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KONKURS 
„Tuchów w 670-leciu” 

 
Etap gminny pisemny 
Kategoria: szkoła ponadgimnazjalna 

 
1. Tuchów i okoliczne miejscowości stanowiły wiano królowej Judyty 

Salijskiej, która podarowała je benedyktynom. Czyją żoną była ta  

     królowa ? 

 

2. W tzw. dokumencie Idziego wymienione są, obok Tuchowa, dwie 

okoliczne wsie. Jakie ? 

 

3. W powyższym dokumencie występują cztery imiona lub przezwiska 

pierwszych dziedziców Tuchowa. Wymień jedno z nich. 

 

4. Co było główną przyczyną podniesienia Tuchowa do godności miasta na 

prawie magdeburskim ? 

 

5. Ułóż chronologicznie następujące wydarzenia związane z Tuchowem: 

a/ powstanie getta żydowskiego 

b/ najazd wojsk Rakoczego 

c/ pierwsza wzmianka historyczna o Tuchowie 

d/ największy pożar miasta 

e/ lokacja miasta 

 

6. Połącz logicznie postacie i wydarzenia lub funkcje: 

1/ Jakub Janiga                                              a/ bitwa pod Grunwaldem 

2/ Jan Sajdak                                                 b/ fundacja stypendiów 

3/ Zygmunt z Bobowej                                 c/ fundacja figury św.  

                                                                           Floriana 

4/ Amand Janowski                                       d/ burmistrz  

5/ Marcin Melaniusz                                     e/ powstanie liceum 

 

7. W którym miejscu znajdował się dawny dwór opata ?  

 

8. Od jakiej epoki odbywają się w Tuchowie wtorkowe jarmarki ? 

 

9. Do 1945 roku w miejscu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych znajdował 

się pałac Rozwadowskich, pochodzący z II połowy XIX wieku. W jakim 

stylu był zbudowany ? 
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10.  Z jaką miejscowością łączysz poniższe obiekty ? 

1/ kapliczka-latarnia                                      a/ Buchcice 

2/ słup milowy                                               b/ Burzyn 

3/ dom wymordowanej przez Niemców 

    rodziny Siwaków                                       c/ Jodłówka Tuchowska 

4/ „Elsowo”                                                    d/ Trzemeszna 

 

 

11.  Ile cmentarzy wojskowych z I wojny światowej jest obecnie w naszej 

gminie ? 

 

12.  Przed II wojną światową były w Tuchowie trzy świątynie. Wymień je. 

 

13.  Wymień jednego spośród czterech tuchowian, którzy zginęli w czasie 

wojny bolszewickiej 1920 r. 

 

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

dwóch. 

 

15.  Jeden z dębów tzw. katyńskich, posadzonych na skwerze przy ul. 

Daszyńskiego, jest poświęcony pamięci generała. Podaj jego imię i 

nazwisko. 

 

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

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

 

17.  Jedną z ofiar hitlerowskiego terroru był w Tuchowie ks. Roman 

Ulatowski. Przez kogo i gdzie został zamordowany ? 

 

18.  Organizatorem tajnego nauczania w Tuchowie i okolicy był profesor, 

rektor uniwersytetu  w Poznaniu. Podaj jego nazwisko i nazwę wsi, z 

której pochodził. 

 

19.  Podaj rok powstania tuchowskiego liceum i szkoły zawodowej. 

 

20.  W rejonie Jodłówki i Lubaszowej występuje kamień używany dawniej do 

wyrabiania osełek, a nawet nagrobków i figur. Podaj jego nazwę. 

 

21.  Jak brzmi nazwa klubu sportowego z Buchcic ? 

 

22.  Gminnym wyróżnieniem – statuetką Melaniusza – honorowane są 

zarówno zasłużone dla miasta i gminy osoby, jak i instytucje, organizacje 
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oraz firmy, działające w Tuchowie i gminie. Wymień dwie firmy 

wyróżnione tą statuetką. 

 

23.  Kto jest autorem (imię i nazwisko) książki pt. „Tuchów i okolice” ? 

 

24.  Gdzie w okresie międzywojennym znajdowało się boisko „Tuchovii” ? 

 

25.  Z okazji 650-lecia, w roku 1990, ukazała się historia Tuchowa w zarysie 

pt. „650 lat miasta Tuchowa 1340 – 1990”. Kto jest jej autorem (imię i 

nazwisko) ? 

 

  

 


