
SOBÓTKA NA JAŚKOWEJ DOLINIE, 25 i 26 czerwca 2016 r. 

Zapraszamy na obchody Sobótkowego Święta na Jaśkowej Dolinie, które odbędą się w najbliższą 

sobotę i niedzielę - 25 i 26 czerwca 2016 r.                                                                     

W latach poprzednich nawiązaliśmy do historycznej tradycji tzw. „Sobótek” organizowanych we 

Wrzeszczu w wigilię dnia Świętego Jana. W tym roku kontynuujemy ten zwyczaj. Zabawy 

świętojańskie mają w Polsce długą tradycję, kultywowane na Jaśkowej Dolinie  od niepamiętnych 

czasów były okazją do spotkań gromadząc nawet do 30 tys. mieszkańców. Szczególnym uroczystym 

wydarzeniem była „Sobótka” organizowana na Festynowej Łące i okolicznych wzgórzach Jaśkowej 

Doliny. Zwyczaj ten upowszechnił się w czasie XIX wiecznej mody na spacery, którym towarzyszyło 

poszukiwanie pięknych widoków. Na morenowych wzgórzach założono trasy widokowe z parkiem i 

licznymi widokami na  panoramę miasta, morze i odległy port. Przy dobrej pogodzie z punktów 

widokowych można było dojrzeć półwysep Helski . Wędrówkę do owych widoków urozmaicały 

specjalnie ukształtowane tarasy z  miejscami wypoczynku,  ławeczkami i altanami. Zapraszamy do 

odwiedzenia ciekawych miejsc Jaśkowej Doliny w oprawie bogatego programu sportowo-

rekreacyjnego i kulturalnego w ramach, którego odbędą się  imprezy sportowe, występy teatralne, 

artystyczne i koncerty.  

W sobotę w Teatrze leśnym od godz. 10.00 do 14.00  odbędzie się festyn z okazji Dnia Ojca oraz 

rodzinne biegi na orientację. A o 14.00 i 20.00 na terenie DH Manhattan Gdańska Szkoła Artystyczna 

przygotowała spektakle teatrów ulicznych. Niedzielne zawody sportowe z Klubem Lekkoatletycznym 

Lechia pod nazwą GP Dzielnice Biegają odbędą się na zamkniętej dla ruchu samochodowego ulicy 

Jaśkowej Dolinie. Startujemy od 11.00 do 14.00. W programie oprócz zmagań sportowych losowanie 

licznych prezentów i nagrody głównej. 

Natomiast wieczorem  od 18.00 do 22.00 odbędą się koncerty pod egidą Klubu Winda w Teatrze 

Leśnym. Gwiazdy wieczoru to Krystyna Stańko, Jan Ptaszyn Wróblewski i potańcówka z rewelacyjnym 

zespołem tanecznym SWING REWOLUTIONS, który zaprosi wszystkich do nauki tańca z lat 20-tych 

ubiegłego wieku.  

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem wydarzeń, na stronie 

internetowej www.wrzeszczgorny.pl oraz do aktywnego uczestnictwa we wszystkich imprezach.  

Liczymy na odwiedziny i odnowienie sympatii do „Małej Doliny Loary” Gdańska, miejsca godnego 

uwagi odbudowującego swoją tożsamość i lokalne tradycje. Mamy nadzieję, że ulica i otaczający ją 

park jak za dawnych lat stanie się ulubionym miejscem spotkań, w którym warto przebywać i miło 

spędzać czas.  

Arkadiusz Kowalina  
Rada Dzielnicy Wrzeszcz Górny 


