
Ale zanim sięgniesz po questowy skarb,
Przeczytaj opis willi „Wildowej”, bo jest tego wart.

Tam, gdzie w haśle puste okienko zostało,
Wpisz „Y” z satysfakcją niemałą.
A hasło to nazwa architektonicznego stylu,
Który spotkasz w milanowskich willach wielu.

Pora zdobyć zasłużoną nagrodę,
W progach Miejskiej Biblioteki Publicznej postaw nogę.
I aby skarbem móc się radować,
Hasło w bibliotece musisz podać.

Idź dalej prosto, z Kościelnej w Słowackiego,
Poddaj się urokowi otoczenia milanowskiego. 
I gdy już będziesz mieć dość tej prostej drogi,
Niech w Żabie Oczko skręcą twe nogi.

Willa „Maria” funkcję „opiekuńczą” pełniła,
I wielu ludziom w czasie wojny ulżyła.
Zaraz za budynkiem w prawo skręć,
A na kolejne rarytasy przyjdzie Ci chęć.

Idziesz ul. Krakowską, a tam czeka „Polanka”,
Zawsze piękna, czy przyjdziesz wieczorem czy z ranka.   
Na posesji jest pomnik przyrody „specjalnej troski”,
Przeczytaj, że to „Aleja dębów        ”

Ta willa na wzór angielskich domów powstała,
Podmiejskich, typu „cottage” - ot finezja cała.
Szkoda, że słabo ją widać, bo musi być cudna,
A tak tylko prześwit alei ukazuje jej okna.

Gdy skręcisz w prawo, o ciekawej nazwie jest ulica:
Wielki Kąt, a tuż zaraz willa „Sosnowica”.
Ta jest nieco inna, jakby pałac klasycystyczny,
Przyznasz, że wygląd jej jest patetyczny.

Zadrzyj głowę, a zobaczysz nad kolumnami,
Herb szlachecki  „Nałęcz” zwieńczony 
postacią         między porożem.

Nie bez powodu został tam umieszczony,
To to był herb rodowy Adeli - architekta żony.  

Ostatnia ulica na trasie wyprawy to Spacerowa,
Tam kończy się z milanowskimi willami przygoda.

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

Zadanie dofinansowano ze środków Samorządu Województwa 
Mazowieckiego.
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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 ulicy Krakowskiej 6, przy Willi „Zosin”.

TEMATYKA:
Milanówek wyróżnia się willowym charakterem.  Milanowskie wille 
to nie tylko ciekawe i niejednokrotnie piękne architektonicznie 
budynki, ale także miejsca związane z historią lokalną 

i ogólnonarodową. Przy większości z nich są tabliczki.

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

OPRACOWANIE QUESTU:
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Twój dalszy kierunek to ulica naszego wieszcza,
Wejdź w Mickiewicza i pomału się przemieszczaj.
Bo zaraz, za chwilę, po stronie prawej,
Za starymi dębami budynek co wygląda ciekawie…
To willa „Emanów”, kolejna z Witaczkami związana,                      

I w innym queście jej historia jest opowiedziana.
Zbudowano ją dla E. L. Marcusa - przedsiębiorcy „szklanego”,
A w 1930 r. gościła prezydenta Ignacego Mościckiego.

Idź prosto, a gdy polana ze starymi dębami Cię przywita,
Skręć w lewo, na skos przez nią przejdź, o nic nie pytaj.
Ul. Starodęby zaprowadzi Cię do tej królewskiego imienia,
Skręć w nią w lewo, bo jest tu dużo do zobaczenia. 

Willa „Romin” jest okazała, styl dworkowo-pałacowy,
Od patrzenia można dostać zawrotu głowy!
Do twórczości także są warunki doskonałe,

       Władysław Umiński pisał tu powieści całe.
 
Pod numerem „2” na tej ulicy niespodzianka,
Gdy zobaczysz „Lilianę” pomyślisz - bajka!
Bo bryła willi tak działa na wyobraźnię,
Że obrazy jak z legend rysują się wyraźnie.  

Czas ruszać: miń kościół, skręć w Kościelną w prawo,
A za kroków kilka spotkasz się z willą ciekawą.
Kolejna jak z bajki - neogotycki zameczek przypomina,
To willa „Borówka”, przyjemnie upłynie tu każdemu godzina.

Nie zwykłą willą, lecz rezydencją była,
Powozownię, stajnię i dom dozorcy na posesji mieściła.
Ale ten kto buduje, ten też co chce - wybiera,
A „Borówka” zbudowana została dla Artura      .

Zaś teraz ruszaj prosto, gdzie szczęśliwa dwunastka,
Bo kolejna willa czeka na ulicy Piasta.

„Pilawin” choć dla jednej rodziny zbudowany,
Ostatecznie letnikom był wynajmowany.
A pierwsza samogłoska nazwiska naczelnika,  
Jako druga do hasła questowego wnika.

Pora pożegnać się z „Pilawinem”,
Wróć nieco i skręć w Literacką z wesołą miną.
Maszeruj chodnikiem, ale nie patrz w dół,
Podziwiaj Milanówek w stronę chmur.

Idziesz, a stare drzewa szumią Ci nad głową,
Ale uważaj, bo zaraz spotkanie z willą niemłodą…
Pod „7” czeka - prosta w stylu, biała,
Na wzór angielskich „cottages” zbudowana.

Została zaprojektowana dla pana Piotra
               ,

Artysty dla rozwoju letniska zasłużonego.
Zaś inny pan o tym nazwisku eksperymentował z chęcią,
Aż wynalazł detonator - piorunian rtęci.  

Willa pod numerem „15” niechlubną siedzibą była,
Po 1945 r. placówkę NKWD mieściła. 
Był tu areszt, odbywały się przesłuchania,
Choć smutne to miejsce, warte jest zapamiętania.

Następna willa na wprost Literackiej wyrasta,
To „Wandzin”, siedziba Urzędu Miasta.
Przyznasz, że dobrze włodarze się urządzili?
Z tabliczki przeczytasz, że od     r.   
rządzą stąd - aż do tej chwili.

Eklektyczna willa wątek muzyczny miała,
I Rada Letniska Milanówek tu działała. 
Teraz patrzy się na nią z przyjemnością,
Jak cieszy oko zgrabną bryłą i jasnością.

Witamy Cię Gościu w Milanówku willowym,
Opowiemy dziś o tym dziedzictwie wyjątkowym.
Bo to jest - przyznasz - rzadko spotykane,
By miasto było willami „usłane”.

A wszystko zaczęło się na początku wieku XX.,
Gdy majątek był własnością Michała Lasockiego. 
Z Warszawy było tu dość blisko,
A warunki idealne by stworzyć letnisko.

Do 1939 r. miasteczko z letniska powstało,
I wiele okazałych willi pobudowanych zostało.
Dziś cieszą oko nie tylko swą architekturą,
Ale historią, która wydarzyła się za niejednej murem.

Pierwsza na trasie - willa „Zosin” jest z 1911 roku,
Choć duża, ma w sobie wiele uroku.
A że do Milanówku na letnisko goście przyjeżdżali,
Właściciele jako pensjonat ją pobudowali.

Skręć w lewo, w ulicę Niecałą,  potem we Wspólną w prawo,
Później w lewo w Zaciszną i idź raczej żwawo.
Gdy dojdziesz do końca - w lewo w ulicę Piasta,
Bo pod numerem „13” prawdziwa perełka wyrasta.

Willa „Józefina” nie od początku tak się nazywała,
W     roku takie imię od Józefa Wilsona dostała.  

Lecz lata jej świetności - każdy w Milanówku to powie,
Przypadły wówczas, gdy zamieszkali tu Witaczkowie.

Od rodzeństwa Witaczków polskie jedwabnictwo się odlicza,
A w „Józefinie” przez czas pewien
była Centralna Doświadczalna Stacja Jedwabnicza.
Zmruż oczy, a może a schodach eklektycznej willi,
Ujrzysz Henryka i Stanisławę, co o jedwabnikach gawędzili…

O jedwabnictwie milanowskim jest osobny quest,
Zapraszamy, bo wiele ciekawostek tam jest!
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