Wielce zasłużony dla naszej parafii
Nie każdy zdziałać tyle potrafi.
Idź prosto, wyjdź przez furtkę, w prawo skręć,
Może na coś słodkiego masz chęć?
W Werandzie skarb na Ciebie czeka,
Wejdź po niego, dłużej nie zwlekaj!
Na ścianie po lewej proboszczów „panteon”
A wśród nich ksiądz
Leon.
Był przewodnikiem całej parafii, 13
Sercem i radami do wielu trafił.
Gdy przyszły 80. lata „
Kościół stał się oazą wolności.
Ksiądz Leon każdemu dodawał otuchy,
Rodziły się tu odnowy ruchy.
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Społecznym akcjom dał schronienie,
A licznym artystom wolności spełnienie.
Tu zespół „Trapiści” pokazał rzecz nową,
I zasłynął mszą big-beatową.
Choć wszystkie tablice to historii karta,
A każda osobnej opowieści warta.
Rozejrzyj się jeszcze po kościele,
Bo jest niewielki, lecz skarbów ma wiele!

MIEJSCE NA PIECZĘĆ
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Idź w prawo – na ścianie Droga Krzyżowa,
Jerzego Popiełuszki
chowa.
15
Obok chrzcielnica z kamienia stworzona
Światłem z witraży pięknie ożywiona.
Pora opuścić kościelne mury,
Na ołtarz spójrz jeszcze – do góry.
Tam św. Krzysztof co kierowców strzeże,
Z nim każdy bezpieczną drogę obierze.
Gdy wyjdziesz z kościoła i staniesz na schodach,
Pomyślisz zapewne: „Gdzie moja nagroda?”
Jest obok Ciebie, naprawdę blisko.
Lecz przed tym zapamiętaj pewne nazwisko
To człowiek-legenda – jest już tobie znany
To 1
2 3 4 5 6 wcześniej wspomniany,
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PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE
ŚRODKÓW MIASTA PODKOWA LEŚNA

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary
wiejskie. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Zielone Sąsiedztwo współfinansowane jest ze
środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy
LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

SKARBY
PODKOWIAŃSKIEGO
KOŚCIOŁA
TEMATYKA
Quest pozwoli poznać niezwykłe miejsce podkowiański kościół. Spacerując alejkami KościołaOgrodu doświadczysz bogactwa przyrody, a wnętrze
świątyni przybliży Ci ważne osoby oraz wydarzenia z
życia parafii.
GDZIE
TO JEST?
Trasa questu przebiega w
Podkowie Leśnej, mieście
założonym w 1925 roku na
bazie koncepcji angielskiego
twórcy idei Miast –
Ogrodów.
Podkowa Leśna znajduje się
przy drodze wojewódzkiej
nr 719, dojechać tu można
kolejką WKD do stacji
Podkowa Leśna Główna,
gdzie zaczyna się quest.

JAK SZUKAĆ
SKARBU?
Podczas wędrówki
kieruj się wskazówkami
zawartymi w tekście
wyprawy. Czytaj je
uważnie, a na pewno
odnajdziesz Skarb.
Wówczas przybij w
odpowiednim miejscu
w queście pieczęć – na
znak, że przeszedłeś całą
trasę. Powodzenia!
CZAS PRZEJŚCIA

35 minut

Na górze stoi, tablicę trzyma,
I o Dekalogu przypomina.
Skalny ogródek się tu znajduje,
Północną roślinność prezentuje.

Przejdź pod pergolą, spójrz na kościoła drzwi szklane,
Popołudniowym słońcem oblane.
Cień na dziedzińcu jest pod pergolą,
Podążaj tam, gdzie Św. Krzysztof i
z aureolą.

Alpejskie kwiaty, potężne głazy,
Oraz iglaków piękne okazy.
, świerk srebrzysty, kosodrzewina,

Wielkie modrzewie i świerki – jak w lesie,
Wodospad szumi i wodę niesie.
W stawie karasie i żółwie pływają,
A wodne
uroku dodają.
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Oto jesteś już w Podkowie,
Spójrz - nad Tobą kasztanowiec!
Stań, rozejrzyj się wokoło,
I przed siebie idź wesoło!

Nad tym pagórkiem władzę trzyma.

14

Idź w lewo, w głębi Chrystus Frasobliwy, drzew ostoja,
Największą osobliwością jest metasekwoja.
Zakątek ten jest niebywały,
Miłorząb rośnie tu wspaniały.

Spójrz na zegar, kiosk, tablicę,
Skieruj się w Jana Pawła II ulicę.
I skręcając w stronę prawą,
Do kościoła maszeruj żwawo.
Nawet gdy będziesz bardzo znużony,
Staniesz tym miejscem zauroczony.
Bo tu spotkanie dzieła człowieka,
W harmonii z
stworzeniem czeka.

Liście ma w kształcie wachlarzy małych,
Nie spotkasz takich na drzewach pozostałych.
Choć nie ma igieł - jest nagonasienny,
I w tym charakter jego odmienny.

1

Zapraszamy Cię na spacer ciekawy,
Niech boskie i ziemskie przybliży ci
2
Poznaj tego miejsca czar,
Bo wyjątkowe jest ze wszech miar.
Gdy przekroczysz kościelną bramę,
Nogi ochoczo powiodą Cię same.
Lecz nie idź szybko, pomału rusz,
Po lewej Mojżesz, co sprawował rząd dusz.
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To widok naprawdę wyjątkowy!
I choć miło przy
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gościć,

Ruszaj gdzie anioły na wysokości.
Tu jest zielono przez rok okrągły,
Za sprawą sosny czarnej, świerka i jodły.
Poznałeś już, Gościu, kościelną przyrodę,
Ale nie pora jeszcze na twą nagrodę.
Bo gdzie wewnątrz świątyni lewa ściana,
Lokalna historia w symbolach opisana.

Tu Kościół–Ogród w Mieście Ogrodzie,
Gdzie Św. Krzysztof stoi na wodzie.
Bogactwo przyrody to miejsce prezentuje,
Wiele pięknych okazów się tu znajduje.
Świątynia podkowiańska – choć niewielka,
To ważnych inicjatyw społecznych kolebka.
Tu karty historii były pisane,
A dawne zdarzenia do dziś wspominane!

Tu także inne ptactwo bawi,
Więc się rozejrzyj, poszukaj pawi.
Dostojny chód i
tęczowy,

Tak więc do kościoła ruszaj Kolego,
Wejdź i od razu kieruj się w lewo.
na kamieniach wiele,

Idź tam, gdzie iglaste drzewo,
By się mu przyjrzeć – spójrz w niebo.
Tu był konfesjonał w pniu wyrzeźbiony,
A obok – „drzewo cierniowej korony”.
Nad Matki Bożej figurą góruje wejmutka,
Co ciekawe – jej igła jest bardzo mięciutka.
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Kolejny sektor Kościoła-Ogrodu ,
Świadczy o historii naszego

Baniewicz Miasto-Ogród tworzył,
I dobro kościoła wielce pomnożył.
Malarza Rosena sprowadził ze Lwowa,
I obraz Św. Krzysztofa ma też Leśna
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Kalwaria Polska – to ważne wydarzenia,
By je ocalić od zapomnienia.

Tam ludzie wielcy i miasta dzieje.
Nad jedną z tablic postać Maryji,
Patronki tych, co o Polskę walczyli.
Pierwsza litera Armię opisuje,
I pod siódemką w haśle się znajduje.
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Spojrzyj na krzyż co tu góruje,
Na nim pamiętna data się znajduje.
A trzecia cyfra w tej dacie,
To miejsce „Ą” litery w hasła kwadracie.

Budowa świątyni łatwa nie była,
Ale idea za serca chwyciła.
Piloci, kierowcy fundusze dali,
I za patrona Krzysztofa obrali.

Dalej król Dawid z cytrą wzniesioną,
Pod rajskiej jabłoni siedzi koroną.
Tu piewca psalmów i ptaków gaj,
Bo niegdyś był tu „ptasi raj”.

Już od lat 30. wieku dwudziestego,
Święci się tutaj pojazdy Kolego.
Co roku w pierwszą niedzielę maja,
Samochodów i motocykli przyjeżdża cała zgraja.

