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1. Kategoria

Zdrowie i wypoczynek, polana

2. Położenie administracyjne

gm. Kraków, pow. krakowski, woj. małopolskie

3. Współrzędne

50.05191 19.85251

4. Kod w dokumentacji

Krakow-14-284

5. Opis

Jedna z sześciu polan Lasu Wolskiego*, położona w jego 
środkowej części,  w pobliżu ogrodu zoologicznego i 
Alei Żubrowej. Nazwana imieniem wybitnego polityka, 
ekonomisty i prawnika, który w latach 1904 – 1918 
sprawował urząd prezydenta Krakowa. W trakcie swojej 
prezydentury Juliusz Leo doprowadził między innymi do 
przekazania Lasu Wolskiego miastu przez jego 
dotychczasowego właściciela, krakowską Kasę 
Oszczędności. Także z jego inicjatywy utworzony został 
specjalny Zarząd Lasu Wolskiego, na którego czele stanął
inżynier Wincenty Wober (polana jego imienia znajduje 
się około 800 m na pn.-wsch. od Polany Lea).

W pobliżu polany znajduje się budynek nieczynnego 
obecnie Pawilonu Okocimskiego, w którym działała 
dawniej niezwykle popularna wśród krakowian 
kawiarnia**. Pawilon wybudował w roku 1936 Antoni 
Jan Götz-Okocimski, właściciel browaru w Okocimiu, 
który chciał w ten sposób uczcić ćwierćwiecze swojej 
matury. W swojej architekturze budynek nawiązywał do 
modnego w tamtym czasie stylu zwanego popularnie 
okrętowym, a bardziej profesjonalnie: streamline. 
Podobne budynki można było spotkać między innymi w 
Gdyni. Pawilon w Lesie Wolskim powstał według 
projektu krakowskiego architekta Jana Ogłódka, 
bliskiego współpracownika Adolfa Szyszko-Bohusza. W 
dzierżawionym przez Ludwika Bartosiewicza lokalu 
bawili się zarówno zwykli krakowianie, jak i 
przedstawiciele elity. W Narodowym Archiwum 
Cyfrowym zachowały się zdjęcia z urządzonego w 
Pawilonie Okocimskim przyjęcia z okazji imienin 
słynnego śpiewaka Jana Kiepury (czerwiec 1936 r.) oraz 
jubileuszu 25-lecia istnienia Syndykatu Dziennikarzy 
Krakowskich (maj 1937 r.). Po drugiej wojnie światowej 
kawiarnia została upaństwowiona i działała dalej. Jak 
pisze Krzysztof Jakubowski, W latach 60. i 70. panował 
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tam w sezonie taki ruch, że kelnerzy płacili haracz, aby 
tylko nająć się do pracy. Obiekt został ostatecznie 
zamknięty w 2008 r. 

W roku 2017 Zarząd Zieleni Miejskiej przy 
zaangażowaniu organizacji społecznych i ekologicznych 
otrzymał ze środków unijnych dofinansowanie na remont
Pawilonu i utworzenie w nim Ośrodka Edukacji 
Ekologicznej.

6. Uwagi

---

7. Źródła i materiały

* pozostałe polany to Polana na Sowińcu, Polana jacka 
Malczewskiego, Polana Bielańska, Polana Wincentego Wobra 
i Polana Harcerska.

** Historia Pawilonu Okocimskiego na podstawie: Krzysztof 
Jakubowski, Kraków na starych widokówkach. Pawilon 
Okocimski przy Polanie Lea, 5 grudnia 2015 r. Artykuł online: 
http://krakow.wyborcza.pl/krakow/1,44425,19290811,krakow-
na-starych-widokowkach-pawilon-okocimski-przy-
polanie.html?disableRedirects=true, dost. 17.05.2017.

8. Dokumentacja w terenie

28 marca 2017 r.
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