
Miejsce na Skarb

QUEST

Muszyna - Zdrój

Historia
Muszyńskiego
Grodu

Gdzie to jest?

Muszyna jest niewielkim miastem liczącym około
5 tysięcy mieszkańców, na południu Małopolski,
przy samej granicy ze Słowacją. Położona jest
u zbiegu rzeki Poprad oraz potoków Muszynka 
i Szczawnik. Dojechać z północy można drogą 
nr 981 do Krynicy-Zdroju a następnie drogą nr 971.

Tematyka

Początek wyprawy:

Quest pozwoli Ci poznać długą historię miasta 
Państwa Klucza Muszyńskiego. 

Jak szukać skarbu?

Kieruj się wskazówkami zawartymi w queście
i wpisuj ukryte literki, które ułożą się w hasło.

Czas przejścia: 90 minut

Trasę rozpoczynamy na parkingu za Kościołem 
św. Józefa przy wjeździe do Muszyny od strony 
Krynicy-Zdroju

           LEGENDA:

1.  Kościół św. Józefa
2.  Ogrody Biblijne
3.  Rynek
     a. Kapliczka Jana Nepomucena
     b. Ratusz
     c. 
4. 
5.  
6.  
7.  
8.  

 Kapliczka św. Floriana
Tablica Jana Karskiego
Muzeum Państwa Muszyńskiego
Dwór Starostów
Kapliczka
Baszta

Oto krótka historia naszego miasta 
Poznałeś ją trochę - sprawa jasna                                
To już koniec tej przygody turysto drogi
Będziem radzi gdy zawitasz ponownie w nasze progi.

Naprzeciw Dworu
 
Dragonii Biskupiej przez wieki służyła
Ludność swe umiejętności wojskowe i musztrę ćwiczyła
Dragoni sławę państwa Muszyńskiego wszędzie chwalili    
Wraz z Janem III Sobieskim pod Wiedniem walczyli.

Do Muzeum Regionalnego się kieruj 
Z tablicy „literackiej” poetę Muszyńskiego wyliteruj   

Pod gontem budynek skryty
Tam czeka na Ciebie kawał historii nieodkryty.

Gdy masz tylko chęci możesz je odwiedzić
Zobaczyć eksponaty – wiedzę swą poszerzyć.
Poszukiwany skarb na rynku w ratuszu się prezentuje
Wszystkim którym o niego pytają się pokazuje.
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MUSZYNA

Teksty: Agnieszka C., Zuzanna D., Janusz K., Daniel L.

Opiekun Questu: Zuzanna D.

Rysunki i skład: Daniel L. Krynicka Organizacja Turystyczna
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Ratusz - Informacja Turystyczna 10:00 - 18:00

Muszyńskie Ogrody Biblijne 
czynne V-X,  wt. - nd. 10:00 - 18:00 

Muzeum Regionalne „Państwa Muszyńskiego”
czynne wt. 10:00 - 15:30,   śr. - sob. 10:00 - 17:00, 
                                                              nd. 13:00 - 17:00
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www.babazgor.pl



Z łacińskiej odezwy, która w  ogrodach bramy stoi
Drugą literę podejrzyj mimo woli
Za nią nową atrakcję  Muszyny podziwiaj
I czasy biblijne wspominaj.

Roślinami  i  rzeźbami  biblię przedstawiają
180 tabliczek opisowych mają
Biblijną historię zbawienia zawierają
Rzesze turystów tutaj przyciągają.

Kościół św. Józefa Oblubieńca dumnie dzisiaj stoi
Gdy wejdziesz do środka ciekawość Twą ukoi        
Św. Jadwiga i św. Otylia z Wawelu przywędrowały 
i wraz z Matką Boską nowy kościół przyozdobić miały.   

W kierunku ulicy Kościelnej podążaj 
Na ściankę z bloków skalnych spoglądaj
Z nazwy świątyni trzecią literę zachowaj
I do hasła w trzecią i ósmą kratkę schowaj.
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Muszyna miastem ogrodów jest zwana
Już przez Jana Kochanowskiego we fraszkach opisana
W zamku muszyńskim wieszcz rezydował
Ze starostą Kępińskim wina degustował.  

Od parkingu Ogrodów Biblijnych wyprawę rozpoczynamy 
Zabytkowy kościół farny po prawej mijamy
Jako twierdza obronna został on wzniesiony
Otwory strzelnicze ma on do obrony.

Ulicą Kościelną do Rynku podążamy 
Zabytkową architekturę miasta podziwiamy
Mieszczanie nie tylko rolnictwem się zajmowali
Za półokrągłymi wjazdami warsztaty rzemieślnicze posiadali.

Na płycie Rynku dwie kapliczki się znajdują 
W pierwszej z lewej aniołki z Janem Nepomucenem królują
W tym miejscu od dawna już stoi              
By nie było powodzi dwoi się i troi.

         W 1934 roku zrzucono na niego winę
         Gdy wody Popradu zalały Muszynę
         Patronem powodzian został mianowany
         I na śmierć w Wełtawie przez króla skazany.

Za dębem wolności z kamienia bohaterom poświęconego
Odgadnij miesiąc jego odsłonięcia drogi Kolego
Cyfra ta, da Ci odpowiednią literę w alfabecie
Wpisz ją do hasła, to najprostsze w świecie!

Pod ratuszem więzienie pozostało
W podziemiach zbójów tu trzymano
Kajdany metalowe ze ścian zwisają
Historię niejednego zbójnika opowiadają.

Czarownice i złoczyńców na rynku zabijano
Słynnego zbójnika Sawkę Hańczowskiego na pal naciągano.
W kapliczce za pratuszem św. Florian mieszkańców pilnuje
By ogień nie strawił miasta – pieczę tu  sprawuje.

Na ławeczce z lewej księżyc się pojawił
Harasymowicz w swej twórczości Muszynę rozsławił

                              Łagodności wędrowcy w plecaku noszą

O nocleg i prowiant wszystkich grzecznie proszą.

Za kapliczką w ulicę Antoniego Kity podążamy
Historię Jana Karskiego na budynku z lewej czytamy
Jego bohaterską przeszłość za chwilę poznamy
A później z prawej budynek Sądu spotkamy. 

Muzeum i Dwór Starostów z lewej pozostawiamy
Na wprost powiewającą flagę na baszcie podziwiamy
W dyby się zakuj, niech Ci ktoś pomoże
Załóż też na ręce drewniane obroże.

Dalej przez most kieruj swe kroki
Uważaj na światła by nie popaść w mroki
Za mostem płyń chwilę z Popradu biegiem
By naprzeciw wiewiórki na wzgórze wejść Parku brzegiem

Tablica informacyjna do parku zaprasza
Wszystkie informacje istotne ogłasza 
Ostatnią literę nazwy Parku Zdrojowego 
W kratkę siódmą i dziesiątą wprowadź Kolego.

Drogą krętą pod górkę idź śmiało
Przyklęknij przy kapliczce – tego wciąż za mało
Trud Twej wędrówki zwieńczy stara baszta
Którą ochrania nasza Boska Matka.

Na urwistym cyplu masywu 

Zbudowano twierdzę w miejsce drewnianego gródka      
Odetchnij Turysto od wędrówki znoju
Spoglądaj przed siebie na uroki zdroju

Wracamy tą samą drogą Turysto drogi
Aż pod Dwór Starostów progi
Pod numerem 17 Miejski Ośrodek Kultury
Który otaczają kamienno-drewniane mury
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Na środku Ryneczku ratusz na nowo się wznosi
Dzięki nim historię szlaku winnego nam przynosi
Słynne „Węgrzyny” w beczkach tu składowano
Na stołach królów i możnowładców je degustowano.
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