
Orszak Trzech Króli 2020 r.  – opis wydarzenia 

6 stycznia 2020 roku, pod hasłem „Cuda, cuda ogłaszają”, Orszak Trzech Króli przejdzie 

ulicami ponad 850 miejscowości w Polsce i 18 poza jej granicami. 

Pierwszy Orszak Trzech Króli w 2009 roku wyruszył z Placu Zamkowego na Nowe Miasto pod 

niepisanym hasłem „Kolędujmy!”. W tym roku chcemy jeszcze raz podkreślić ideę wspólnego 

kolędowania, która przyświeca naszej inicjatywie od początku. Chcemy rozkolędować Polskę! 

W tegorocznym Orszaku ponownie wyjdziemy z kolędami poza świątynie, poza rodzinne 

domy, wyjdziemy na ulice naszych miejscowości. Chcemy przypomnieć polskie kolędy, piękne 

utwory, głęboko teologiczne, a jednocześnie bardzo jasne w przekazie – od najstarszej „Anioł 

Pasterzom mówił”, do najbardziej współczesnych; od najbardziej znanych, do zapomnianych. 

Pod hasłem „Cuda, cuda ogłaszają”, które jest fragmentem refrenu kolędy „Dzisiaj 

w Betlejem”, będziemy dziękowali za wszystkie cuda, które zdarzyły się w historii naszej 

Ojczyzny, za Cud na Wisłą, który miał miejsce 100 lat temu; cuda, które zdarzają się wokół 

nas, których doświadczamy na co dzień. 

Jak co roku wyruszymy za Trzema Królami w drogę do Stajenki. Aktorzy orszakowych scen 

będą mówili do nas słowami polskich kolęd. Będą również śpiewali. Prowadzeni przez 

Gwiazdę, dotrzemy do Nowonarodzonego, aby pokłonić Mu się i wyrazić naszą miłość kolędą. 

W orszakowym śpiewniku, tradycyjnie, nie zabraknie listu Pana Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

Korony na OTK 2020 zostały zaprojektowane przez p. Dominikę Kożuch. 

W czasie Orszaku odbędzie się publiczna zbiórka pieniędzy „Podaruj dzieciom wakacje”, 

z której dochód zostanie przekazany na dofinansowanie wakacyjnych wyjazdów dzieci 

i młodzieży z ubogich rodzin. 

Orszakowi towarzyszą konkursy: 

• „Wygraj śpiewniki kolędowe dla swojej parafii” (I miejsce, 1200 śpiewników – parafia 

pw. Wniebowzięcia NMP w Trzemesznie; II miejsce, 800 śpiewników – parafia pw. 

Narodzenia NMP w Dobrej; III miejsce, 400 śpiewników – parafia pw. Jakuba Apostoła 

w Jedwabnem); 

• „Orszak z Gwiazdą” – I miejsce zostanie nagrodzone koncertem kolędowym zespołu 

„Albo i nie”, wizytą ekipy TVP i transmisją na żywo z Orszaku oraz gwiazdą, która 

może przewodzić Orszakowi; II i III miejsca zostaną nagrodzone czekoladkami do 

rozdawania w czasie Orszaku; ponad to, za każde 300 głosów miejscowości otrzymają 

300 dodatkowych koron; 

• plastyczny – „Anieli grają, Króle witają”; 

• szopek bożonarodzeniowych – „Stwórz szopkę własnego projektu”; 

• poetycki – kolejna zwrotka do kolędy „Dzisiaj w Betlejem”; 

• kulinarny – „Szczodraki na Trzech Króli”. 



Orszak Trzech Króli jest przykładem zgodnego współdziałania ludzi różnych poglądów 

i wyznań. To oddolna inicjatywa, która łączy i spaja lokalne społeczności. Orszak tworzą 

rodziny, szkoły, nauczyciele, sąsiedzi, lokalne władze, osoby duchowe i ludzie dobrej woli, 

którzy poświęcają swoje zdolności, umiejętności, czas i środki. 

Inicjatywa zorganizowania ulicznych jasełek powstała w szkole „Żagle” prowadzonej przez 

Stowarzyszenie „Sternik”. Trudno uwierzyć, że wydarzenie zakrojone na tak szeroką skalę, 

narodziło się z małego, szkolnego przedstawienia. 

Przekaz i forma Orszaku Trzech Króli są niezwykle atrakcyjne, na co wskazuje zwiększająca 

się co roku ilość miejscowości, które włączają się w tę inicjatywę – każdego roku na orszakowej 

mapie przybywa ok. 100 nowych miejscowości. Orszak jest popularny również poza granicami 

naszego kraju – OTK 2020 odbędzie się w 18 miejscowościach na różnych kontynentach 

(Kibeho w Rwandzie, Burhynia w Kongo, Żytomierz i Kamieniec Podolski na Ukrainie, 

Monachium w Niemczech, Lissieu we Francji, Bukareszt w Rumunii, Weißenkirchen in der 

Wachau w Austrii,  Londyn w Wielkiej Brytanii, Sződliget na Węgrzech, Chicago w Stanach 

Zjednoczonych, Kapszagaj w Kazachstanie,  Quito w Ekwadorze, Esseng w Kamerunie, 

Lusaka w Zambii, Santa Clara na Kubie, Yumbe w Ugandzie i Mbaikoro w Czadzie). 

Mając na uwadze bogatą i wielowiekową tradycję kolędowania w Polsce, Fundacja Orszak 

Trzech Króli w roku 2020 szczególnie pragnie zachęcić do jej pielęgnowania i podtrzymywania 

w okresie świątecznym. Pomogą w tym orszakowe kampanie społeczne w radio i telewizji 

„Kolędujmy razem!”, ukazujące istotę Świąt Bożego Narodzenia – obecność i wrażliwość na 

innych, tak jak Jezus staje się obecny i bliski w Boże Narodzenie dla każdego, kto tego 

zapragnie. Domowe śpiewniki kolędowe oraz nieodpłatna aplikacja kolędowa Orszaku Trzech 

Króli z tekstami ponad 200 kolęd i pastorałek to kolejne sposoby na przybliżenie 

i zmotywowanie do kultywowania zwyczaju kolędowania. 

Partnerami Strategicznymi Orszaku Trzech Króli 2020 r. są: Fundacja PGNiG oraz SUEMPOL. 

Partnerami Głównymi Orszaku Trzech Króli 2020 r. są: KGHM, LOTTO oraz PKN ORLEN. 

Partnerami Orszaku Trzech Króli 2020 r. są: Alior Bank, Decco, ENEA, Bakoma, Ferrero, 

OPTeam, Fundacja PGR oraz Poczta Polska. 

Patronat medialny: TVP1 oraz Polskie Radio. 

Naszym Partnerem dbającym o kompleksowy monitoring mediów jest Instytut Monitorowania 

Mediów.  

Ubezpieczenie Orszaków zapewnia firma InterRisk. 

 


