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LGD „Ślężanie”:

Dojdź do asfaltu w miejsce styku z brukiem
Tylko zrób to szybko i nie bądź mrukiem
To już koniec naszej zamkowej zabawy
Jeszcze trzeba znaleźć skarb z tej wyprawy

Zsumuj liczby zebrane przez Ciebie
Zrób to uważnie, bądź dumny z siebie
Tyle właśnie komnat i lochów w zamku było
Ale po II wojnie się to wszystko skończyło

W 1964 roku pożar zamek strawił
I nic dobrego z niego nie pozostawił
Przypomnij sobie liczbę z kostką związaną
Tyle słupów miń – a zagadkę masz rozwiązaną

Policz tylko te z prawej strony
Idź pod górę brukiem, a będziesz zadowolony
Czy pamiętasz średnicę dotyczącą zamku?
Tego domu szukaj miły bratanku

Litera „A” skarbu Twego strzeże
Jak od wieków zamkowi rycerze
Weź skarb i pieczęć odbij śmiało
Tylko z uśmiechem – przecież Ci się należało

Skarb odłóż tam, skąd go zabrałeś
Szansę na wielką radość innym teraz dałeś
Do góry brukiem – tam początek naszej zabawy
Zapraszamy w okolicę na edukacyjne wyprawy
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Gdzie to jest ?
Owiesno znajduje się w gminie Dzierżoniów. Dojechać tu można 
z Dzierżoniowa drogą nr 382 i w Piławie Dolnej należy skręcić w prawo na 
Owiesno. Quest zaczyna się z „parkingu” przy kościele w Owieśnie. 
Udanej wyprawy.

Jak szukać skarbu ?
Twoim zadaniem będzie uważnie czytać wskazówki podczas odkrywania 
zamkowych tajemnic. Przyda Ci się umiejętność liczenia, a jeśli będziesz 
bardzo uważny, to zebrane liczby doprowadzą Cię do skarbu. Powodzenia!

Tematyka:
Podczas wyprawy poznasz ciekawą historię dot.  zamku w Owieśnie, 
którego powstanie wiąże się z Zakonem Templariuszy. Zobaczysz jeden 
z dwóch w Europie zamków zbudowanych na planie koła.

Czas przejścia: 35 minut

Opiekun: Joanna Pestkowska – Stowarzyszenie „Razem dla wsi”
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Owiesno to malownicza wieś
Między wzgórzami położona ona jest
Najpiękniejsza w całej gminie
Ze starego zamku w regionie słynie

Dzisiejsza wyprawa o tym właśnie zamku będzie
Dużo wiedzy i historii o nim Ci przybędzie
A zamek wiele historii w sobie kryje
Ruszaj na wyprawę i wyciągaj szyję

Zaczynamy przygodę w Owieśnie przy kościele
Tu, gdzie w niedziele ludzi jest bardzo wiele
Zaparkuj na poboczu, weź coś do pisania
I ruszaj na zamek do jego zwiedzania

Bruk Cię poprowadzi, od wieków tu położony
Stąpając po nim bądź zaszczycony
Do kościoła kilka stopni prowadzi
Wejść po nich Ci nie zawadzi

Pierwsza tablica wesoło się uśmiecha
Tu ciekawa historia na Ciebie czeka
Poczytaj z uwagą o historii naszej wsi
Z daty najazdu tatarów - jedna cyfra tylko lśni

A  data, aż cztery cyfry zawiera w sobie
Ta najwyższa dziś potrzebna będzie Tobie
Wpisz ją do kratki – bo to pierwsze zadanie             4 
Możesz być dumny - masz już jedno rozwiązanie.

W tym miejscu historia Owiesna w pigułce jest zamknięta
Czytaj uważnie, niech Twa głowa najwięcej zapamięta
Ruszaj dalej, bruk Cię niech w dół wsi wiedzie
A zamek pojawi się wkrótce na przedzie

Wypatruj końca tej bardzo starej drogi
Tylko nie marudź, jak zabolą Cię nogi
Przy stawie niech tablica Cię zainteresuje
Jak dobrze poczytasz to nie pożałujesz

O zamku tu wiele ciekawostek Ci podają
Nawet, jaką średnicą mury zamek opasają
Właśnie tę liczbę wpisz obok do kratki
A już jesteś coraz bliżej rozwiązania zagadki          30

Czy znalazłeś fragment, który o „ojcach” prawi?
Czyli o tych, których pierwszy rycerz tu gród postawił
Templariusze w trzynastym wieku tu zawędrowali
I pierwszą twierdzę tu wybudowali

Dalej przy stawie kieruj się na bramę
Która pierwsza z zamku widziała niejedną damę
I już zamek Ci się za budynkiem wyłoni
Niech Twoja głowa z wrażenia się pokłoni

Kolejne zadanie Cię tu czeka
Do tablicy ruszaj, tylko długo nie zwlekaj
Piękny park zamek ten otacza
Wpisz jego powierzchnię z miną bogacza         9

Jak na zamek się już napatrzyłeś
Ruszaj w lewo, bo tam jeszcze nie byłeś
Dzisiaj poznasz zamek z każdej strony
I na pewno będziesz tym zaskoczony

Po lewej stronie, w cieniu, stoi dom ogrodnika
Z jego pracy układ parku krajobrazowego wynika
Dalej ścieżką wzdłuż zamku na około
Tam postument kamienny wygląda wesoło

Wielka kostka na ziemię „rzucona”
Od lat tu jest sama i niewzruszona
Obejrzyj ją i spróbuj poczytać napisy
Oraz ustal, ile zapisanych „boków” kostka liczy
                                                                          
Dalej podziwiaj zamek i ruszaj przed siebie
Aż dojdziesz do miejsca znanego przez Ciebie
Teraz udaj się w kierunku bramy
Tam, gdzie przejeżdżały piękne damy


