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KOMUNIKAT W SPRAWIE CHRZEŚCIJAŃSKIEGO CHARAKTERU WARSZAWSKIEGO ORSZAKU 

TRZECH KRÓLI ORAZ PATRONATU PREZYDENTA WARSZAWY HANNY GRONKIEWICZ-WALTZ 

W związku z kwestionowaniem chrześcijańskiego charakteru warszawskiego Orszaku Trzech Króli z powodu 

patronatu prezydent miasta stołecznego Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz przedstawiamy stanowisko 

Fundacji Orszak Trzech Króli w tej sprawie:  

Orszakowi Trzech Króli w Warszawie od samego początku tj. od roku 2009 osobiście przewodzi Kazimierz 

Kardynał Nycz, który otwiera Orszak modlitwą i zamyka błogosławieństwem. Tradycyjnie, zarówno JE Kardynał 

jak i Prezydent Warszawy udzielają patronatu naszej inicjatywie. Prezydent Warszawy Pani Hanna Gronkiewicz-

Waltz, nigdy nie prowadziła żadnego z warszawskich Orszaków, a stały scenariusz Orszaku nie przewiduje 

wystąpień innych osób poza pasterzem Archidiecezji Warszawskiej. Również zgodnie ze scenariuszem 2015 

Orszak prowadzi wyłącznie JE Kardynał Nycz. 

Od siedmiu lat konsekwentnie podkreślamy, że do udziału w Orszaku bez żadnych warunków wstępnych są 

zaproszeni wszyscy zarówno wierzący jak i niewierzący. Także w innych miastach zachęcamy do organizowania 

Orszaku w łączności z lokalnym pasterzem i przy patronacie lokalnych władz miejskich. Chcemy w ten sposób dać 

szansę władzom świeckim aby powtórzyły gest Trzech Króli. Mówimy, że święto Epifanii to dobra okazja, aby być 

jak Trzej Mędrcy: ujrzeć światło betlejemskiej gwiazdy, pójść za nią i odnaleźć Prawdę, Dobro i Piękno. Taką 

perspektywę od swego zarania ma chrześcijaństwo dla każdego – a zwłaszcza dla niewierzących, poszukujących, 

tych co się pogubili, upadli, a nawet prześladują innych ludzi. Naszym zdaniem jest to jeden z fundamentów 

sukcesu Orszaku, który w dzisiejszej podzielonej Polsce jest największym wspólnotowym wydarzeniem o tak 

wyraźnej chrześcijańskiej treści.  

Orszaki w Warszawie i całej Polsce robią ludzie, których nikt do tego nie zmusza, dla ludzi którzy chcą przyjść, 

pobyć z sobą, pośpiewać kolędy i pokłonić się nowo narodzonemu Zbawicielowi. W Warszawie Orszak od lat 

razem organizują rodzice z 15 szkół. Bardzo wielu z tych rodziców jest także mocno zaangażowanych w 

działalność ruchów pro-life. Dla Fundacji Orszak Trzech Króli obrona życia i promowanie rodziny jest ważną 

częścią ewangelicznego przesłania Orszaku.  Dlatego w stołecznym Orszaku 2015 brzemiennej Maryi w drodze do 

Betlejem towarzyszyć będzie specjalny orszak rodzinny z małymi dziećmi.  

Dla wszystkich organizatorów Orszaków ich przygotowanie i przeprowadzenie to okazja nie tylko do wspólnego 

działania całych rodzin ale i do głoszenia Ewangelii oraz pokazania jak radosne i otwarte jest chrześcijaństwo. W 

ubiegłym roku z takiej możliwości skorzystało ponad 700 tysięcy ludzi w ponad 170 miastach i miejscowościach 

w całej Polsce. W tym roku spodziewamy się, że na ulicach ponad 330 miast i miejscowości radość z Narodzin 

Jezusa Chrystusa będzie świętowało co najmniej milion polskich obywateli.  
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