
Siedziba Centralnej Doświadczalnej 
Stacji Jedwabnictwa tu była,
Nie tylko produkcją i badaniami, 
ale też czym innym się wsławiła.
W czasie II wojny światowej dawała zatrudnienie,
I uchroniła mieszkańców przed wywiezieniem.

Wielu pracowników należało do Armii Krajowej,
I fabryka była zapleczem partyzantki gotowym.
W 1945 r. fabrykę upaństwowiono,
I na Zakłady Jedwabiu Naturalnego „Milanówek”
jej nazwę zmieniono. 

W bramie wejściowej jest na ścianie żółta tablica,
Na niej napis: „      i data.

By nie było wątpliwości, że tu kwitło 
polskie jedwabnictwo przez lata.

Kończy się na jedwabnym szlaku przygoda,
Gdzie puste okienka tam „Ł” i „Ń” wstaw, 
a wkrótce czeka Cię nagroda.
A hasło do nazwa drzewa morwowego odmiany,
Przez rodzeństwo Witaczków wyhodowanej. 
Skarb w sklepie czeka,
Wejdź, podaj hasło, nie zwlekaj!

UWAGA:

Skarb questowy dostępny jest w dni powszednie oraz 
w soboty do godz. 14.

Zadanie dofinansowano ze środków 
Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Fotografie archiwalne: Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego

W queście wykorzystano informację z: www.stowarzyszeniemjm.pl
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JEDWABNYM SZLAKIEM

PO MILANÓWKU 

GDZIE TO JEST?
Milanówek to miasto - ogród w powiecie grodziskim, ok. 30 km 
na południowy-zachód od Warszawy, położone na obszarze 

Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów. Wyprawa questowa 
rozpoczyna się przy willi „Józefina” na ul. Piasta 13.

TEMATYKA:
Milanówek śmiało można nazwać stolicą polskiego jedwabnictwa. 
„Jedwab milanowski” był i jest znany nie tylko w Polsce, ale i za 
granicą. „Jedwabna historia” rozpoczęła się prawie 100 lat temu 

i od samego początku była związana z tym miastem.

CO TRZEBA ROBIĆ NA TRASIE QUESTU I JAK 
ODNALEŹĆ SKARB?

Quest to edukacyjno-turystyczna gra terenowa. Twoim 
zadaniem będzie uważne czytanie tekstu questu, rozwiązywanie 
zagadek i wpisywanie odgadniętych liter w odpowiednie 
miejsca w haśle. Na końcu trasy czeka na Ciebie „skarb”. 

Życzymy wspaniałej przygody!

CZAS PRZEJŚCIA:
ok. 1 godziny

MIEJSCE NA PIECZĘĆ

HASŁO
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OPIEKUN QUESTU:

Karolina Likhtarovich, 
email: karolina@questy.com.pl 

Więcej o questach na stronie: 
www.questy.com.pl

OPRACOWANIE QUESTU:

Karolina Likhtarovich, Fundacja 
Inicjatyw Rozwojowych 
i Edukacyjnych



Idź długo i głowy nie zaprzątaj,
Tym, że zaraz trafisz do kąta.
Jakiego? Spokojnie, to Wielki Kąt,
Nazwa ulicy, wie ten, kto jest stąd.

Skręć w lewo, w tę ulicę, potem w lewo znowu,
Skup wzrok na torach - nie bez powodu.
Gdzie kładka na torami kolejowymi wyrasta,
Tam przejść musisz na drugą stronę miasta.

Gdy przejdziesz, od razu w prawo się udaj,
Za szkolnym szarym ogrodzeniem zobaczysz cuda.
Może nie są wyjątkowej urody,
Ale to ostatnie w Milanówku drzewa morwy.

I to drzewa morwowe lokalnej odmiany,
Przez rodzeństwo Witaczków wyhodowanej. 
Jej nazwę poznasz gdy ukończysz quest,
A teraz wróć i zobacz co jeszcze na ul. Warszawskiej jest.

Pod numerem „52” willa „Księżanka”,
Uczyli się tu niejeden kolega i niejedna koleżanka.
Bo Liceum Jedwabnicze w willi się mieściło,
Całe pokolenie specjalistów jedwabnictwa wykształciło.

Zrób w tył zwrot, wracaj, skręć w lewo, 
Ul. Brzozowa zaprasza do punktu ostatniego.
Od 1930 r. mieści się tu Fabryka Jedwabiu,
Uroczyście otworzył ją prezydent Mościcki,
gdy w Milanówku bawił.

Jako pierwsza trafia do hasła - nie bez powodu.
Zaś ostatnia jako dziewiętnasta,
Zadumaj się na chwilę i ruszaj w kierunku Urzędu Miasta.

Doprowadzi Cię do niego Kościuszki ulica,
A Urząd będzie tam, gdzie twoja prawica.
Z tabliczki przeczytasz, że „ ” nazwa tej willi brzmi,  

Zachwyca wszystkich, zachwyć się i Ty!

Za Urzędem w prawo skręć, w ulicę wieszcza,
I pomału po niej się przemieszczaj.
Bo już za chwilę, pod numerem czwartym,
Spotkasz się z budynkiem wspomnienia wartym.

Willa „ ” - tu od 1931 roku państwo Witaczkowie mieszkali,

Zakończenia Kursów Jedwabniczych organizowali.
Zaś w 1930 r. willa doświadczyła zaszczytu takiego,
Że gościła prezydenta RP Ignacego Mościckiego.

Idź dalej prosto, przyglądaj się drzewom,
A w szczególności pomnikowym dębom.
Nic dziwnego, że ulica przez Ciebie mijana,
Starodębami została nazwana.

Kolejne miejsce po prostu rzuca na kolana,
To willa „Matulinek” przez siostry urszulanki zamieszkana.
Choć jej adres to Mickiewicza 10,
Ty w prawo w Spacerową skręć.

Tam więcej zobaczysz pięknej, jasnej bryły,
I z tabliczki dowiesz się, jakie instytucje tu były.
Dla nas najważniejsza jest informacja,
Że była tu  Liceum Jedwabniczego, koedukacyjnego!

Dalej wiedzie twoja droga questowa,
Tam, gdzie prowadzi ulica Spacerowa. 
Stań tak, by willa była przy ręce lewej,
I rusz bez wahania prosto przed siebie. 

Na jedwabnym szlaku serdecznie witamy,
Bo iście egzotyczną opowieść mamy.
Więc oczy zmruż, puść wodze fantazji, 
A przygoda czeka Cię w Milanówku, nie w Azji.

A wszystko zrodziło się z pasji i marzenia,
Hen na Wschodzie, ale tu doszło do spełnienia.
Gdy Henryk i Stanisława, rodzeństwo Witaczkowie,
Osiedli w Milanówku, hodowali jedwabniki
i uprawiali drzewa morwowe.

Z małej tabliczki przeczytaj, że już w  roku  

W „Józefinie”  Stacja Doświadczalna Jedwabnictwa 
była.
Tu nowa gałąź przemysłu się rodziła.
A w piwnicy willi Henryk Witaczek stworzył urządzenia,
Które służyły do tkania i kokonów „oswojenia”.

Rzuć jeszcze okiem na willę „ ”,

Stojąc przodem do niej zrób w lewo zwrot z zachwyconą miną.
Ruszaj przed siebie, a pierwsza duża ulica w lewo,
To najbliższy cel twój - romantyka .    

Pięknie tu! Podziwiaj miasta - ogrodu zieleń,
Ale nie idź środkiem drogi, boś nie jeleń. 
Posłuchaj opowieści o Stacji Jedwabniczej,
Bo była nowatorska jak na owe czasy, nie inaczej.

Stacja z jednej strony produkowała jedwabne tkaniny,
Ale miała też laboratorium, badania prowadziła z tej dziedziny.
O! Na przykład opracowano tu sposób,
jak z białka jedwabnika tworzyć kosmetyki, proszki do prania -
Stacja „nie bała się” żadnego wyzwania.

Gdy dojdziesz do skweru, wejdź na jego środek,
Choć jego temat inną historię opowie.
Na jednej z tablic, trzecia litera nazwy pierwszego wymienionego obwodu,
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