Miasta Tarnobrzega, na podstawie Uchwały Nr XXXV/375/2020 Rady 
Miasta Tarnobrzega z dnia 28 października 2020 r. zaprasza mieszkańców Tarno-
brzega do składania wniosków o inicjatywę lokalną w 2021 r.

Inicjatywy lokalne na start!

Akcja będzie prowadzona do 30 kwietnia 2021 r.

Akcja odbywa się 
pod Honorowym Patronatem 
Prezydenta Miasta Tarnobrzega

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE 
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

dotkniętych skutkami epidemii COVID-19

Przedsiębiorco, skorzystaj z porad prawnych udzielanych przez radców prawnych

Porady udzielane są w każdy wtorek i czwartek w godz. 15-17 
po wcześniejszym zgłoszeniu na darmoweporadytbg@gmail.com

Porady prawne świadczone są przez 
radców prawnych OIRP 

w Kielcach w formie ustnej.

Więcej szczegółów na 
darmoweporadytbg@gmail.com
@

Miejsce udzielania porad: 
Biuro Okręgowej Izby Radców 

Prawnych w Kielcach,
Tarnobrzeg, ul. Grota 

Roweckiego 3, piętro 1
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Okres dystrybucji artykułów spo-
żywczych w  ramach Podprogramu 
2020 rozpoczął się w  styczniu, a za-
kończy się  w sierpniu 2021 roku. 

Pomoc żywnościową w  ramach 
POPŻ mogą otrzymać osoby i rodzi-
ny znajdujące się w trudnej sytuacji 
życiowej, spełniające kryteria okre-
ślone w art.7 Ustawy o pomocy spo-
łecznej, i których dochód nie przekra-
cza 220% kryterium dochodowego, 
które  wynosi:
–  1 542,20 zł dla osoby samotnie go-

spodarującej,
–   1 161,60 zł dla osoby w rodzinie.

Aby uzyskać skierowanie  upraw-
niające do korzystania z  pomocy 
żywnościowej, należy zgłosić się do 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
w  Tarnobrzegu, ul. Kopernika 3, od 
poniedziałku do piątku w  godz. od 

7.30 do 10.00 i od 14.00 do 15.30 lub 
w formie zdalnej poprzez kontakt te-
lefoniczny z pracownikiem socjalnym  
pod numerem  tel. 15 822 60 97.

Skład paczki żywnościowej przy-
padającej w  Podprogramie 2020 
obejmuje 20 produktów: cukier bia-
ły, buraczki – wiórki, fasola po bre-
tońsku, herbatniki maślane, groszek 
z  marchewką, mus jabłkowy, kasza 
jęczmienna, koncentrat pomidoro-
wy, makaron jajeczny, mleko UHT, 
olej rzepakowy, pasztet drobiowy, 
płatki owsiane, powidła śliwkowe, 
filet z  makreli w  oleju, ryż biały, ser 
podpuszczkowy, szynka drobiowa, 
szynka wieprzowa mielona, miód 
nektarowy.

Paczki żywnościowe wydawane są 
w  11 punktach odbioru na terenie 
miasta Tarnobrzega  w  określonych 

dniach i  godzinach – szczegółowe 
informacje dostępne są na stronie in-
ternetowej www.mopr.pl w zakładce 
POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020.

Dodatkowe informacje można 
również uzyskać pod numerem 
tel. 15 822 60 97.

Osoby korzystające ze wsparcia 
żywnościowego mogą również 
wziąć udział w  bezpłatnych warsz-
tatach i  różnych formach aktywizu-
jących.

Żywność dla potrzebujących
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu we współpracy 

ze Stowarzyszeniem Tarnobrzeski Bank Żywności w Tarnobrzegu re-
alizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współ-
finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Po-
trzebującym.

PSZOK znów działa
30 stycznia ponownie uruchomiony został Punkt Selek-

tywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), z którego 
mieszkańcy Tarnobrzega mogą korzystać w ramach opłaty 
za gospodarowanie odpadami.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlo-
kalizowany jest w Tarnobrzegu, przy ul. Rusinowskiego 1 i przyjmuje 
odpady komunalne od poniedziałku do piątku w  godzinach 9-17, 
a w sobotę w godz. 8-14. W dni ustawowo wolne PSZOK jest nie-
czynny.

Odpady na terenie PSZOK-u można deponować wyłącznie w obec-
ności upoważnionego pracownika obsługującego PSZOK oraz wy-
łącznie w godzinach otwarcia PSZOK.

Na terenie PSZOK znajduje się również Kącik Rzeczy Używanych 
i Punkt Napraw.

W  razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 15 
823 69 41 lub 608 673 844.

Miasto nie organizuje rejestracji do szcze-
pień. Ta odbywa się za pośrednictwem: 

- dedykowanej infolinii, pod nr tel. 989;
- Internetowego Konta Pacjenta;
- bezpośrednio w  wybranym punkcie 

szczepień (https://www.gov.pl/web/szczepi-
mysie/mapa-punktow-szczepien#/).

Szczegółowe informacje dostępne są na 
rządowej stronie pod adresem: www.gov.pl.

Kto może ubiegać się o zapewnienie trans-
portu na szczepienie?
•  osoby posiadające aktualne orzeczenie 

o niepełnosprawności w stopniu znacznym, 
o  kodzie R (upośledzenie narządu ruchu) 
lub N (choroby neurologiczne) lub odpo-
wiednio I grupę z ww. schorzeniami i mają 
trudności w poruszaniu się,

•  osoby mające obiektywne i  niemożliwe 
do przezwyciężenia we własnym zakresie 
trudności w samodzielnym dotarciu do naj-
bliższego punktu szczepień,

•  wyłącznie mieszkańcy Tarnobrzega,

•  osoby, które mają już ustalony termin szcze-
pień.

Gmina nie organizuje transportu dla osób 
leżących. Szczepienia w domu pacjentów or-
ganizuje Szpital Wojewódzki w Tarnobrzegu.

Miejska infolinia w sprawie zorganizowania 
transportu na szczepienia przeciw COVID-19: 

tel. 690 448 795, 
czynna jest od poniedziałku do piątku, 
w godz. 8.00-15.00

690 448 795

W związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień, zgodnie z zaleceniami rządowymi, miasto Tarnobrzeg podjęło 
się zapewnienia transportu do punktów szczepień uprawnionym do tego mieszkańcom miasta. TRANSPORT NA SZCZEPIENIE
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INFORMACJA
Prezydent Miasta Tarnobrzega informuje o  zamiesz-

czeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Tarno-
brzega www.tarnobrzeg.eobip.pl na okres 21 dni, tj. od 
22 lutego do dnia 15 marca, wykazów:
-  nieruchomości ozn. nr 1106/2, 1106/3 i  1106/4, położonych 

w Tarnobrzegu przy ul. Żniwnej, obręb Miechocin, stanowią-
cych własność gminy Tarnobrzeg, przeznaczonych do sprzeda-
ży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudo-
wę mieszkaniową jednorodzinną,

-  nieruchomości ozn. nr 1088/2, położonej w Tarnobrzegu przy 
ul. Żniwnej, obręb Miechocin, stanowiącej własność gminy 
Tarnobrzeg, przeznaczonej do sprzedaży w  trybie przetargu 
ustnego nieograniczonego pod zabudowę mieszkaniową jed-
norodzinną,

-  nieruchomości ozn. nr 1366, położonej w Tarnobrzegu, obręb 
Sielec, stanowiącej własność gminy Tarnobrzeg, przeznaczonej 
do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Szczegółowe informacje można uzyskać w  Biurze Obsługi 
Interesantów lub w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami 
Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, pok. 38, oraz tele-
fonicznie tel. 15 822 65 70 wew. 221. 

Twój 1% tak wiele znaczy

W  pierwszym  możliwym  dniu, 
12  lutego, otworzona została kry-
ta  pływalnia.  Przywrócono  lekcje 
nauki oraz doskonalenia pływania, 
w tym zajęcie w ramach programu 
„Mamo, tato, chcę pływać”, umoż-
liwiono też wejścia indywidualne.
15  lutego  uruchomione  zostało 

sztuczne lodowisko. Dzięki wytężo-
nej pracy oraz sprzyjającym warun-
kom atmosferycznym wystarczyło 
kilka dni, aby tarnobrzeżanie mogli 
cieszyć się  typowo zimową formą 
aktywności.
Mimo zimowej aury, bez zakłó-

ceń  prowadzone  są  zajęcia  pił-
karskie  na  euroboisku.  Z  odśnie-
żanego obiektu  korzystają  tarno-
brzeskie, młodzieżowe i seniorskie 
drużyny piłkarskie.

Miejska  siłownia  doposażona 
została  w  dodatkowe  obciążniki, 

hantle i worki treningowe. Ćwiczą-
cym czas umili nowy sprzęt audio-
-video. Jednak z otwarciem siłowni 
musimy jeszcze zaczekać.
W  trakcie  korzystania  z  miej-

skich obiektów sportowych należy 
pamiętać  o  reżimie  sanitarnym. 
Szczegółowe  informacje zamiesz-
czone  są  na  stronie  internetowej 
mosir.tarnobrzeg.pl.

***
W  niedzielę,  21  lutego,  Miejski 

Ośrodek Sportu i Rekreacji zorgani-
zował IX Zimowy Bieg Rekreacyjny 
wokół Jeziora Tarnobrzeskiego. 
Bieganie, jako prosta i ogólnodo-

stępna forma aktywności, cieszy się 
coraz  większą  popularnością.  Na 
starcie biegu  stanęło 85 zawodni-
ków,  którzy  przy  okazji  rywalizacji 
mogli podziwiać okolice Jeziora Tar-
nobrzeskiego w zimowej scenerii.

Obiekty MOSiR-u 
znów tętnią życiem

W związku ze zniesieniem obostrzeń dotyczących udostępniania 
obiektów sportowych tarnobrzeżanie znów mogą cieszyć się z ak-
tywności fizycznej w miejskich obiektach sportowych.

Konkurs Malarski „Ona”
Namaluj kobiecość! Tarnobrzeski Dom Kultury zaprasza 

dzieci ze szkół podstawowych do udziału w konkursie ma-
larskim „Ona”.

TDK zachęca młodych artystów, 
by za pomocą farb opowiedzieli 
o tym, z czym kojarzy im się sło-
wo „ona”. Celem konkursu jest za-
prezentowanie myśli, wrażliwości 
i refleksji dotyczących kobiecości. 
Różne jej oblicza. Kim są „one”? 
Czym się zajmują? Co lubią? Ja-
kie mają pasje, priorytety? Co je 
wyróżnia, co sprawia, że są wy-
jątkowe…  

– A  może jeszcze zupełnie 
inaczej postrzegasz kobiecość? 
– podpowiada koordynatorka 
konkursu Karolina Bednarska. – 
Konkurs adresowany jest nie tylko 
do dziewczyn. Jeśli masz siostrę, 
mamę, babcię, koleżankę, to kon-
kurs dla ciebie.

Prace należy składać w TDK do 4 marca. Rozstrzygnięcie nastąpi 
w Dniu Kobiet – 8 marca o godz. 15. na profilu Facebook Tarnobrze-
skiego Domu Kultury. 

Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe, a ich dzieła 
zostaną zaprezentowane na stronie internetowej organizatora i na 
wystawie w Galerii TDK (o ile pozwoli na to sytuacja epidemiczna).

Szczegółowe informacje, regulamin oraz kartę zgłoszenia można 
znaleźć na stronie internetowej TDK: www.tdk.tarnobrzeg.pl.

Będą śpiewać po raz 26.
Wkrótce rusza kolejna edycja Ogólnopolskiego Konkursu 

Piosenki „Wygraj Sukces”. Organizatorzy liczą, że w tym roku 
odbędzie się na żywo.

Znamy już terminarz 26. Kon-
kursu Piosenki „Wygraj Sukces”. 
Na początek płyta z  tegoroczny-
mi propozycjami muzycznymi dla 
uczestników. Już zaprezentowano 
jej okładkę, którą zaprojektował 
Mateusz Stradomski. Premierę krąż-
ka zapowiedziano na 5 marca. Kilka 
dni później będzie można wysyłać 
zgłoszenia. Od 16 maja zaś odbędą 
się kwalifikacje. 

Organizatorzy zamierzają ten 
pierwszy etap zrealizować w  for-
mie online. Potrwa do 15 czerwca. Z kolei jesienią odbędą się kwalifi-
kacje regionalne i finał, który zaplanowano na 12-13 listopada. Decyzja 
o tym, czy uczestnicy spotkają się na scenie, czy też konieczne będzie 
zrealizowanie konkursu w formie internetowej, będzie uzależniona od 
sytuacji epidemicznej i zapadnie w drugiej połowie roku.

Organizatorami konkursu są Tarnobrzeski Dom Kultury oraz Studio 
Pro-Media.

Co roku rozliczając się z Urzędem Skarbowym 
zastanawiamy się komu przekazać 1%. Organi-
zacji w  potrzebie jest bardzo dużo i  dla każdej 
z nich 1% to bardzo ważny zastrzyk finansowy, 
pozwalający realizować zadania. 

Tarnobrzeskie Stowarzyszenie „Chrońmy Zwierzęta” 
jest głosem tych, którzy sami poprosić nie potrafią. To 
my działamy w  imieniu zwierząt, tych porzuconych, 
niechcianych, skrzywdzonych przez człowieka. Dzięki 
Waszemu wsparciu i decyzji o przekazaniu 1% mamy 
możliwość działania na jeszcze większą skalę. Z roku na 
rok pracujemy coraz więcej, lepiej i sprawniej, ratujemy 
zwierzęta ze skrajnie złych warunków, leczymy je, kar-
mimy, dbamy o nie całym sercem i szukamy im nowych 

domów. Pokazujemy czworonogom, że nie każdy czło-
wiek jest zły, że ich życie jest wartościowe i wyjątkowe. 
Dajemy im opiekę, a one oddają nam całą swoją miłość 
i  wierność. Czy warto? Tak. Zwierzęta to wyjątkowe, 
bezinteresowne istoty, a my jesteśmy odpowiedzialni 
za to, co oswoiliśmy. 

Każdy z darczyńców 1% jest bohaterem, który poma-
ga ratować bezdomne zwierzęta i dawać im nadzieję 
na lepsze jutro. 

Cichy bohaterze, nawet jeżeli nigdy u nas nie byłeś, 
a podarowałeś nam 1%, to pomogłeś wczoraj uratować 
życie Cezara, dzisiaj Zuzy, a jutro Twój datek uratuje życie 
innego bezpańskiego psa lub kota. 

Dziękujemy za Wasz 1% – za Wasze serce.
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URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA
ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg, telefon centrala: 15 822 65 70, fax: 15 822 52 81 e-mail: um@um.tarnobrzeg.pl, www.tarnobrzeg.pl

Prezydent Miasta – Dariusz Bożek Zastępca • Prezydenta Miasta – Mirosław Pluta • Przewodniczący Rady Miasta – Bogusław Potański

  Miejski Informator Samorządowy „Merkuriusz Tarnobrzeski”, Wydawca: Urząd Miasta Tarnobrzega

TU ZAŁATWISZ SPRAWĘ W URZĘDZIE:
ul. Kościuszki 32
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w każdy 
wtorek. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja, tel. 
15 822 11 49 
ul. Mickiewicza 7
Kasa Urzędu Miasta

Kancelaria (informacja, biuro podawcze)
Biuro Obsługi Interesanta 
Godziny pracy: 
poniedziałek, środa – piątek 7.30-15.30 
wtorek 7.30-16.30 

Miejski Rzecznik Konsumentów 
Dyżury: wtorki, środy, piątki 7.30-15.30

ul. Kościuszki 30
Samorządowe Centrum Usług Wspólnych
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30-15.30
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30-15.30

ul. Mickiewicza 7a 
Straż Miejska, tel. alarmowy 986

Dziecięce
Interpretacje

Tarnobrzeski Dom Kultury ogłasza kolej-
ną edycję Konkursu Recytatorskiego „Dzie-
cięce Interpretacje”. W tym roku odbędzie 
się on już po raz 19.

„Dziecięce Inter-
pretacje” to kon-
kurs z  wieloletnią 
tradycją, cieszący 
się sporym zainte-
resowaniem wśród 
uczniów szkół 
podstawowych 
z  Tarnobrzega 
i  okolicy. Właśnie 
ogłoszono regula-
min, w którym zna-
lazło się kilka zmian. Tym razem nie zamieszczo-
no bowiem listy autorów wierszy. Organizatorzy 
zachęcają, by uczestnicy sami wybrali swoich 
ulubionych poetów. 

Jak zawsze konkurs odbędzie się dwuetapo-
wo, ale częściowo online. Pierwszy etap będzie 
polegał na nagraniu interpretacji dowolnego 
wiersza telefonem bądź kamerą. Należy umie-
ścić film z prezentacją na kanale YouTube i do 
19 marca wysłać organizatorom link wraz z kartą 
zgłoszenia. Komisja artystyczna oceni filmowe 
prezentacje i  wybierze finalistów. Termin dru-
giego etapu oraz sposób przeprowadzenia – na 
żywo czy online – będzie zależeć od sytuacji 
epidemicznej. 

Regulamin konkursu i kartę zgłoszenia można 
znaleźć na stronie www.tdk.tarnobrzeg.pl.

Przez ciernie żywota...
Rok 2021 ogłoszony został przez Radę Miasta Tarnobrzega Rokiem Ferdynanda 

Kurasia. Włączając się w obchody Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Michała Mar-
czaka w Tarnobrzegu prezentuje w Galerii Okno wystawę „Przez ciernie żywota – 
w 150. rocznicę urodzin Ferdynanda Kurasia”.

Ferdynand Kuraś – poeta spod chłopskiej 
strzechy, jak o nim pisano, był jednym z naj-
bardziej znanych poetów w  Galicji. Już jako 
dziecko bardzo garnął się do nauki. Nieste-
ty, marzenia o  edukacji zniweczyła ciężka 
choroba, która pozostawiła po sobie trwały 
ślad – utratę słuchu. W  1881 roku ojciec F. 
Kurasia wraz z  rodziną wyemigrował z  Gali-
cji do Królestwa w  poszukiwaniu pracy. Nie 
były to łatwe lata dla przyszłego poety. Po-
mimo złych warunków materialnych i ciężkiej 
pracy już wtedy zaczął, na skradzionych ojcu 
kawałkach papieru, zapisywać swoje myśli. 
Po powrocie rodziny Kurasiów do Wielowsi 
w  1888 roku, Ferdynand oddany został do 
terminu u szewca w Tarnobrzegu. Ani bieda, 
ani praca nie zdołały zagłuszyć pragnienia 
wiedzy i poznania ziemi ojczystej. Coraz od-
ważniej wyrażał też swoje uczucia na papie-
rze. W 1907 roku Kuraś za namową przyjaciół 
opuścił Wielowieś i przeniósł się z rodziną do 
Kołomyi, ale już w 1908 powrócił i rozpoczął 
pracę jako pomocnik kancelaryjny w  tarno-
brzeskim Wydziale Rady Powiatowej. 13 lat 
później Kuraś przeniósł się do Gdeszyna k. 
Hrubieszowa, a po śmierci córki, do Karwina. 
Po śmierci kolejnych dwóch córek Ferdynand 
Kuraś podupadł bardzo na zdrowiu. Zmarł 
w 1929 roku. Jego grób znajduje się na cmen-
tarzu w Dobranowicach. Dowodem uznania 
pozycji oraz talentu poetyckiego było w 1912 
roku przekazanie Kurasiowi zagrody włościań-
skiej w Dzikowie jako Daru Narodowego od 
społeczeństwa, a  w  1929 roku odznaczenie 
go Krzyżem Kawalerskim Polonia Restituta.

Jako poeta Ferdynand Kuraś zadebiutował 
w 1893 roku, publikując w tygodniku „Krakus” 
wiersz „Na zgon Teofila Lenartowicza”. Następ-
ne lata przyniosły kolejne publikacje – na ła-
mach ówczesnej prasy oraz jako samodzielne 
tomiki. Pierwszy z nich „Z pod chłopskiej strze-
chy”, z przedmową Kaspra Wojnara, wydany 

został w 1905 roku przez Towarzystwo Szkoły 
Ludowej w  Tarnobrzegu. Kolejny „Wiązanka 
z  chłopskiej niwy”, z  przedmową Hieronima 
Wierzyńskiego, w  1909 roku a  w  1912 roku 
wierszowaną opowieść „Tatarzy w Sandomie-
rzu” z  przedmową Zygmunta Kolasińskiego. 
W  1913 roku tomik poezji „Dzwoń chłopska 
pieśni” z przedmową Tadeusza Grabowskiego, 
a rok później „Z ojczystych łanów”, opatrzony 
przedmową Jana Kasprowicza. W 1923 Towa-
rzystwo „Rozwój” wydało szósty tomik Kurasia 
„Na nowe tory”. Największe uznanie przyniosły 
mu jednak pamiętniki „Przez ciernie żywota”, 
których pierwszy tom, z przedmową Stefana 
Żeromskiego, ukazał się w 1925 roku. W tym 
jedynym jego utworze prozatorskim opisał 
prawie całe swoje niełatwe życie, a tom I obej-
muje okres do I wojny światowej.

Dzięki staraniom Stanisława Piętaka w 1954 
roku do rąk czytelników trafił również tomik 
„Ferdynand Kuraś (wiersze i  pamiętniki )”. 
Ponadto w  1998 roku Muzeum Historyczne 
Miasta Tarnobrzega wydało „Przez ciernie ży-
wota”, wzbogacone o niepublikowaną dotąd 
II część pamiętników.

Na wystawie, którą oglądać można do 19 
marca, prezentowane są fragmenty pamięt-
ników „Przez ciernie żywota”, fotokopie fo-
tografii, rękopisów, artykułów z  ówczesnej 
prasy oraz stron tytułowych poszczególnych 
wydań. Materiały pochodzą ze zbiorów: www. 
polona.pl, Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej, 
Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej, zbiorów 
prywatnych Sławomira Stępaka i  Krzysztofa 
Watracza oraz własnych Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Tarnobrzegu.

W Galerii Tarnobrzeskiego Domu Kultury w lutym prezentowana 
jest wystawa „Oto jest Šašek” z kultowymi ilustracjami do cyklu wy-
dawniczego „Oto jest… Paryż, Londyn, Rzym, Nowy Jork, Monachium 
i  Wenecja”. Cykl ten, znany na całym świecie obejmuje 18 części 
– miast. W Polsce nakładem Wydawnictwa „Dwie Siostry” wydano 

sześć. Miroslav Šašek, genialny czeski ilustrator stworzył je w latach 50. 
i 60. XX wieku. Autor urodził się w Pradze, stamtąd wyemigrował do 
Niemiec, studiował w École des Beaux-Arts w Paryżu, był architektem, 
ilustratorem, malarzem, pracował w Radiu Wolna Europa.

Każda z  prezentowanych na wystawie części poświęcona jest 
innemu miastu, ze swoim specyficznym klimatem i charakterem. 
Ruchliwe ulice, mieszkańcy, znane budowle, zabytki, styl życia, 
obyczaje, uchwycone zostały z pietyzmem i dbałością o szczegóły, 
uroczo i  dowcipnie. Tytaniczna praca ilustratora zdobyła uzna-
nie czytelników i na stałe weszła do kanonu ilustracji książkowej. 
Charakterystyczny retro styl artysty bawi, budzi radość i pełni rolę 
edukacyjną. Rysunki są duże i połączone z krótkimi zdaniami – ko-
mentarzami. Na nowo odkryte w latach 2000, od tego momentu 
drukowane i powielane trafiają do nowego czytelnika.

Paryż, Londyn, Nowy Jork były wielokrotnie nagradzane, m.in. 
otrzymały tytuł najlepszych Ilustrowanych Książek Roku dla dzieci 
wg „New York Timesa”.

W Galerii Tarnobrzeskiego Domu Kultury prezentowane są wielko-
formatowe plansze, pełne dzieci, dorosłych, ulic, mostów, sklepów, 
samochodów, zabytków i  reklam. Przenosimy się w nostalgiczną 
i czarującą podróż do miast i świata Šaška, w którym zabytki spoty-
kają się z powojenną modernistyczną nowoczesnością.

Ekspozycję zaprezentowano dzięki uprzejmości Wydawnictwa 
„Dwie Siostry”.

Wystawę można oglądać w  TDK bądź na stronie www.tdk.tar-
nobrzeg.pl.

Oto jest... Šašek
TDK zaprasza do podróży po Paryżu Wenecji, Nowym 

Jorku z wyśmienitym przewodnikiem. W Galerii TDK można 
oglądać wystawę ilustracji Miroslava Šaška. 
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