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Informacja Turystyczna
    w Krynicy - Zdroju
 

Muszynka leży 12 km od Krynicy-Zdroju „Perły 
Polskich Uzdrowisk”,  na południu małopolski tuż 
przy granicy ze Słowacją. Przez wieś przebiega 
droga krajowa nr 75, która prowadzi  przez 
Przełęcz Tylicką do słowackiego Bardejova.
Quest należy rozpocząć przy cerkwi 
p..w. Jana Ewangelisty w Muszynce.

Wyprawa przeniesie Cię w czasy Konfederacji 
Barskiej, do wydarzeń które miały tu  miejsce. 

Będziesz szukał ukrytych literek, które ułożą się 
w hasło.

Jak szukać skarbu?

Rezerwat jest wielki, górę on okala,
Historyczno - przyrodniczy dwa i pół hektara.
Stanowiska armat, rowy i okopy widać doskonale
Komendant Józef Biedrzyński wybudował je trwale.

                                   to kolor szlaku, którym wędrujemy
 
Z niego do hasła trzecią literkę wpisujemy.
Kreseczkę skreśl z niej następnie
I oto kolejną przeszkodę pokonasz pięknie.

Z prawej mijamy „Szyję” gdzie dowódca siedział, 
Dużo on o wojnie i taktyce wiedział.
Wchodzimy w duży okop, całkiem na spód nisko,
Gdy wyjdziemy w górę zobaczysz ognisko.

Możesz tu wypocząć po trudach wyprawy, 
Poznałeś już trochę Pułaskiego sprawy.
W nagrodę poskładaj litery,
Ułożą się one w hasło i odzew szczery.

Sam Jerzy Waszyngton w podzięce dla niego,
Dla uczczenia tego bohatera wielkiego,
Wartom obozowym nakazał tak wołać,
Aby bezpieczeństwo i pamięć zachować. 
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Możesz podążać dalej za niebieskim ryngrafem,
Pięknym konfederackim szlakiem.
Przez Jawor, Przełęcz Tylicką, granicą
Aż do Tylicza, który był konfederacką stanicą.

Lecz jeśli czas Twój jest ograniczony,
Od tablicy na wprost trzymaj się prawej strony.
Po 80 krokach w lewo skręcaj ostro,
Dróżka w dół na prawo powiedzie Cię prosto.

Droga Cię prowadzi do starego lasu,
Gdy wyjdziesz na łąkę spędź tu trochę czasu.
Ścieżką przy lesie z prawej w dół podążaj śmiało,
Do drogi w dolinie widoków nie mało.

Zabytkowy budynek spichlerza mijamy,
Do asfaltowej drogi dalej podążamy.
Poznałeś teren obozu i historię konfederackiej braci,
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W Informacji Turystycznej lub w muzeum skarb czeka na Cię.



Szanowny Turysto z bliska czy z daleka, 
Wiele ciekawostek Cię na szlaku czeka. 
Opowieściami o historii wskazówki Ci damy, 
Do rozwiązania hasło jest przed nami.

Z tym hasłem należy zawitać w muzeum w Tyliczu, 
Lub Informacji Turystycznej w Zdroju Krynicy. 
Nagroda tam na Ciebie czeka, 
Choć przed nami droga piękna lecz daleka.

W środku malowniczy wystrój pięknem emanuje,
Z lewego ołtarza św. Barbara na nas wypatruje.
W konfederackim obozie kiedyś prym wodziła, 
Szlachta wraz z Pułaskim się przed nią modliła.

Patronką artylerzystów ją ustanowiono 
I tam w górze nad Muszynką do niej się modlono.
W 1636 roku pierwszą cerkiew tu wzniesiono,
A w następnym wieku tą na którą patrzysz postawiono.

Quest w Muszynce sprzed cerkwi startuje,
W której apostoł ewangelista  patronuje. 
Druga litera z imienia patrona cerkwi wskazuje   
I do czwartej i trzynastej kratki w haśle pasuje.

W kierunku granicy pod górkę ruszamy, 
Stare spichlerze – sypańce podziwiamy.
Coraz mniej ich we wsi  pozostało, 
Do skansenu w Nowym Sączu je „wywiało”.

Po prawej kulę armatnią wystrzeloną z okopów,
Wykopał Pan Józef Kowalczyk obok swoich płotów.
W tylickim  muzeum sala jest konfederatów, 
Kulę tam zobaczysz szlachty tych kamratów.

Drogą,  którą idziemy ciekawostka taka, 
Hetman Jabłonowski z odsieczy spod Wiednia nią wracał.
Rycerstwo tu na łąkach rozłożył, 
Asygnaty i wypłaty za męstwo i trudy im łożył.

Trzy litery tutaj do hasła wpisujesz, 
Kiedy je odgadniesz pod górę szusujesz. 
Pod lasem do tyłu swą głowę  zwracamy,
W oddali Lackową „Świętą Górę Łemków” podziwiamy.

Chorągwiami szlachta znaki z niej dawała, 
Dlatego „Chorągiewką Pułaskiego” ludność ją nazwała.
Generał Pułaski bardzo znany w świecie, 
Waszyngtonowi Jerzemu uratował życie.

Wchodzimy do lasu, droga nas prowadzi, 
Odpocząć chwileczkę nigdy nie zawadzi.
Dłuższa droga w górę, wiedzie żółtym szlakiem,
Wędrujesz odkrywco za ryngrafu znakiem.
Kamienny pomnik z tablicą nas wita,
Wiele lat stacjonowała tutaj polskiej szlachty świta.

Z pierwszej linii czytaj uważnie 
Potrzebujesz z niej trzech liter - poważnie!

Druga zadziorna w niebo spogląda

Czwarta z brzuszkiem ładnie wygląda

Za to piąta od końca, wśród innych liter się krząta.

Nad pomnikiem z  lewej ślad jest po Kaplicy, 
Modlili się w niej Pułaskiego poplecznicy. 
On sam również w niej przebywał, 
Gdzie świętej Barbarze troski swe ofiarowywał.

Fortyfikacje ziemne obozu
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Z prawej dom drewniany ostatni mijamy, 
Za sto metrów w polną drogę w dół na prawo skręcamy.
Rzeczka Muszynka z Przełęczy Tylickiej wody swoje toczy, 
Trzy kroki wystarczą a przez nią przeskoczysz. 

Serpentyną w górę dróżką podążamy 

I za chwilę 
   
z prawej , za ogrodzeniem mijamy.
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