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Dawno, dawno temu, w czasach, gdy ziemiami nad Wisłą władali książęta 
z dumnego rodu Piastów, życie zwykłych mieszkańców było pełne 

niebezpieczeństw i trosk. W niewielkiej osadzie, gdzie gleba była jałowa 
i sucha, żyło dwóch braci - obdarowany mądrością i sprytem 

Milobrat i Milosław o wielkiej, nadludzkiej sile. 

Jednak mimo swoich nadzwyczajnych umiejętności, 
tak jak wszystkim, im także doskwierały trudy 
codziennego życia. Pewnego jesiennego dnia, wspólnie 

zdecydowali, że już najwyższy czas odmienić 
ten zły los. Bracia długo myśleli i myśleli, aż 

w końcu znaleźli sposób by ziemie uczynić 
urodzajnymi a osada zaczęła się rozwijać. 
I tak, w umówionym czasie, pod osłoną 
nocy, Milosław używając swojej 
wielkiej siły przekopał kanał, którym 
okoliczny, niewielki strumień połączył 
się z odległą rzeką Wisłą.





Tak mijały tygodnie, miesiące i lata. 
Mieszkańcom osady żyło się lepiej, 

łatwiej i dostatniej, jednak po tym czasie 
spokoju do okien ich domostw znowu zaczął 
zaglądać strach. Od niedawna okoliczne ziemie 
zaczął nękać okrutny smok. Była to bestia 
pokryta łuskami, z wielkim łbem i setką ostrych 
zębów a z jej paszczy zionął straszliwy ogień. 
Sam widok smoka był tak przerażający, 
że mógł wystraszyć najodważniejszych 
z odważnych. Potwór miał swoją ukrytą 
pieczarę gdzieś na stromym zboczu, 
w miejscu, gdzie dziś spotykają się 
granice dwóch dzielnic Warszawy. 
Mieszkający na zamku w Czersku 
książę bezskutecznie wzywał dzielnych 
rycerzy do walki z bezwzględnym 
smokiem. Choć wielu śmiałków 
próbowało, to nikomu do tej pory nie udało 
się go pokonać i wrócić bezpiecznie do domu.







Pewnego dnia książę z pocztem rycerzy, wracając z polowania, 
odwiedzał swoich poddanych. Gdy zatrzymali się na krótki 

odpoczynek nad strumieniem aby napoić rumaki, zza gęstych 
drzew wypełzł smok. Zaskoczeni rycerze chcąc za wszelką cenę bronić 

swojego księcia dzielnie stanęli do walki. Bój był straszliwy, ale bestia 
zbyt silna. Przerażeni wojownicy rzucili się do ucieczki, zostawiając 
księcia na pastwę losu sam na sam z potworem. Książę chwycił za 
miecz i dzielnie walczył, ale walki ze smokiem wygrać nie mógł.





Kiedy już smok miał zadać 
decydujący cios, z leśnych 

chaszczy na pomoc władcy wyskoczyli 
bracia Milosław i Milobrat. W chwili, 
gdy smok zionął ogniem sprytny 
Milobrat chwycił tarczę jednego 
z rycerzy i zasłonił przed ogniem 

słabnącego księcia. W tym samym 
czasie Milosław naprężając wszystkie 
swoje mięśnie wyrwał z korzeniami 

największy dąb jaki rósł przy 
polanie i cisnął nim w smoka, 

który zachwiał się i wpadł do 
strumienia. Silny Milobrat 
szybko skoczył za smokiem 
w stronę wody i zwolnił 
tamę, którą mieszkańcy 
niedawno zbudowali. I tak 

spiętrzona woda porwała 
smoka wprost do Wisły.





Uratowany książę 
z wdzięczności za 

ocalenie życia nadał braciom 
ziemie, a osada w której żyli, od ich 

imion zaczęto zwać Milanowo, a na pamiątkę 
zwycięstwa nad smokiem książęta mazowieccy 

w swoim herbie z dumą umieścili wizerunek potwora.
Wieści o wydarzeniach w pobliskim lesie szybko się rozniosły. Po pokonaniu 
smoka dwaj bracia z dumą powrócili do osady, a tarcza, którą obronili księcia 
zyskała niezwykłą moc i od tej pory miała zapewniać mieszkańcom ochronę 
od wszelkich niebezpieczeństw. Jednak z czasem przekonani o swej sile bracia 
urośli w pychę i skuszeni łaską książęcą przestali dbać o swoich towarzyszy.



Pewnego dnia Milanów odwiedziła stara wieszczka, która strudzona 
podróżą zatrzymała się na placu, gdzie jak relikwię przetrzymywano 

cudowną tarczę. Na polecenie Milosława i Milobrata przepędzono staruszkę, 
nie udzielając jej schronienia ani nie dając nic do jedzenia i picia. Widząc 
pychę braci wieszczka zaplanowała surowo ich ukarać. Jak postanowiła 
tak i zrobiła - wypowiedziała zaklęcie i rzucając czar sprawiła, że cudowna 
tarcza zniknęła, a Milosław i Milobrat na zawsze stracili swe moce. 

Odchodząc z wioski przepowiedziała jeszcze mieszkańcom: miną 
stulecia, a Milanowa nikt nie będzie pamiętał. Dopiero 

gdy potężny władca, który księżyc powali, osiądzie na 
polskiej ziemi, wówczas tarcza powróci razem z nim 
i na nowo będzie chronić okolicznych mieszkańców.

Jak przepowiedziała wieszczka 
Milanów opuściło szczęście. 
Niewielka osada podupadła, 

a mieszkańcom nie wiodło 
się dobrze, podczas gdy 
pobliska Warszawa 
piękniała i rozrastała się.





Nieliczni pozostali mieszkańcy Milanowa 
z czasem zapomnieli o przepowiedni 

i na nowo przyzwyczaili się do trudnego 
życia, aż pewnego razu do Milanowa 
przybył sam król Jan III Sobieski. Ku 
zdziwieniu wszystkich jego towarzyszy, 
okolica tak go zachwyciła, 
że postanowił nabyć 
milanowski majątek 
i zbudować tu 
swoją okazałą, 
królewską 
siedzibę. 



Jak rzekł tak się stało. W 1677 r. król 
rozpoczął budowę pałacu. Gdy prace były już na 

ukończeniu zachwycony zakrzyknął: Oto mój nowy dom - Villa 
Nova. Od królewskiego zawołania wszyscy zaczęli zwać okolice Wilanowem, 
zapominając o starej nazwie Milanów. W ten oto sposób wypełniła się 
przepowiednia wieszczki. Król przejął Wilanów we władanie, a w herbie rodu 
Sobieskich widniała Tarcza. Co więcej, kilka lat później znany gdański astronom 

Jan Heweliusz opisując konstelacje gwiazd, jedną z nich 
nazwał Tarczą Sobieskiego. Jeszcze dziś można ją 

dostrzec latem nad południowym horyzontem.







Jak   Milanów  
stał się  

Wilanowem
Prawie każdemu Polakowi Wilanów kojarzy się ze 

wspaniałym pałacem, będącym letnią rezydencją 
króla Jana III Sobieskiego. Historia Wilanowa sięga jednak 
zamierzchłych czasów, gdy nikt nawet nie przypuszczał, że kiedyś 
powstanie tu jeden z najpiękniejszych pałaców w Polsce. 



Na podstawie wykopalisk archeologicznych przyjmuje się, że 
początki osadnictwa na tym terenie sięgają okresu między 

II a I w. p.n.e. Z najstarszych dokumentów wynika, że obecny 
Wilanów należał w XIII w. do zakonu benedyktynów w Płocku. 
W następnym wieku dobra te przejął książę czerski i sochaczewski 
Trojden. Kolejnym właścicielem obecnego Wilanowa był rycerz 
Stanisław ze Strzelczykowa, który otrzymał majątek od księcia 
mazowieckiego Kazimierza. Rycerz ów przyjął nazwisko Milanowski, 
a majątek nazwano Milanowem. Dobra te należały do rodu 
Milanowskich aż do XVII w., kiedy to kolejnym właścicielem 
został podskarbi wielki koronny Bogusław Leszczyński. 

Złoty okres dziejów Milanowa rozpoczął się w 1677 r., kiedy to 
został on kupiony przez króla Sobieskiego, a transakcji w imieniu 

władcy dokonał jego przyjaciel Marek Matczyński. Jan III Sobieski, 
pogromca Turków i Tatarów w życiu prywatnym cenił sobie 
spokój i wypoczynek. W domowym zaciszu (ale także w obozach 
wojskowych) bardzo chętnie czytał. Był humanistą, który lubił 
przebywać w otoczeniu artystów i ludzi nauki, dlatego też  
zdecydował, że jego nowa rezydencja powstanie 
poza gwarną i zatłoczoną stolicą. 



Król musiał być wizjonerem i optymistą, bowiem jak wynika 
ze źródeł, dobra, które nabył, były spustoszone w wyniku 

potopu szwedzkiego. Rezydencja królewska otrzymała nazwę 
Villa Nova, co można tłumaczyć jako nowy pałac. Wkrótce 
łacińską nazwę spolszczono i tak powstał Wilanów. 

Budowę nowej siedziby, godnej wielkiego władcy, Sobieski 
powierzył swojemu architektowi Augustynowi Locciemu. 

Pierwotna budowla była skromna - parterowy, murowany 
dwór z czterema alkierzami w narożach, tak więc z wyglądu ta 
królewska rezydencja przypominała raczej szlachecki dwór. Jednak 
król odnoszący zwycięstwa militarne z Imperium Osmańskim 
zapragnął, aby królewska siedziba odzwierciedlała jego potęgę 
i program ideowy. Skromny szlachecki dworek przestał już 
wystarczać królowi, a przebudowę założenia rozpoczęto na początku 
lat 80. XVII w. Do istniejącego budynku dobudowano półpiętro, 
wzniesiono także galerie ogrodowe. Fasada główna została 
ozdobiona kolumnami i pilastrami. Wieże zwieńczono attykami. 
O odpowiedni wystrój pałacu zadbali miejscowi sztukatorzy 
oraz mistrzowie kamieniarscy z Gdańska i Włoch. Wilanowskie 
komnaty ozdabiali malarze z zagranicy i kraju, wśród nich 
główny dekorator Jerzy Eleuter Szymonowicz Siemiginowski. 



W wyniku przebudowy skromna dotychczas rezydencja 
Sobieskich upodobniła się wyglądem do barokowej 

willi włoskiej. Król chciał, by pałac swoim wystrojem olśniewał 
gości. Budowla miała ukazywać wielkość jego właściciela, 
władcy opromienionego sławą obrońcy chrześcijaństwa, 
człowieka nauki i mecenasa sztuki.  Nic dziwnego, że 
Wilanów zaczęto nazywać „Małym Wersalem”. 

Charakterystycznym elementem wilanowskiej rezydencji, 
jest mieszczący się na południowej elewacji słoneczny zegar 

ozdobiony postacią starca – Saturna. W lewym ręku trzyma on 
kosę, a w prawym kłos służący za wskazówkę środkowego zegara. 
Kosa symbolizuje nieubłagany upływ czasu, który przybliża nas 
do śmierci. Po bokach tarczy zegarowej widoczne są znaki zodiaku, 
a u dołu symbole oznaczające dni tygodnia. Z kolei po bokach 
zegara głównego umieszczono dwa mniejsze zegary: włoski, 
wskazujący ilość godzin, które minęły od ostatniego zachodu słońca 
i zegar typu babilońskiego, który pokazywał ile czasu upłynęło 
od wschodu słońca. To niezwykłe urządzenie wskazujące godziny, 
zostało skonstruowane na zamówienie Jana III Sobieskiego w 1684 
r. Twórcą był Adam Kochański. Wilanowski zegar słoneczny 
jest jednym z najcenniejszych tego typu zabytków w Polsce.



Wilanowski pałac stał się ulubionym miejscem Sobieskiego 
do tego stopnia, że pod koniec życia władca niechętnie go 

opuszczał. Sposób, w jaki król spędzał czas w domowym zaciszu bardzo 
wiele mówi nam o jego wykształceniu, zamiarach, zainteresowaniach 
i pasjach. Monarcha nie tylko czuwał nad rozbudową swojej siedziby, 
ale sam też z wielkim zapałem poświęcał się m.in. ogrodnictwu. Za 
pałacem utworzono geometryczny ogród włoski, w którym Sobieski 
sam sadził drzewa. Z zachowanych relacji wynika, że bardzo lubił 
przechadzki po królewskim ogrodzie. Jako dobry gospodarz nie 
poprzestawał na spacerach, ale sprowadzał do swojego ukochanego 
Wilanowa egzotyczne rośliny. Nie tylko prace w ogrodzie 
pochłaniały uwagę króla. Jako mecenas sztuki i osoba wrażliwa na 
piękno, Sobieski stworzył pierwsze królewskie atelier malarskie.

Najsłynniejszy właściciel Wilanowa zmarł w swym 
pałacu 17 czerwca 1696 r. Wraz z jego śmiercią skończył 

się „złoty wiek” królewskiej rezydencji, a najcenniejsze 
sprzęty wywieziono z Wilanowa. Znaczną ich część zabrała 
ze sobą do Rzymu żona zmarłego Maria Kazimiera.
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