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KONKURS 
„Tuchów w 670-leciu” 

 
Etap gminny pisemny 
Kategoria: szkoła podstawowa 
 

 

1. Jak nazywa się wzgórze, na którym powstał pierwszy kościół  

     w Tuchowie ? 

 

2. Podaj imię legata papieskiego, autora dokumentu , w którym po raz 

pierwszy wystąpiła nazwa naszego miasta. 

 

3. Co wytyczono w pierwszej kolejności po lokacji miasta? 

 

4. Kto wchodził w skład rady miejskiej w średniowiecznym Tuchowie ? 

 

5. Ułóż chronologicznie następujące wydarzenia związane z Tuchowem: 

a/ początek zaboru austriackiego 

b/ lokacja miasta 

c/ przekazanie Tuchowa benedyktynom 

d/ powstanie liceum 

e/ bitwa pod Łowczówkiem i Łowczowem 

 

 

6. Połącz logicznie postacie miejscowościami: 

1/ Józef Siwak ps. „Waligóra”                     a/ Burzyn 

2/ Karol Berké                                               b/ Jodłówka Tuchowska 

3/ mjr Różycki                                               c/ Buchcice 

4/ hr. Dębicka                                                d/ Piotrkowice 

5/ Maria Kotulska                                          e/ Karwodrza 

 

 

7. Jak nazywała się dawniej obecna ulica Mickiewicza ? 

 

8. Z którego wieku pochodzi obecny ratusz w Tuchowie ? 

 

9. W jakim stylu wybudowany jest kościół pw. św. Jakuba Apostoła ? 

 

10.  Jakie wojska wkroczyły do Tuchowa 11 listopada 1914 r. ? 
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11.  Jakie zgromadzenia zakonne miały lub mają pod opieką kościół NNMP ? 

 

12.  Na ścianie jakiego budynku jest tablica upamiętniająca tuchowian, którzy 

zginęli na wojnie bolszewickiej 1920 r. ? 

 

13.  Wymień dwóch właścicieli Tuchowa w ciągu jego historii. 

 

14.  Jeden z dębów tzw. „katyńskich”, posadzonych na skwerze przy ul. 

Daszyńskiego, jest poświęcony pamięci pochodzącego z Tuchowa 

działacza robotniczego i posła na Sejm w okresie międzywojennym. 

Podaj jego imię i nazwisko. 

 

15.  Podaj dokładną datę zajęcia Tuchowa przez Niemców w czasie II wojny 

światowej. 

 

16.  Wymień dwa spośród miejsc w Tuchowie poświęconych pamięci 

rozstrzelanych przez Niemców. 

 

17.  Jedną z form ruchu oporu Polaków przeciw hitlerowcom było tajne 

nauczanie. Kto był jego głównym organizatorem w Tuchowie i okolicy ? 

 

18.  Jakie szkoły powstały w Tuchowie po II wojnie światowej ? 

 

19.  Wymień miejscowości w gminie (oprócz Tuchowa), w których znajdują 

się gimnazja. 

 

20.  Gdzie znajdują się resztki pradawnej puszczy karpackiej ? 

 

21.  Podaj nazwę najstarszego w Tuchowie klubu sportowego. 

 

 

22.  Gminnym wyróżnieniem – statuetką Melaniusza – honorowane są 

zarówno zasłużone dla miasta i gminy osoby, jak i instytucje, organizacje 

oraz firmy, działające w Tuchowie i gminie. Wymień dwie osoby 

wyróżnione tą statuetką. 

 

23.  Kto jest autorem (imię i nazwisko) ksiązki pt. „Tuchów. Miasto i gmina 

do 1945 r.” ? 

 

24.  Jakiej dyscypliny sportowej trenerem jest Marek Srebro ? 

 

25.  Z jakiej okazji wyznakowano szlak turystyczny „Wokół Tuchowa” ? 


