
ORSZAK TRZECH KRÓLI

6.01.2015r.



Historia Orszaku

Droga Trzech Króli, 

drogą poszukiwania Prawdy… 



Pierwszy Orszak odbył się w Warszawie 4 stycznia

2009 r. – w niedzielę poprzedzającą Święto Trzech Króli.

6 stycznia nie był wtedy jeszcze dniem wolnym od pracy.

Na Placu Zamkowym w paradnym szyku ustawiono:

 Orszak czerwony idący za Królem Europejskim

 Orszak niebieski podążający za Królem Afrykańskim

 Orszak zielony towarzyszący Królowi Azjatyckiemu

Pierwszy Orszak zgromadził ok. 5 000 uczestników

Bardzo prawdopodobne, że również za sprawą stołecznego

Orszaku, Święto Objawienia Pańskiego od 2011 r. jest

dniem wolnym od pracy.





Główne założenia



Cel Orszaku:
Przekazać wszystkim uczestnikom autentyczne 

przesłanie Dobrej Nowiny: 

Bóg jest Bogiem z Nami

Co to oznacza?
Teatralny przekaz ewangelicznych treści „opowiada” 

w sposób otwarty i radosny o wspólnotowym 

świętowaniu dnia Objawienia Pańskiego

Po co?  
aby jak najwięcej osób chciało przeżyć święto, 

manifestując swą wiarę, przekonując innych 

do atrakcyjności Dobrej Nowiny



Czym jest Orszak 

Święta Trzech Króli ?  



Otwartość, Prostota, Prawda

Uliczne jasełka są dla każdego –

Bóg objawił się każdemu, bez różnicy !

Zapraszamy:

dzieci, 

rodziny, 

młodzież, 

starszych, 

Wszystkich, którym bliskie są wartości 

chrześcijańskie, prorodzinne, obywatelskie 



Dobra Nowina – łączy ludzi 

w radosnym działaniu 

Orszak tworzą ludzie, których nikt 

do niczego nie zmusza; dla ludzi którzy chcą po 

prostu przyjść, pobyć z sobą, pośpiewać 

bożonarodzeniowe kolędy 

Orszak jest dziełem 

wszystkich jego uczestników  

Radość, Działanie, Gościnność



Orszak, to prawdziwa historia życia Świętej Rodziny, 

historia życia Naszego Zbawiciela, którą w teatralny 

sposób opowiadają aktorzy amatorzy 

Orszak nawiązuje do staropolskiej tradycji jasełek, 

ma wartość edukacyjną 

Tradycja



 Dzieci do Orszaku

 Rodziców do przygotowania rekwizytów

 Rodziców do straży Orszaku 1D/5d

 Rodziców-aktorów odgrywających role na 

kolejnych mansjonach (miejscach teatralnych 

przedstawień)

Kogo potrzebujemy…



Jak każda ogólnospołeczna akcja

Orszak potrzebuje darczyńców.

Prosimy o wsparcie finansowe

dobrowolną kwotą – „co łaska”
/drukowanie śpiewników i koron, budowa

scen, nagłośnienie, transport zwierząt /

Listy zadeklarowanych 

uczestników 

u wychowawców 

poszczególnych klas.

Dar serca…



Kontakt do organizatorów: 

rzeszow@orszak.org


