Kraków, polana Wincentego Wobra
1. Kategoria

Zdrowie i wypoczynek, polana
2. Położenie administracyjne

gm. Kraków, pow. krakowski, woj. małopolskie
3. Współrzędne

50.05804

19.85829

4. Kod w dokumentacji

Krakow-13-283
5. Opis

Jedna z sześciu polan Lasu Wolskiego*, położona na
północno-wschodnim stoku wzniesienia Pustelnik, w
pobliżu Alei Kasy Oszczędności Miasta Krakowa.
Dawniej nazywana była Polaną Jasną. Obecne imię
nadano jej w 1933 roku na cześć zmarłego szefa Zarządu
Lasu Wolskiego, inżyniera Wincentego Wobra.
W 1917 roku krakowska Kasa Oszczędności odkupiła
większą część dzisiejszego Lasu Wolskiego od
dotychczasowych właścicieli prywatnych i przekazała go
w darze mieszkańcom Krakowa. Wkrótce Rada Miejska
Krakowa podjęła specjalną uchwałę, na mocy której na
powierzchni obejmującej 335 ha lasu powstać miał Park
Ludowy. Nad realizacją tego przedsięwzięcia czuwał w
latach 1919-1931 inżynier Wincenty Wober**. Zgodnie z
jego planem, las został podzielony na strefę parku
naturalnego i strefę lasu dochodowego. W latach 19171928 założono dzisiejsze polany Lea i Wobra,
wybudowano alejki spacerowe, a w 1927 roku
rozpoczęto budowę ogrodu zoologicznego, którego
otwarcie miało miejsce 6 lipca 1929 roku**. Jak podawał
w grudniu 1927 roku Ilustrowany Kurier Codzienny,
Gmina m. Krakowa uzyskała w osobie obecnego
kierownika nadr. Wobra niezwykle fachowego i
wybitnego leśnika, który zagospodarował Las Wolski
racjonalnie i z całem oddaniem się pracuje nad jego
rozwojem i uprzystępnił dla wszystkich, którzy lubią
przyrodę i pragną w czystem leśnem powietrzu mieć
szeroki widok (n.p. choćby z Polany Lea), jaki np.
roztacza się ku Wiśle, Przegorzałom, myślenickim górom
i hen ku skalistej ścianie Tatr, widzianych przy
sprzyjających warunkach atmosferycznych z Polany
Lea***.
6. Uwagi

---

Kultura w lesie / Karta obiektu wz. 1/2019 / http://www.kulturawlesie.pl/

7. Źródła i materiały

* pozostałe polany to Polana na Sowińcu, Polana Juliusza
Lea, Polana Bielańska, Polana Jacka Malczewskiego i Polana
Harcerska.
** Józef Skotniki, Las Wolski. Przewodnik, Kraków 2000 r.
*** Cyt. za: Dorota Gut, Jak krakowianie w Lesie Wolskim
polowali, artykuł online:
http://krakow.wyborcza.pl/krakow/56,44425,20286515,mysliwiw-lesie-wolskim,,1.html?disableRedirects=true, dost.
13.05.2017.
8. Dokumentacja w terenie

3 kwietnia 2017 r.
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