
INFORMACJA  O  WYNIKACH  TESTU  WIEDZY  HISTORYCZNEJ  
 
Jednym z zadań podczas V Rajdu Rowerowego na Orientację „Na wiosennym 
szlaku”  w niedzielę 23 kwietnia  był dobrowolny test wiedzy historycznej o mieście 
Sulejówek oraz o wojsku  w Sulejówku  i  Warszawie Wesołej.  Był to punkt 15,  
zlokalizowany w obszarze III  koło tzw. zjazdów czołgowych w Woli Grzybowskiej, na 
początku pierwszej drogi czołgowej. Autor testu, redaktor Jacek Zalewski, 
przedstawia jego wyniki.  
 
Test miał charakter sprawdzianu dla osobistej satysfakcji uczestników, nie na żadne 
stopnie szkolne, ale był zarazem bardzo ciekawym badaniem społecznym. Każde z 
10 pytań miało 4 warianty odpowiedzi, należało wybrać jedyna prawidłową. Pytania 
miały zróżnicowaną skalę trudności, autor założył, że wynikiem zaliczającym test jest 
udzielenie połowy odpowiedzi trafnych, czyli 5. Wszystkie wyniki powyżej tego progu 
potwierdzały lepszą wiedzę zespołu, a poniżej – że wypada jednak coś o mieście 
poczytać. Odpowiedzi na pytania 1–8  znajdowały się w folderze „Szlak historyczny 
Miasta Sulejówek”, który był kolportowany podczas ubiegłorocznych rajdów 
rowerowyc. Tylko pytania 9–10 dotyczyły Warszawy Wesołej.   
 
Dobrowolny test wypełniły 124 zespoły. Diagram obrazuje rozkład wyników, bardzo 
podobny do statystycznego rozkładu normalnego. Zdecydowanie najwięcej, po 27, 
było odpowiedzi w środku rozkładu. Z wynikiem co najmniej 5 punktów test zaliczyły 
w sumie  92  zespoły, czyli 74,2%.  W przedziale dolnym do 4 punktów znalazły się 
32 zespoły, czyli 25,8%.  Zaszczytne  I miejsce zajęły ex aequo bezbłędne 3 zespoły:  
nr 94 Ozimki,  nr 253 Pastelos (Borychowscy)  i  nr 262 Wieczorki.  Za trafienie w 
dziesiątkę otrzymują od burmistrza dyplomy oraz tematyczne upominki. Tuż za 
podium na IV miejscu znalazło się ex aequo  7  zespołów z jednym błędem. I tak 
dalej, zgodnie z diagramem wyników. Wszystkie zespoły mogą odebrać swoje 
sprawdzone testy na pamiątkę – w okienku podawczym na parterze Urzędu Miasta, 
w godzinach urzędowania. Należy podać numer i nazwę zespołu.  
  

  



A oto pytania testu, z prawidłowymi odpowiedziami i krótkim komentarzem.  
 
1. Folwark Sulewo, będący początkiem Sulejówka, pierwszy raz odnotowany 
został w spisie miejscowości księstwa Mazowsze włączanego do Korony.  W 
którym to było roku?  
 
Chodziło o rok 1526,  ważna wskazówka znajdowała się w samym pytaniu. 
Mazowsze włączył jagielloński król Zygmunt I Stary przy pomocy małżonki królowej 
Bony, która zadbała o inwentaryzację nowych ziem. Pytanie okazało się raczej łatwe, 
większość odpowiedzi udzielono prawidłowo. Błędne kojarzyły najczęściej rok 1596 
(przeniesienie stolicy do Warszawy), rzadziej 1621 (bitwa pod Chocimiem), a 
wyjątkowo już  1410 (bitwa pod Grunwaldem).  
 
2. Pierwsza droga czołgowa na poligonie wojskowym jest śladem 
historycznego szlaku, wiodącego z Warszawy przez Sulewo/Sulejówek, Liw, 
Węgrów i dalej. Jak się nazywał?  
 
Chodziło o  Wielki Gościniec Litewski  i najwięcej odpowiedzi udzielono 
prawidłowo. Pozostałe warianty:  Szlak Zamków Mazowieckich,  Trakt Obojga 
Narodów  oraz  Trakt Poczty Królewskiej  to nazwy wymyślone. Uczestnicy rajdu 
mieli na mapie przebieg historycznego szlaku, którego śladem jest obecnie droga 
czołgowa. To właśnie tam znajdują się korzenie Sulejówka – pięć wieków temu przy 
tym szlaku stała pierwsza karczma oraz folwark Sulewo.              
 

3. Gdzie znajdowała się siedziba administracji jednostki szczebla gminnego, do 
której Sulewo/Sulejówek należał przez ponad 400 lat?   
 
Chodziło oczywiście o  Okuniew, który był ośrodkiem szczebla gminnego co 
najmniej od lokacji miasta Okuniew w 1538 r. do wyodrębnienia się gminy Sulejówek 
w 1939 r. Odpowiedzi jednak się podzieliły, dużo zespołów wskazało na Długą 
Kościelną, która faktycznie była lokalnym centrum, ale jedynie w strukturze… 
parafialnej. Kilka zespołów wybrało  Rembertów oraz Wawer.  
 
4. W następstwie trzeciego rozbioru Polski, całkowicie likwidującego Pierwszą 
Rzeczpospolitą – Sulejówek został włączony w 1795 r. do którego terytorium?   
 
To pytanie okazało się ostro selekcyjne, bo taki był jego cel. Otóż chodziło o  zabór 
austriacki!  Prawidłowych odpowiedzi oddano tylko 25, zdecydowana większość 
błędnych postawiła na zabór rosyjski, a także Księstwo Warszawskie. 
Jednostkowo wybierano nawet zabór pruski.  Klucz leżał w dacie 1795. Granice 
zaborów w rejonie Warszawy zasadniczo zmieniły się po wojnach napoleońskich i 
Kongresie Wiedeńskim, Rosja zagarnęła stolicę i Sulejówek dopiero w roku 1815.       
 
5. Na zbudowanej w 1866 r. terespolskiej linii kolejowej otwarta została stacja, 
nosząca dzisiaj nazwę Sulejówek Miłosna. Pod jaką nazwą ta stacja została 
wtedy otwarta?  
 
Pytanie było tak proste, że aż… podchwytliwe. Chodziło oczywiście o Miłosnę – 
przez 151 lat nic się w nazwie stacji nie zmieniło, poza dopisaniem elementu miasta 
Sulejówek. Odpowiedzi się jednak rozłożyły, było dużo wskazań na  Cechówkę. 



Tymczasem tak nazywała się wyłącznie miejscowość która wyrosła koło stacji, a 
później stopniowo przejęła od niej ujednoliconą nazwę Miłosna. Pojedyncze 
odpowiedzi wskazały także na Okuniew oraz Żurawkę.      
 
6. Sulejówek za trzy miesiące, dokładnie 18 lipca 2017 r., będzie obchodził 
jubileusz uzyskania praw miasta. Która to będzie  rocznica?   
 
Licząc od 1962 r. – wychodzi 55 lat. Prawidłowych odpowiedzi było dużo, ale 
wskazywano także pozostałe warianty: 50,  60  lub nawet 65.  W kilku testach na 
boku… zapisano pomocnicze obliczenia, odejmując od 2017. Jeśli 1962 to wyszło 
dobrze, ale odejmowano również 1967 lub… 1969 i wtedy się nie zgadzało.                  
 

7. Miasto Sulejówek od zachodu graniczy z miastem Warszawa (dzielnicą 
Wesoła). A z jakim miastem Sulejówek graniczy w poligonie wojskowym od 
strony północnej?  
 
Pytanie okazało się łatwe, większość zespołów prawidłowo wybrało, że naszym 
sąsiadem przez las jest  Zielonka. Oczywiście były także wskazania na pozostałe 
warianty: Kobyłka,  Warszawa oraz Wołomin.  
 

8. W wojskowym klubie garnizonowym w Sulejówku działało przez ponad 30 lat 
dostępne dla wszystkich mieszkańców panoramiczne kino. Jak się nazywało?  
 
Pytanie było proste dla wieloletnich mieszkańców Sulejówka, którzy jako dzieci 
chodzili indywidualnie lub zbiorowo ze szkołami do kina  Wostok. Pozostali 
uczestnicy rajdu mieli natomiast problem i często wskazywali któryś z podobnie 
brzmiących wymyślonych wariantów: Katiusza, Rakieta lub Sputnik.  
 

9.  Jednostka wojskowa stacjonująca w Warszawie Wesołej dzisiejszą nazwę  1  
Warszawska Brygada Pancerna nosi od 1994 r.  Jak brzmiała poprzednia nazwa 
tej jednostki?   
 
Pytanie okazało się średnio trudne, chodziło o stacjonujący przez 37 wcześniejszych 
lat  1 Praski Pułk Zmechanizowany. Gnębieni częstymi pokazami dla oficjalnych 
gości jego żołnierze używali nazwy „pierwszy praski cyrk warszawski”. Podpowiedź 
do tej pory znajduje się w samej Wesołej – główna ulica dzielnicy nosi nazwę 1 
Praskiego Pułku Piechoty (to wersja pierwotna, jeszcze wojenna). Wiele zespołów 
wskazało jednak inne warianty, będące nazwami wymyślonymi:  1 Brygada Obrony 
Terytorialnej,  1 Warszawski Dywizjon Zmechanizowany,  1 Wesołowska 
Brygada Wojsk Lądowych.      
 

10. Użytkująca od wielu lat polskie czołgi Twarde brygada w Wesołej niedawno 
otrzymała także nowsze Leopardy. Które państwo NATO  produkuje te czołgi?  
 
Pytanie należało do najłatwiejszych, zwłaszcza że w brygadzie uczestnicy rajdu 
dotykali i wchodzili do Leoparda. Pochodzi z sojuszniczych  Niemiec.  Polska nazwa 
przebiegłego drapieżnika to lampart, natomiast czołg Leopard kontynuuje 
nazewniczą linię z III Rzeszy: Pantera, Tygrys… Część zespołów jako producenta 
wskazało inne sojusznicze państwo: Francję, Stany Zjednoczone lub Wielką 
Brytanię.         


