
Kolejna ulica odsłonić przed Tobą swe historie gotowa,
To ta w którą skręcić musisz w lewo - ul. Spacerowa.
Zatrzymaj się tam, gdzie gwar i przybytek oświaty,
To dawna willa „       ”, co szkołą była „na raty”. 

Już przed wojną kształceniu młodzieży służyła,
A w czasie Powstania Warszawskiego…
ewakuowanym szpitalem była.
Kierował nim dr        Czarnocki, 

Każdemu choremu okazał dużo troski.  

Kończy się z Małym Londynem questowa przygoda,
I coraz bliżej jest twoja nagroda.
Śmiało po nią sięgnij, ciekawe czy konkurencja jest liczna?
Zrób kilkanaście kroków, przekonaj się i wejdź tam, 
gdzie Miejska           Publiczna.
 
Aby skarbem questowym się radować,
Hasło w tym miejscu musisz podać.
Na pewno się zastanawiasz co ono znaczy?
Bo trudno z tematem naszym zależność zobaczyć. 

A jest! Tak w nomenklaturze Armii Krajowej,
Nazywał się Milanówek w czasie II wojny światowej.
Mamy nadzieję, że był to pożytecznie i fajnie spędzony czas,
I że wiedza na queście zdobyta nie pójdzie w las.

MILANÓWEK 
MAŁY LONDYN  

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

na ul. Herberta 11 (dawna Fiderkiewicza), przy willi „Alfa”.

TEMATYKA:
W czasie II wojny światowej Milanówek był jednym z najważniejszych 
ośrodków dowodzenia i walki z okupantem na terenie Zachodniego 
Mazowsza. Działały tu liczne organizacje społeczne i polityczne, a po 
upadku Powstania Warszawskiego Milanówek stał się nieformalną 
polityczną stolicą Polski. Tu przebywały władze Polski Podziemnej 

oraz Delegatury Rządu, a miasto zyskało miano „Małego Londynu”.

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”. Powodzenia!

CZAS PRZEJŚCIA:
ok. 1 godziny

MIEJSCE NA PIECZĘĆ

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
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UWAGA:

Skarb questowy dostępny jest w dni powszednie oraz 
w soboty do godz. 15.

Zadanie dofinansowano ze środków 
Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Fotografie archiwalne: Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego



Przejdź nad torami i znów skręć w lewo,
Najpierw w ul. Kościelną, która przechodzi w Słowackiego.  

Warto raz jeszcze podkreślić wyraźnie,
Jak milanowianie zorganizowani byli, jak działali odważnie.
Bardzo wielu wstąpiło w struktury Związku Walki Zbrojnej - Armii Krajowej,
Ci, którzy tego nie zrobili - popierali go i walczyli w innej formie.

Jeszcze przy ulicy Kościelnej wypatruj białego ogrodzenia,
Na nim dwie ciekawe tablice i jest historia warta wspomnienia.
Drugi właściciel willi „Zacisze” -  Aleksander       
w czasie II wojny światowej,
Przekazywał na Zachód informacje 
o zbrodniach hitlerowskich w Polsce.

Willa ta po Powstaniu Warszawskim też się zasłużyła,
Bo ewakuowany Szpital           mieściła

Musisz wiedzieć że wówczas mieszkańcy Milanówka „przyjmowali”,  
Aż 9 ewakuowanych szpitali!

O! Przy Słowackiego 3, gdzie willa „Kresy”,
W 1944 r. został uruchomiony szpital dziecięcy.
A Ty nie skręcaj nigdzie, idź Słowackiego prosto,
Choć kusi wdzięczna nazwa ulicy: „ Żabie     ”.  

Na rogu zobaczysz willę „     ” zwaną,
W 1927 roku zbudowaną.
Stąd ważna rzecz jest do zapamiętania:
Tu był punkt koordynacji kompletów tajnego nauczania.

Spójrz na elewację domu od strony ulicy,
I przeczytaj co jest napisane na zielonej tablicy.

  marca 1945 r. narada się odbyła, 
    Która o losie tam zgromadzonych ludzi przesądziła.

Idź dalej, a pod „trzynastką” kolejna „Marysia”,
Filia warszawskiego szpitala przy pl. Starynkiewicza.
Wiedz, że w czasie Powstania i po jego upadku, 
niedaleko Warszawy,
Lokowano różnych szpitali filie i oddziały.

Teraz musisz skręcić w lewo, w ul. Grudowską,
Iść prosto, aż spotkasz się z Warszawską.
Tam na rogu stoi dom i kolejny wątek naszej wyprawy,
Dowiesz się co robiły tu milanowianki - wcale nie dla zabawy…

To Dom          ,  gdzie w październiku ’39 roku

Harcerki złożyły przysięgę, nie bojąc się „wyroku”. 
Chlubą milanowskiego harcerstwa były,
Gdy była potrzeba, bez strachu walczyły.

Stań tak, byś dom miał przy ręce lewej,
I do centrum miasta ruszaj przed siebie. 
Idź raczej chodnikiem po lewej stronie,
Aż przy skwerze kamień - pomnik się wyłoni.

Kamień poświęcony jest rot.          , 

Człowiekowi honoru, patriocie niezłomnemu.
A ostatnia cyfra z roku jego urodzenia,
To miejsce w haśle, gdzie „O” jest do wstawienia.

Czas w drogę, ul. Warszawska niech Cię prowadzi,
Prosto, wzdłuż torów, aż do wiaduktu iść nie zawadzi. 
Miniesz willę „Sławka”, przeczytaj co tu się działo,
Ile ludzi schronienie po upadku Powstania miało…

Przy kapliczce są schody prowadzące w górę,
Tam właśnie idź, zostaw za plecami Matki Bożej figurę.

Witamy Cię Odkrywco na questowej trasie,
Poznasz dziś Milanówek w całej krasie.
Zobaczysz, jak tu spokojnie i zielono,
I dowiesz się, jak dawniej o wolność tu walczono.

Już przed II wojną światową był miastem wyjątkowym,
Mieszkały i działały tu liczne mądre głowy.
Świadomość patriotyczna wysoka też była,
Bo tutejsza inteligencja tak młodzież wykształciła.

Gdy nastał czas wojny, nastąpiła do walki mobilizacja,
W niejednym domu działa się antyokupacyjna „akcja”.
Na spacer szlakiem tych miejsc zapraszamy,
Bo wspólnie „Mały Londyn” na trasie questu poznamy.

Stoisz przed willą „Alfa”, przeczytaj o niej z tablicy,
Ruszaj za rosnącymi numerami, a po twojej prawicy,
Willa „Marysia” i kolejny naszej historii wątek -
choć to dopiero przygody początek.

Gdzie numer „16” zatrzymaj się -
Tam tablica brązowa za bluszczem - przyjrzyj się jej.
Jak widzisz ważnym miejscem ta willa była,
Kawiarnia „          ” się tu mieściła. 

Ale zwykła kawa i plotki nie wchodziły w grę,
Tu konspiracyjne sprawy i ważne narady odbywały się!

Idź prosto, a gdy będzie druga przecznica,
Skręć w prawo, tam od lasu nazwana ulica.
Zaraz za rogiem, w willi ważne miejsce było,            
Ostatniego komendanta AK - 
Leopolda Okulickiego „           ” gościło.

Nie ujdziesz zbyt daleko, bo ul. Prosta zaprasza,
Skręć w nią w prawo, a zaraz będzie willa „Nasza”.
Kto by powiedział, że po upadku Powstania Warszawskiego,
Spotykali się tu przywódcy Polskiego Państwa Podziemnego!
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