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W
roku 2015 elblążanie po raz pierwszy dołączyli do miast, w których odbywają się radosne i
kolorowe uliczne jasełka, czyli Orszak Trzech Króli. W roku 2016, 6 stycznia, w środę, o
godzinie 13 trzech mędrców wraz ze świtą wyruszy po raz drugi na ulice Elblaga, by udać się do
stajenki. Tam przekażą dary i złożą pokłon nowo narodzonemu Jezusowi.
Orszak ruszy z Placu Kazimierza Jagiellończyka. Tam na placu zbiorą się główni bohaterowie
widowiska - Kacper, Melchior i Baltazar na koniach, Święta Rodzina, rycerze, diabły, pasterze,
anioły, i inne postacie z betlejemskiego żłóbka.
Na trasie w kilku miejscach prezentowane będą też scenki takie jak:
"Dwór Heroda", "Szałas pasterzy", "Gospoda", "Szopka" i wiele innych.
Zapraszamy do uczestniczenia w Orszaku 2016!
Czekając na to niezwykłe wydarzenie zapraszamy wychowawców, dzieci i ich rodziców do
udziału w konkursach ogólnopolskich,które będą towarzyszyły największym na świecie jasełkom
w 2016 roku! Regulaminy znajdują się tutaj http://orszak.org/konkursy/jakie-konkursy-bedaw-8-edycji-otk-9.html
1. Konkurs „Tędy przejdzie Orszak”
Ogłoszenie konkursu: 1.12.2015
Termin nadsyłania zdjęć/filmów: 4.01.2015 Konkurs fotograficzny zachęcający do obserwacji
trasy Orszaku 2016 jeszcze zanim pojawi się tam barwny tłum zmierzający do Betlejem. A
może by sfotografować miejscowości do których nie dotarła jeszcze tradycja Orszaku...?
Czekamy na ciekawe interpretacje tematu okiem obiektywu.
https://instagram.com/orszaktrzechkroli/
2. Konkurs plastyczny „Czwarty Król. Król Miłosierdzia".
Ogłoszenie konkursu: 16.11.2015
Termin nadsyłania prac: 8.01.2016
Cel: rozwijanie pasji plastycznych dzieci, młodzieży a nawet całych rodzin. Przeżywając Rok
Świętego Miłosierdzia pragniemy zachęcić do zastanowienia się: Kim mógłby być Czwarty Król?
Skąd przyjechałby i co przywiózłby Bożej Dziecinie?
3. Konkurs fotograficzny Orszak obiektywnie „ Przybieżeli do Betlejem”
Ogłoszenie konkursu: 2.01.2016
Termin nadsyłania zdjęć: 6.01-24.01.2016
Cel: propagowanie zainteresowania fotografią wśród młodzieży i dorosłych. Udział w konkursie
ma zachęcić do aktywnego uczestnictwa w Orszaku Trzech Króli. Jak co roku w skład jury,
które dokona oceny zdjęć i wybierze zwycięzców, będą wchodzić profesjonalni fotografowie. W
jury poprzednich edycji gościliśmy Annę Brzezińską-Skarżyńską, Janusza Rosikonia, Zenona
Żyburtowicza, Jakuba Szymczuka, Grzegorza Jakubowskiego oraz Jacka Jastalskiego.
Przewidujemy atrakcyjne nagrody.
4. Ogólnopolski konkurs szopek w wydaniu internetowym „W miłosierdziu Boga – świat znajdzie
pokój”
Ogłoszenie konkursu: 27.11.2015
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Termin nadsyłania zdjęć: 15.12.2015 - 4.01.2016
Cel: podtrzymywanie pięknej tradycji budowania i wystawiania szopek bożonarodzeniowych.
Własnoręczne wykonanie szopki przez całą rodzinę, to okazja do wzajemnego ubogacenia i
umocnienia więzi.
5. Konkurs szopek dla Warszawy i okolic „W miłosierdziu Boga – świat znajdzie pokój”
Ogłoszenie konkursu: 27.11.2015
Termin wyłonienia zwycięzców: 18.12.2015 Termin wystaw: 21.12.2015 – 10.01.2016
Zwieńczeniem konkursu, jak co roku, będą Warszawskie Wystawy Szopek Rodzinnych.
Konkurs przeprowadzany jest za pośrednictwem szkół, ośrodków kultury, drużyn harcerskich, a
także innych organizacji i instytucji zainteresowanych konkursem.
6. Konkurs na gwiazdę betlejemską
Ogłoszenie konkursu: 1.12.2015
Termin nadsyłania zdjęć: 6.01. - 20.01.2016
Cel: Gwiazda betlejemska prowadziła do Nowonarodzonego Jezusa. Bez niej żaden Orszak nie
dotarł i nie dotrze do celu. Musiała być piękna skoro fascynowała podążających za nią pasterzy.
Proponujemy kolejną pracę plastyczną, która skupi uwagę na twórczym, radosnym i rodzinnym
charakterze świąt. Chcemy dawać możliwość sprawdzenia się w nowej formie artystycznej.
7. Konkurs – „Głosuj na wielbłąda”
Ogłoszenie konkursu: 16.11.2015
Start: 1.12.2015 godz. 12.00 Finał: 15.12.2015 godz. 12.00 Fundacja Orszak Trzech Króli
ufunduje wizytę wielbłąda 6 stycznia 2016 r. podczas Orszaku Trzech Króli w miejscowości,
która otrzyma największą liczbę głosów w czasie głosowania na stronie internetowej
www.orszak.org.
Życzac powodzenia w konkursch, życzymy błogosławionych świąt Bożego Narodzenia i
mówimy: Do zobaczenia na orszaku!
Orszakowy sztab 2016
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