
Zapraszamy Państwa do wspaniałej podróży w czasy 
Konfederacji Barskiej. Wędrując po malowniczej Gminie 
Krynicy - Zdroju, napotkacie tablice upamiętniające 
wydarzenia, które miały tu miejsce. Aby dobrze zaplanować 
zwiedzanie owych miejsc, zapraszamy do pobrania 
materiałów z Informacji Turystycznej w Krynicy - Zdroju, 
M u z e u m  D z i e j ó w  T y l i c z a  l u b  z e  s t r o n y  
www.krynica.org.pl.  

         Na szlaku pomocnym będzie Wam ryngraf.

Śladami Konfederatów Barskich

W końcu XVIII w. Rzeczpospolita, pomiędzy drapieżnymi 
sąsiadami – Rosją a Prusami, osłabiona finansowo, ze słabą 
armią,  chyliła się ku upadkowi. Wybór na królewski tron 
dawnego faworyta carycy, Stanisława Poniatowskiego, 
miał być gwarantem uległości elekta wobec rosyjskich 
interesów w Polsce. Wojska rosyjskie przemieszczały się 
swobodnie poprzez cały kraj, traktując Polskę jak własny 
folwark. Żądania carycy Katarzyny II, dotyczące 
zrównania praw mniejszości religijnych z katolicką 
większością, oraz wywiezienie nieposłusznych polskich 
senatorów w głąb Rosji, wywołały wielkie oburzenie 
polskiego narodu. Z końcem lutego 1768 roku do miasta Bar 
na Podolu zdążali ochotnicy i zbuntowane oddziały 
koronne. W tamtejszym klasztorze karmelitańskim 29 
lutego 1768 r. szlachta spisała akt konfederacji w obronie 
wiary i wolności. Walka o zachowanie niepodległości stała 
się obowiązkiem religijnym, a nadzieją na zwycięstwo w tej 
walce Boża Opatrzność. Wśród pierwszych konfederatów 
znaleźli się Kazimierz Pułaski.

Muzeum Dziejów Tylicza zlokalizowane w ratuszu na 
rynku składa się z kilku sal. Pierwsza z nich to galeria 
przechodnia, gdzie można podziwiać rzeźby i obrazy 
tylickich artystów, stroje regionalne – polskie, łemkowskie. 
W drugiej sali znajdują się: wystawa kopii dokumentów od 
XVI-XX w., szafa tylicka, ślubanek, skrzynia bez 
gwoździa.Kolejne pomieszczenie to sala konfederatów 
barskich, gdzie znajduje się kula armatnia z o k o p ó w  
konfederatów barskich, a dodatkowo... 

czytaj więcej na tablicy na Rynku w Tyliczu

„Unteroficyjer ma przestrzegać, aby komenda jego w karty 
o pieniądze nie grywała, albowiem gdy się żołnierz ogra, to 
kraść albo rabować musi, niech dogląda, aby wszyscy byli 
trzeźwi. Żołnierz podpity więcej ma ochotę wadzić się 
i kłócić, skąd przekleństwa i bitwy pochodzą, niech ma 
baczność, aby żołnierz był skromny w obyczajach, żadnych 
nieprzystojnych z kobietami nie czynił swawol, z których 
i obraza Boga się dzieje i oczernienie swojego honoru, dlatego, 
gdy znajdzie żołnierza w karty grającego o pieniądze lub 
flaszką się bawiącego, takowego naprzód dobrym słowem 
ukarać, a jeżeli takowe perswazyje nie mają skutku, to laski 
przyłożyć nie zawadzi, gdyby zaś żołnierz miał się porywać 
na swego unteroficyjera, tedy powinien być zaraz 
aresztowany i doniesiony swemu oficyjerowi.

Obowiązki  Wachmistrzów,  Kaprali    Artykuł czwarty

Na zboczu góry Huzary znajduje się Kopiec Pułaskiego, 
wykonany staraniem dr Franciszka Kmietowicza, 
odsłonięty 25.08.1929 roku. Pomnik na kopcu ma kształt 
graniastosłupa z orłem wznoszącym się do lotu. Wysokość 
kopca wynosi 7,20 m.

czytaj więcej na tablicy pod Huzarami
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Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym 
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26 września 1769 roku do obozu Konfederatów Barskich 
pod Muszynką przybył Kazimierz Pułaski, gdzie oddał głos 
na generalne marszałkowstwo Marcina Krasińskiego oraz 
regimentarstwo Ignacego Potockiego.Pułaski przebywał tu 
ponownie w lipcu 1770 roku, skąd później udał się 
z wojskami do obozu koło Wysowej. 

               TU PRZEBYWALI...,
         TU WALCZYLI I GINĘLI
      ŻOŁNIERZE PIERWSZEGO 
       POWSTANIA POLSKIEGO, 
     KONFEDERACJI BARSKIEJ.

          czytaj więcej na tablicy przy okopach

Kazimierz Pułaski (1745–1779) urodził się 
w Warszawie w szlacheckiej rodzinie herbu 

Ślepowron. W latach 1762–63 przebywał 
w służbie na dworze Karola Krystiana Wettyna, 
księcia Kurlandii, syna króla polskiego Augusta 

III. Był to okres niezwykle ważny w jego życiu, który 
znacząco wpłynął na postawy polityczne, przyszłego 
konfederata barskiego. Po wypędzeniu księcia Krystiana 
z Kurlandii przez wojska rosyjskie, Pułaski przekonał się 
o sile i rzeczywistych zamiarach Rosji wobec Polski...
3 listopada 1771 roku miało miejsce słynne porwanie króla 
Stanisława Augusta Poniatowskiego. Po uwolnieniu, król 
oskarżył konfederatów, w tym bezpodstawnie samego 
Pułaskiego, o królobójstwo. Wobec tych oskarżeń Pułaski  
został zmuszony udać się na emigrację... 

czytaj więcej na tablicy przed cerkwią w Muszynce

Przygraniczne położenie Sądecczyzny w tym przede 
wszystkim obszar tzw. klucza muszyńskiego spowodowało, 
iż ziemie te stanowiły ważny militarnie i politycznie teren 
stacjonowania konfederatów. 30 czerwca 1768 r. 
Sądecczyzna przystąpiła do konfederacji aktem podpisanym 
w Piwnicznej. Wiosną 1769 r. konfederaci skupieni byli 
w umocnionym obozie u stóp wzniesienia Jawor, nad wsią 
Muszynka. Powierzchnia obozu wynosi około 0,84 ha 
i mogło tam stacjonować około 4000 żołnierzy. Widoczne do 
dzisiaj ślady wskazują, że obóz otoczono ziemnym wałem 
obronnym wysokości do 2 m, rowem, oraz sztucznym, również 
ziemnym stokiem, być może wzmocnionym drewnem. W linii 
umocnień znajdowało się stanowisko artyleryjskie. Wojska 
obozujące otrzymały własny regulamin i określone reguły 
walki. Z tego obozu marszałkowie konfederacji 
w Małopolsce wydawali między innymi odezwy do ziem 
i ludności województwa krakowskiego. W obozie nad 
Muszynką podpisano akty konfederacji ziem Księstwa 
Zatorskiego, Oświęcimskiego, ziemi sanockiej i województwa 
sandomierskiego. Był czas gdzie równocześnie przebywało tu 
5 marszałków konfederacji.


