II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Gustawa Orlicz - Dreszera w Chełmie
IV Konkurs Historyczny „Generał Gustaw Orlicz - Dreszer - życie i działalność na tle wydarzeń z historii Polski w latach 1863-1918”

Imię i nazwisko:
Szkoła:

CZĘŚĆ A - wiedza na temat Gustawa Orlicz-Dreszera.
1. /1pkt/ Podaj datę oraz miejsce narodzin Gustawa Dreszera.
data (dd-mm-rrrr) ....................................	

 miejsce narodzin ....................................
2. /1 pkt/ Kiedy rodzina Dreszera osiedliła się na terenie Królestwa Polskiego?
A. w I poł. XIX w.	

B. w II poł. XVIII w.	

 	

C. w XVII w.
3. /1 pkt/ Wymień nazwę jednego ugrupowania politycznego z którym związany był ojciec Dreszera.
..............................................................
4. /1 pkt/ Jak brzmiało nazwisko panieńskie matki Gustawa?
..............................................................
5. /3 pkt/ Wymień imiona braci Gustawa.
............................................................................................................................
6. /1 pkt/ Zaznacz właściwy ciąg miejscowości, w których wychował się młody Dreszer.
A. Jadów-Częstochowa-Skierniewice	

 B. Częstochowa-Jadów-Skierniewice
C. Skierniewice-Częstochowa-Jadów	

 D. Jadów-Skierniewice-Częstochowa
7. /1 pkt/ W 1905 roku Gustaw Orlicz - Dreszer był współorganizatorem strajku młodzieży szkolnej w:
A. Częstochowie	


	


B. Skierniewicach	


C. Jadowie.

8. /1 pkt/ Jaką ocenę wystawiono Dreszerowi na świadectwie maturalnym z przedmiotu Historia
Polski?
A. dobrą	


	


B. dostateczną	

 	


	


C. bardzo dobrą

9. /1 pkt/ Na jakim wydziale studiował młody Gustaw na uniwersytecie w Leodium?
A. prawniczym	

	


B. filologicznym	


	


C. handlowym

10. /1 pkt/ Jak nazywała się organizacja, w której podczas pobytu w Leodium, Dreszer był jednym
z czołowych działaczy?
A. Skonfederowane Stronnictwo Niepodległościowe na Obczyźnie
B. Zjednoczenie Młodzieży Polskiej Zagranicą
C. Związek Młodzieży Narodowej we Francji
11. /1 pkt/ W jakim mieście Dreszer odbywał obowiązkową służbę wojskową w latach 1911 - 1913?
A. we Lwowie	

 	


B. w Łomży	


	


C. w Częstochowie

12. /1 pkt/ W 1914 roku roku Dreszer został powołany do 14. Mitawskiego Pułku Huzarów. W skład
jakiej jednostki wchodził ów pułk?
A. 14. Dywizja Kawalerii	


B. 7. Szwadron Dragonów	


C. 3. Dywizja Piechoty

13. /1 pkt/ Dezercja Dreszera z armii rosyjskiej miała miejsce pod wsią Brzegi nad rzeką Nidą. Po
trafieniu do Legionów Polskich musiał przejść stosowną weryfikację. Podaj imię i nazwisko oficera
przesłuchującego Gustawa Dreszera.
........................................................................................
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14. /1 pkt/ Po kryzysie przysięgowym Dreszr dostał się do niewoli. Zaznacz właściwą kolejność
obozów, w których przebywał.
A. Szczypiorno - Verl - Havelberg - Rastatt
B. Szczypiorno - Havelberg - Gózdowo - Verl
C. Szczypiorno - Havelberg - Rastatt - Verl
D. Szczypiorno - Radzików - Havelberg - Frankfurt
15. /1 pkt/ Okres internowania zakończył się dla Dreszera:
A. we wrześniu 1917 roku. 	

B. w październiku 1918 roku.	

C. w listopadzie 1918 roku.
16. /1 pkt/ Orlicz - Dreszer jesienią 1918 roku pełnił obowiązki pierwszego komendanta okręgu
wojskowego:
A. podlaskiego.	


B. lubelskiego. 	


C. chełmskiego.

17. /1 pkt/ Podaj datę pierwszego przyjazdu Dreszera do Chełma.
..............................................................
18. /1 pkt/ Przed, którym chełmskim kościołem odbyła się manifestacja oddziałów polskich
odpowiedzialnych za rozbrojenie wojsk austriackich, podczas której Dreszer odebrał przysięgę
wierności Rzeczpospolitej.
............................................................................................................................
19. /1 pkt/ Orlicz - Dreszer jesienią 1918 roku pełnił obowiązki pierwszego komendanta okręgu
wojskowego:
A. podlaskiego.	


B. chełmskiego.	


C. lubelskiego.

20. /1 pkt/ Miasto Chełm jako pierwsze w Kongresówce ujrzało w 1918 roku „świt niepodległości”.
Stało się to:
A. 1 listopada.	

 	


B. 2 listopada.	

 	


C. 11 listopada.

21. /1 pkt/ Dowództwo oraz 2 i 3 szwadron I Pułku Ułanów formował major Orlicz-Dreszer w:
A. Hrubieszowie.	


B. Włodawie.	

 	


C. Chełmie.

D. Dorohuczy.

22. /1 pkt/ I Pułk Szwoleżerów, pod tą nazwą, powstał:
A. 2 sierpnia 1914 roku.	


B. 5 listopada 1918 roku.	


C. 8 stycznia 1919 roku.

23. /1 pkt/ W okresie bitwy warszawskiej Dreszer dowodził oddziałami w rejonie:
A. Babic.	

B. Płońska.	

C. Góry Kalwarii.
24. /1 pkt/ W maju 1925 roku w majątku przyjaciela Dreszera, Zdzisława Lechnickiego, odbyło się
pierwsze spotkanie dotyczące przewrotu majowego. Miało ono miejsce w:
A. Srebrzyszczu.	


B. Antoninie.	

 	


C. Święcicy.

25. /2 pkt/ Kto oprócz Dreszera oraz właściciela majątku brał udział w spotkaniu, o którym mowa
w poprzednim zadaniu? (zaznacz dwie spośród podanych odpowiedzi)
A. Ignacy Paderewski	

 	


B. Józef Piłsudski	


C. Melchior Wańkowicz	


D. Antoni Zawilski

25. /1 pkt/ W czasie zamachu majowego Dreszer dowodził Zgrupowaniem „Warszawa”. Kto pełnił
funkcję szefa sztabu owego zgrupowania?
A. gen. Lucjan Żeligowski	

B. ppłk Józef Beck	

C. rtm. Ignacy Bogusiński
26. /2 pkt/ W 1931 roku Dreszer przebywał w Stanach Zjednoczonych. Wymień dwa miasta, które
odwiedził podczas tej wizyty.
...............................................................................................................................................................................
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27. /2 pkt/ W ramach Ligi Morskiej i Kolonialnej próbowano tworzyć polskie osady zamorskie.
Dopiero po śmierci Dreszera udało się stworzyć dwie osady w Brazyli. Jakie nosiły nazwy?
(podkreśl dwie odpowiedzi z niżej podanych)
Morska Wola, Oksywie, Gustawowo, Orlicz - Dreszer, Legionowo, Konstantynowo
28. /1 pkt/ Jakim typem samolotu o znakach rejestrowych SP-DRC leciał Dreszer feralnego dnia
16 lipca 1936 roku?
A. PZL - 23 Karaś	

B. RWD - 9S	


C. CSS - 10

29. /2 pkt/ Podaj datę pogrzebu gen. Dreszera oraz miejsce pochówku.
data: ..................................., miejsce: ...................................
30. /2 pkt/ W pogrzebie gen. Dreszera brały udział osobistości ówczesnej Rzeczpospolitej. Do
podanych niżej funkcji dopisz imiona i nazwiska osób pełniących je.
A. Prezydent Rzeczpospolitej 	

 	


- ..............................................................

B. Prezes Rady Ministrów

	

 - ..............................................................

31. /1 pkt/ Przeczytaj tekst a następnie odpowiedz na pytanie.
„ Dreszer jest jednym z najwybitniejszych oficerów i dowódców naszej jazdy, z wielką bojową i moralną
reputacją. Uważam, że talent i temperament znakomitego oficera jazdy marnuje się bezczynnym,
nieodpowiedzialnym i nierealnym stanowiskiem Inspektora”
Kto wypowiedział powyższe słowa?
A. Ignacy Mościcki	


B. Władysław Sikorski	


C. Józef Piłsudski	


D. Lucjan Żeligowski

CZĘŚĆ B - wiedza ogólna z historii Polski lat 1863-1918.
32. /5 pkt/ Wpisz pod biogramami imiona i nazwiska polskich działaczy politycznych z przełomu XIX
i XX wieku.
A. Żył w latach 1867-1935. Był jednym z przywódców Polskiej Partii Socjalistycznej - Frakcji rewolucyjnej,
ale odszedł z niej do ruchu niepodległościowego. Działał wówczas na terenie Galicji i tworzył tam
polskie organizacje paramilitarne.
B. Żył w latach 1845-1911. Polski duchowny katolicki. Wydawca pism ludowych „Wieniec” i „Pszczółka”.
Zdobył dużą popularność organizując pielgrzymki, demonstracje, tworząc chłopskie kółka rolnicze,
robotnicze związki zawodowe i wyborcze komitety chłopskie.
C. Żył

w

latach

1860-1905.

Działacz

socjalistycznego

ruchu

robotniczego

-

II

Proletariatu

i Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy. Stracony na stokach Cytadeli warszawskiej.
D. Żył w latach 1855-1937. Polski polityk, i działacz ludowy. W 1894 był inicjatorem utworzenia
Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, a w 1895 Stronnictwa Ludowego w Galicji.
E. Żył w latach 1856-1889. Polski działacz i ideolog polskiego ruchu socjalistycznego. Założył partię
robotniczą o nazwie Proletariat.
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Biogram A: ............................................................................................
Biogram B: ............................................................................................
Biogram C: ............................................................................................
Biogram D: ............................................................................................
Biogram E: ............................................................................................
33. /2 pkt/ Zapoznaj się z tekstem i wykonaj polecenia.
Do mieszkańców Warszawskiego jeneralnego gubernatorstwa!

	


Przejęci niezłomną ufnością w ostateczne zwycięstwo ich broni i życzeniem powodowani, by ziemie

polskie przez waleczne ich wojska ciężkiemi ofiarami rosyjskiemu panowaniu wydarte do szczęśliwej
przywieść przyszłości, Jego Cesarska Mość Cesarz Niemiecki oraz Jego Cesarska i Królewska Mość Cesarz
Austryi i Apostolski Król Węgier postanowili z ziem tych utworzyć państwo samodzielne z dziedziczną
monarchią i konstytucyjnym ustrojem. Dokładniejsze oznaczenie granic Królestwa Polskiego zastrzega się.
Nowe królestwo znajdzie w łączności z obu sprzymierzonymi mocarstwami rękojmię potrzebną do
swobodnego sił swych rozwoju. We własnej armii nadal żyć będą pełne sławy tradycje wojsk polskich
dawnejszych czasów i pamięć walecznych polskich towarzyszy broni we wielkiej obecnej wojnie. Jej
organizacja, wykształcenie i kierownictwo uregulowane będą we wspólnem porozumieniu.
	


Sprzymierzeni Monarchowie, biorąc należny wzgląd na ogólne warunki polityczne Europy jakoteż na

dobro i bezpieczeństwo własnych krajów i ludów, żywią niezłomną nadzieję, że obecnie spełnią się życzenia
państwowego i narodowego rozwoju Królestwa Polskiego.
Wielkie zaś, od zachodu z Królestwem Polskiem sąsiadujące mocarstwa z radością ujrzą u swych granic
wschodnich wskrzeszenie i rozkwit wolnego, szczęśliwego i własnem narodowem życiem cieszącego się
państwa.
	


Z najwyższego rozkazu Jego Cesarskiej Mości Cesarza Niemieckiego. J e n e r a ł - G u b e r n a t o r

v. Beseler.

A. Jak w historiografii nazwano powyższy dokument?
.............................................................................................................................................................
B. W którym roku wydano powyższy dokument?
.............................................................................................................................................................
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34. /2 pkt/ Napisz, kogo przedstawia powyższa ilustracja, i określ funkcję, jaką pełnił w powstaniu
styczniowym.
A. postać - ..............................................................
B. pełniona funkcja - ..............................................................
35. /2 pkt/ Zapoznaj się z ilustracją z następnej strony i odpowiedz na pytania.
A. Przedstawiony poniżej krzyż powstał w roku 1922. Nawiązywał jednak do polskiej formacji
wojskowej z lat 1914-1918. Podaj jej nazwę.
.............................................................................................
B. Co oznaczają, umieszczone w centralnej części odznaki, litery JP?
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
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