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Z wizytà w „Le Ênym Gro dzie”

Grzegorza Âleziaka

WejÊcie do „LeÊnego Grodu“

W ogrodzie mo˝na zobaczyç wiele rzeêb,
posàgów i totemów

W Mi lów ce, gór skiej wio sce po ∏o ̋ o -
nej po Êród wznie sieƒ Be ski du ˚y -
wiec kie go, znaj du je si´ wy jàt ko we
miej sce, zwa ne „Le Ênym Gro dem”.
Nie ty po wy ogród, z rzeê ba mi przy -
po mi na jà cy mi to te my, po sà ga mi,
wÊród któ rych uwa g´ zwra ca ten
naj wy˝ szy – Âwia to wid – ma jà cy 
re kor do wà, zg∏o szo nà do ksi´ gi 
Gu in nes sa wy so koÊç 14,2 m, za dzi -
wia zwie dza jà cych. 
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portrety

„Le Êny Gród”
to efekt wie lu po dró ̋ y po Êwie cie, zw∏asz -
cza po Azji, je go w∏a Êci cie la, a za ra zem za -
∏o ̋ y cie la, Grze go rza Âle zia ka. 

Wszyst ko za cz´ ∏o si´ od te go, ˝e zro bi -
∏em dla sie bie ogród fi lo zo fii i za du my –
wspo mi na pan Grze gorz. – Dzien ni ka rze
z „Ga ze ty ˚y wiec kiej” zro bi li o tym ma te -
ria∏, a efekt by∏ ta ki, ˝e przed bra mà sta n´ -
∏o oko ∏o 1000 osób i „zmu si li” mnie do
otwar cia ogro du. I tak si´ za cz´ ∏o. Zu pe∏ -
nie nie by ∏em na to przy go to wa ny – nie
by ∏o bram, nie by ∏o kas, wszyst ko po wsta -
∏o z ro dzà cej si´ po trze by. 1 ma ja ubie g∏e -
go ro ku od by ∏o si´ ofi cjal ne otwar cie.

W tym dniu by ∏o tu 2 tys. osób, a w cià gu
ko lej nych 5 mie si´ cy od wie dzi ∏o mnie 32
ty sià ce lu dzi, co na su wa mi wspo mnie nie
s∏ów Sai Ba by, któ ry po wie dzia∏ mi pod -
czas spo tka nia, ˝e b´ dà do mnie przy cho -
dzi ∏y piel grzym ki. Wów czas jesz cze nie
wie dzia ∏em, o co cho dzi, ale te raz za czy -
nam ro zu mieç je go s∏o wa. A w za ∏o ̋ e niu
mia∏ to byç ogród tyl ko dla mnie. 

Grze gorz Âle ziak nie jest z wy kszta∏ ce nia
ani bio lo giem, ani bo ta ni kiem, ani ogrod ni -
kiem. Przez 20 lat sprze da wa∏ sprz´t me -
dycz ny ra tu jà cy ̋ y cie ludz kie  prze zna czo ny
dla cho rych dzie ci (in ha la to ry, na wil ̋ a cze,
ter mo me try, oczysz cza cze po wie trza).

Nie ba ga tel nà ro l´ w two rze niu ogro du
ode gra ∏o dzie ciƒ stwo. Mi mo ˝e wy cho -

wa∏ si´ w mie Êcie, wa ka cje sp´ dza∏ u bab -
ci na wsi, w Ka mesz ni cy. Gdy mia∏ dwa -
dzie Êcia lat, pas∏ i do i∏ kro wy, od bie ra∏ 
po ród ko nia czy kro wy, wi dzia∏, jak wy -
klu wa jà si´ ku ry. – To by ∏o dla mnie wspa -
nia ∏e prze ̋ y cie, uczest nic two w na tu ral -
nym pro ce sie roz wo ju – wspo mi na. –
Wiem, co to zna czy zma ga nie si´ rol ni ka
z po go dà, wi dzia ∏em jak wa˝ ne dla dziad -
ka by ∏o sia no, jak wal czy∏, ˝e by mu je nie
za la ∏o, jak ci´˝ ko pra co wa∏, no si∏ ostrew -
ki na ra mio nach po 10 km, jak r´cz nie 
ko si∏ ∏à ki ko sà.

Na po wsta nie ogro du wp∏yw mia ∏y
rów nie˝ po dró ̋ e pa na Grze go rza, któ ry
7 lat prze ̋ y∏ w Kam bo d˝y, Wiet na mie, In -
diach. Wi dzia∏ ró˝ ne ogro dy i chcia∏ ich

czàst k´ prze nieÊç do sie bie w for mie
ogro du bo ta nicz ne go. Te raz, dla od mia ny,
pro jek tu je ogród eu ro pej ski dla pre mie ra
Kam bo d˝y. 

Ca ∏y obiekt w Mi lów ce zaj mu je 5 ha,
z cze go 2 ha przy pa da jà na „Le Êny Gród”,
a po zo sta ∏e 3 ha na szkó∏ ki. Ro Êli ny na wo -
˝o ne sà do list nie, bo zie mia, o pH 7, nic nie
przyj mu je. Jest to te ren ty po wo gór ski,
wi´c ˝e by wy ko naç ogród, trze ba by ∏o
tro ch´ wy rów naç – na wieêç oko ∏o 300 sa -
mo cho dów zie mi – s∏a bo wy daj nej gli ny,
jed nak dzi´ ki za sto so wa niu pro stych tech -
no lo gii, ro Ênie na niej wszyst ko. 

– Ro Êli na b´ dzie ro s∏a na ka˝ dej gle bie,
ale nie mo ̋ e byç za la na – mó wi Grze gorz
Âle ziak. – Za sto so wa li Êmy ru ry dre na ̋ o -

we, dzi´ ki któ rym wo da nie stoi i ro Êli ny
nie gni jà.

Przy go to wa nie ogro du trwa ∏o 9 lat, cze -
go efek tem jest 120 ty si´ cy ro Êlin, 3 ty sià -
ce ga tun ków z ca ∏e go Êwia ta – sa mych
bam bu sów jest 6 ro dza jów. Jest tu gaj
oliw ny, drzew ko lau ro we, owo cu jà ce ki -
wi, fi gi. Co cie ka we – ca ∏ym par kiem zaj -
mu jà si´ tyl ko trzy oso by oraz w∏a Êci ciel,
Grze gorz Âle ziak. 

Ogród jest tak za pla no wa ny, ˝e ro Êli ny
sà po dzie lo ne na gru py kli ma tycz ne. Jest tu
„miej sce dla za ko cha nych” – po ∏o ̋ o ne
tam, gdzie ro snà ro Êli ny Êród ziem no mor -
skie. Jest ogród ro Êlin sy be ryj skich, gdzie
ro Ênie ro kit nik sy be ryj ski, przy wie zio ny
przez pa na Grze go rza z wy pra wy na Sy be -
ri´. Jest tu ca ∏a ga ma ro Êlin: od mchów
i po ro stów po drze wa. Skal nia ki po ro Êni´ -
te sà mcha mi i po ro sta mi. Na utwo rze nie
sa mych skal nia ków na wie zio no 800 ty si´ -
cy ton ka mie nia, cha rak te ry stycz ne go dla
te re nu Be ski du ˚y wiec kie go. Na to miast
wszyst kie Êcie˝ ki wy ko na ne sà z drew na.
Co cie ka we, nie ma tu ani jed nej pro stej
Êcie˝ ki – wszyst kie wy ko na ne sà we d∏ug
sztu ki Feng -Shui. Wszyst kie sà od po wied -
nio kr´ te i pro wa dzà wÊród ro Êlin oraz
dzie wi´ ciu sta wów. Wo da w sta wach jest
fil tro wa na na tu ral nie. Nie ma tu ˝ad nych
fil trów, sà trzci ny, ro Êli ny wod ne, ˝y jà b∏ot -
niar ki, ˝a by, ˝ó∏ wie, ry by. Aby o˝y wiç
ogród, sa mych ˝ab spro wa dzo no tu oko ∏o
6 ty si´ cy. 

W ta kim w∏a Ênie oto cze niu ˝y jà pta ki 
– i te ho dow la ne, w spe cjal nych wo lie rach,
i te dzi kie. Ro Ênie tu 8 ro dza jów g∏o gu,
któ re go owo ce sta no wià przy smak cho -
dzà cych swo bod nie po ca ∏ym ogro dzie
stru si. Zi mà przy la tu jà tu ca ∏e sta da pta -
ków, przy cho dzà je ̋ e. 

Wio snà na to miast wszyst ko eks plo du je
bar wa mi. – Sta ra my si´ o cer ty fi kat pierw -
sze go w Pol sce ogro du bo ta nicz ne go
w gó rach, gdy˝ znaj du je my si´ na wy so ko -
Êci 500 m n.p.m – mó wi Grze gorz Âle ziak.
– Jak ju˝ wspo mnia no, ro Ênie tu 120 ty si´ -
cy ro Êlin i 20 mi lio nów kwia tów. Mo˝ na tu
na byç ce bu le wszyst kich ro Êlin kwit nà cych
na te re nie ogro du. W stycz niu wy sa dzo no
30 ton ce bu lek przy wie zio nych z Ho lan dii.
Za kwi t∏o 7,5 mln nar cy zów osiem dzie si´ -
ciu ga tun ków, 12 mln tu li pa nów. Na szym
ma rze niem jest, aby w∏a Ênie w ta kiej sce -
ne rii zor ga ni zo waç wy sta w´ pta ków
ozdob nych. W po bli ̋ u nie bra ku je ho te li,

Za∏o˝yciel i w∏aÊciciel „LeÊnego Grodu“
– Grzegorz Âleziak



pen sjo na tów, oÊrod ków gwa ran tu jà cych
ba z´ noc le go wà pod czas trwa nia wy sta -
wy. 

Ro Êli ny to je den te mat ogro du – dru gi to
pta ki. W∏a Ênie „Wo lie ra” by ∏a in spi ra cjà dla
pa na Grze go rza, je Êli cho dzi o ho dow l´
pta ków ozdob nych. Na te re nie „Gro du”
znaj du jà si´ 22 wo lie ry wy ko na ne ze szk∏a
w´ glo we go. – Wi dzia ∏em ró˝ ne ty py wo -
lier dla pta ków, ale po sta no wi ∏em zro biç
to ina czej – mó wi w∏a Êci ciel „Le Êne go
Gro du”. – Tu jest du ̋ o zie le ni i w t´ zie leƒ
uda ∏o si´ wkom po no waç te 22 wo lie ry
o wy mia rach 5 x 6 m. Za czà ∏em od pa wi,

a póê niej po sz∏o da lej. Na ra zie oprócz
nich ma my tu 3 ga tun ki ba ̋ an tów, per licz -
ki, in dy ki ame ry kaƒ skie, go ∏´ bie, pa pu gi,
ku ry cha bo, ku ry w∏o skie, stru sie emu,
kacz ki ni lo we, g´Ê egip skà, g´Ê gar bo no sà,
ber ni kle, man da ryn ki. Du ̋ à atrak cjà jest
paw bia ∏y. Zi mà pa wie za my ka ne sà do
spe cjal nych dom ków, na to miast pta ki ̋ y jà -
ce w szkla nych wo lie rach po zo sta jà
w nich, za bez pie czo ne od prze cià gu i mro -
zu do dat ko wy mi p∏y ta mi szk∏a w´ glo we -
go. Sà tu te˝ ku cy ki, ko zy afry kaƒ skie
i szyn szy le.

Park chcia∏ by za jàç si´ rów nie˝ ho dow -
là cie trze wia i g∏usz ca. Po za pta ka mi pla nu -
je si´ kan gu ry, je le nie si ka, dzi kie kró li ki,
szo pa pra cza. 

Trud no po wie dzieç, ile cza su mo ̋ e za -
jàç zwie dza nie „Le Êne go Gro du”. Tu trze -
ba przyjÊç, w ka˝ dym miej scu po sie dzieç,
od po czàç, uto˝ sa miç si´ z przy ro dà.
Wsz´ dzie sà ∏aw ki, huÊ taw ki. Po my Êla no
tak ̋ e o naj m∏od szych go Êciach ogro du – sà
tu spe cjal ne pla ce za baw, tram po li ny, rów -
no wa˝ nie, dla star szych dzie ci park li no wy,
punk ty wi do ko we. Jest wie ̋ a, z któ rej
mo˝ na zo ba czyç park z gó ry, ale tak ̋ e pa -
no ra m´ Be ski du. 

To, co ude rza i przy cià ga wzrok za raz
po wej Êciu do „Le Êne go Gro du”, to barw -
ne sce ne rie od zwier cie dla jà ce to, co je go
za ∏o ̋ y ciel wi dzia∏ pod czas po dró ̋ y po
Êwie cie. Sà tu wi´c ele men ty kul tu ry Ma -
jów, In ków, sà nor we skie trol le, dia be∏ ki,
cy klo py, to te my. – Za czà ∏em od In dii, któ -
re mnie fa scy no wa ∏y. åwi czy ∏em jo g´, je -
stem we ge ta ria ni nem – mó wi pan Grze -
gorz. – W ka˝ dym kra ju, gdzie by ∏em,
w In diach czy Wiet na mie, kie dy wej dzie
si´ do wio ski, od ra zu uwa g´ zwra ca to -
tem i cz´Êç tej kul tu ry chcia ∏em po ka zaç
w ogro dzie. Ja ko stu dent, jeê dzi ∏em za -
rob ko wo do Nor we gii – tam wi dzia ∏em
trol le. Z ka˝ de go miej sca, gdzie by ∏em,
przy wio z∏em ja kiÊ po mys∏. Wszyst ko, co
tu jest, ca ∏y ogród, jest za pro jek to wa ny
i zro bio ny prze ze mnie. Pod czas swo ich
po dró ̋ y wi dzia ∏em Azj´ bo ga tà i Azj´
bied nà, gdzie lu dzie ˝y jà za 1 do la ra dzien -
nie i sà szcz´ Êli wi – to uczy sza cun ku i po -
ko ry. Mia ∏em szcz´ Êcie, ˝e uda ∏o mi si´
spo tkaç z Da laj la mà i Sai Ba bà. Po zna ∏em
kul tu ry tam tej szych lu dów. Kil ka kul tur
sta ram si´ po ka zaç w∏a Ênie po przez ró˝ ne
ty py ogro dów. Jest wi´c rów nie˝ ogród
chiƒ ski, z rzeê bio ny mi smo ka mi. Ka˝ da tu -

tej sza ro Êli na ma sym bo licz ne zna cze nie 
– ja b∏oƒ jest sym bo lem p∏od no Êci, cis d∏u -
go wiecz no Êci, bam bus na to miast przy sto -
so wa nia – w Azji ro Ênie nie mal na ka˝ dym
Êmiet ni ku. Wie le ro Êlin przy wio z∏em w∏a -
Ênie z Azji.

Na wià za niem do kul tu ry s∏o wiaƒ skiej
jest wspo mnia na ju˝ rzeê ba Âwia to wi da,
któ ra stoi w dol nej cz´ Êci „Le Êne go Gro -
du”. ˚e by jà zro biç, 50 osób z ca ∏ej Eu ro -
py rzeê bi ∏o przez pó∏ ro ku. – Za cz´ ∏o si´
od le ̋ à cej przy tra sie do Kra ko wa 400-let -
niej to po li – mó wi Alek san dra Iwaƒ czak,
ko or dy na tor ka pro jek tu. – Po otrzy ma niu
zgo dy na za bra nie drze wa, wy ko na no pro -
jekt. Zg∏o si ∏o si´ wie lu rzeê bia rzy o ró˝ -
nych umie j´t no Êciach – za rów no pro fe sjo -
na li Êci, jak i ama to rzy. Rzeê ba Âwia to wi da
ma na wià zaç do ko rze ni kul tu ry s∏o wiaƒ -
skiej, a jed no cze Ênie sym bo li zo waç to le -
ran cj´ i jed noÊç. 

Na ka˝ dej z czte rech stron wi docz ne sà
po ∏à czo ne r´ ce, któ re sym bo li zu jà po jed -
na nie. Sà li Êcie d´ bu na wià zu jà ce do kul tu -
ry s∏o wiaƒ skiej, jest twarz bo gi ni Mo kosz.
Po za tym na rzeê bie mo˝ na zo ba czyç sym -
bo le ró˝ nych re li gii, po sta cie, któ re kie ru -
jà lo sa mi Êwia ta – po li ty cy pol scy i za gra -
nicz ni. Na le ̋ y te˝ do daç o Bo gi ni Praw dy,
któ rej sym bol za czerp ni´ to z Iko no lo gii
Ce za re go Ri py – jest to swe go ro dza ju
iko no gra ficz ny „ko deks”, któ rym po s∏u gi -
wa li si´ twór cy a˝ do koƒ ca XIX w. Po staç
Bo gi ni Praw dy ma w Êwia do mo Êci od bior -
cy kon fron to waç s∏o wa i dzia ∏a nia Êwia ta
po li tycz ne go, bo nie cho dzi nam o uwiel -
bie nie czy kry ty k´ po sta ci, a o oso bi sty na -
mys∏ ka˝ de go, kto oglà da rzeê b´, nad tym
co do oko ∏a – cho dzi o po bu dze nie trzeê -
we go my Êle nia.

„Le Êny Gród” jest du ̋ à pro mo cjà dla
gmi ny. W dniach 10-13 lip ca, z ini cja ty wy
Grze go rza Âle zia ka, od by ∏y si´ tu Mi strzo -
stwa Eu ro py w Rzeê bie niu Pi ∏à Spa li no wà,
zor ga ni zo wa ne z oka zji 550-le cia Mi lów ki.
Wcze Êniej w szko ∏ach zor ga ni zo wa no kon -
kurs na pro jek ty rzeêb, któ rych te ma ty ka
zo sta ∏a za czerp ni´ ta z tu tej szych le gend.
Nad le Ênic two Uj so ∏y bez p∏at nie prze ka za -
∏o drew no, a rzeê by, wy ko na ne wg tych
pro jek tów, zo sta ∏y roz sta wio ne po ca ∏ej
Mi lów ce. – Ca ∏a ini cja ty wa mia ∏a na ce lu
po ka za nie, ˝e mo˝ na coÊ jesz cze zro biç
z umie ra jà cych drzew – nie tyl ko prze zna -
czyç je na opa∏, ale zro biç coÊ war to Êcio -
we go – mó wi Alek san dra Iwaƒ czak. – Ma
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Wiosnà w ogrodzie kwitnà
niezliczone iloÊci kwiatów

Posàg Âwiatowida zg∏oszony
do Ksi´gi Rekordów
Guinessa
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to si´ od no siç do pa mi´ ci o umie ra jà cych
be skidz kich la sach. Wszyst kie rzeê by znaj -
du jà ce si´ w „Le Ênym Gro dzie” rów nie˝
zo sta ∏y wy ko na ne pi ∏à spa li no wà, i tak ̋ e
po wsta ∏y z drzew na da jà cych si´ do spa le -
nia. Dzi´ ki tym drze wom lu dzie za cho wu -
jà pa mi´ taç o za mie ra jà cych Êwier czy nach. 

Na za koƒ cze nie war to do daç, ˝e wie lu
lu dzi, któ rzy prze czy ta li o pa sjach pa na
Grze go rza, w∏à czy ∏o si´ w je go dzie ∏o,
prze ka za ∏o bez p∏at nie wie le zwie rzàt.
Zwy kle sà to pa sjo na ci na da jà cy na tych sa -
mych fa lach, co w∏a Êci ciel „Le Êne go Gro -
du”. Rów nie˝ kar ma dla zwie rzàt cz´ sto
jest po zy ski wa na od spon so rów. – Pi sze -
my do fa bryk, hur tow ni, pro si my o wspar cie

Grzegorz Âleziak oprowadza wycieczk´

Go∏´bie

Paw królewskiWidok na ogród z wie˝y widokowej

Ba˝ant
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– mó wi pan Grze gorz. – Obec nie ma my
oko ∏o 200 zwie rzàt, a utrzy ma nie kosz tu -
je. Do ce lo wo chce my mieç oko ∏o 1000
zwie rzàt. 

Do Mi lów ki mo˝ na tra fiç, kie ru jàc si´
z Ka to wic na Biel sko lub Wi s∏´. W sa mej
Mi lów ce do jazd do „Le Êne go Gro du” jest
do brze ozna ko wa ny ta bli ca mi i ban ne ra mi.
W ce nie bi le tu ist nie je mo˝ li woÊç ko rzy sta -
nia z wszyst kich atrak cji ogro du, a ka˝ dy
z nich ma spe cjal ny nu mer, któ ry bie rze
udzia∏ w lo so wa niu na gród. Pla nu jàc wy -
ciecz k´ w Be ski dy, war to wi´c po my Êleç
o od wie dze niu Mi lów ki i „Le Êne go Gro du”.
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Go∏´bie i struÊ

Woliery wykonane sà z p∏yt ze szk∏a w´glowego

Przez ogród prowadzà liczne kr´te Êcie˝ki

Okaza∏e koguty
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