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KONKURS 
„Tuchów w 670-leciu” 

 
Etap gminny pisemny 
Kategoria: gimnazjum 
 

1. Podaj imię królowej, która ofiarowała benedyktynom Tuchów wraz z 

okolicznymi wsiami. 

 

2. Gdzie mieściło się opactwo Benedyktynów, które przejęło Tuchów ? 

 

3. Tzw. przywilej Idziego zawiera imiona lub przezwiska pierwszych 

dziedziców Tuchowa. Ilu ? 

 

4. O średniowiecznym Tuchowie pisał ówczesny wybitny historyk. Podaj 

jego imię i nazwisko. 

 

5. Ułóż chronologicznie następujące wydarzenia związane z Tuchowem: 

a/ powstanie tuchowskiego oddziału Towarzystwa Gimnastycznego 

    „Sokół” 

b/ lokacja miasta 

c/ otwarcie linii kolejowej 

d/ wielka zaraza 

e/ koronacja cudownego obrazu Matki Boskiej Tuchowskiej 

 

6. Połącz logicznie postacie z wydarzeniami lub funkcjami: 

1/ Kazimierz Wielki                                  a/ dyrektor liceum 

2/ hr. Ludwika Rozwadowska                   b/ lokacja miasta 

3/ Marian Styliński                                    c/ bitwa pod Monte Cassino 

4/ Jan Florkowski                                      d/ burmistrz 

5/ mjr Władysław Drelicharz                    e/ ufundowanie ochronki 

 

7. Jak obecnie nazywa się dawna ulica Dworska ? 

 

8. Jaką roślinę masowo uprawiano w Tuchowie w XVI wieku ? 

 

9. W jakim stylu wybudowany jest obecny ratusz w Tuchowie ? 

 

10.  Z jakimi miejscowościami łączysz poniższe obiekty: 

1/ obelisk rodziny Solarzów                           a/ Lubaszowa 

2/ nowicjat oo. redemptorystów                     b/ Tuchów 

3/ szkolna izba regionalna                              c/ Siedliska 
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4/ dąb katyński                                                d/ Karwodrza 

 

11.  Co urządzili Rosjanie w budynku „Sokoła” po zajęciu Tuchowa  

      w 1914 r. ? 

 

12.  Kościół pod wezwaniem NNMP w Tuchowie. Rozwiń ten skrót. 

 

13.  Kogo upamiętnia tablica wmurowana w ścianę „Sokoła” ? 

 

14.  W ciągu wieków Tuchów należał do różnych właścicieli. Wymień 

dwóch. 

 

15.  Czyjej pamięci poświęcone są dęby, posadzone w roku ubiegłym na 

skwerze przy ul. Daszyńskiego ? 

 

16.  W czasie okupacji ruch oporu w Tuchowie i na terenie gminy tworzyły 

trzy organizacje. Jedna z nich to ZWZ. Rozwiń ten skrót. 

 

17.  Trzy rodziny (z Tuchowa, Buchcic i Karwodrzy) szczególnie ucierpiały 

od Niemców w czasie okupacji. Wymień dwie z nich. 

 

18.  Wymień dwa miejsca w mieście  i gminie, w których w czasie okupacji 

zorganizowano tajne nauczanie. 

 

19.  Kto był twórcą i pierwszym dyrektorem tuchowskiego gimnazjum i 

liceum ? 

 

20.  W Parku Krajobrazowym Pasma Brzanki żyje będący już rzadkością płaz 

chroniony o charakterystycznym czarno-żółtym ubarwieniu. Podaj jego 

nazwę. 

 

21.  W jakiej miejscowości istnieje klub sportowy o nazwie „Alfa” ? 

 

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 organizacje 

lub instytucje wyróżnione tą statuetką. 

 

 

23.  Kto jest autorem (imię i nazwisko) książki „Tuchów w dokumentach” ? 

 

24.  Jarosław Mirek opublikował dwie prace o zespołach sportowych z naszej 

gminy. Wymień jeden z tych zespołów. 
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25.  Po szlaku „Wokół Tuchowa” odbywa się jesienny rajd młodzieży ze 

szkół Tuchowa i gminy. Czyje imię on nosi ? 

 

 

 

 

 

 


