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SIEWIERSKI ORSZAK TRZECH KRÓLI

6 stycznia br., już po raz czwarty został zorganizowany Orszak Trzech Króli, który przeszedł ulicami
Osiedla Zachód w Siewierzu. Gospodarzem tego święta był ks. Marek Cuda – proboszcz parafii pw.
Najświętszego Serca Pana Jezusa, która po raz czwarty przygotowała Orszak. Honorowy patronat nad
uroczystością objął Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś.
Orszak ma charakter święta rodzinnego, jako wydarzenie religijne i kulturalne. Scenariusz Orszaku –
zawsze ewangeliczny – jest pisany od początku z wielkim zaangażowaniem przez Irenę Kmiecik.
Tegoroczne hasło orszakowe zaproponowane przez Warszawską Fundację Trzech Króli brzmiało: Bóg
jest dla wszystkich. Miało ono oznajmić biorącym udział w uroczystości, że Bóg czeka na każdego,
niezależnie od wyznania, światopoglądu, wieku, czy koloru skóry.
Na całość części artystycznej złożyło się sześć scen teatralnych: Budzenie Pasterzy i spotkanie z
Królami, W biblijnym Raju – grzech pierwszych rodziców, Walka Dobra ze Złem – przybliżenie historii
upadłego anioła Lucyfera w dialogu z Archaniołem Michałem, Spotkanie z królem Herodem, Przejście
przez bramę oczyszczenia – bramę Aniołów i ostatnia scena – w Betlejem – Adoracja Żłóbka – już w
kościele NSPJ.
W wystawienie poszczególnych scen byli zaangażowani uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w
Siewierzu, gimnazjaliści, licealiści, studenci, Rycerze Kolumba, którzy są głównymi odpowiedzialnymi za
przygotowanie strojów i rekwizytów oraz platform scenicznych.
Nad oprawą muzyczną czuwała Reprezentacyjna Orkiestra Dęta Gminy Siewierz oraz chór parafialny
Barka. Na całej trasie przemarszu były grane i śpiewane najpiękniejsze polskie kolędy. Uroku i powagi
dodały flagi orszakowe niesione przez przedstawicieli Chorągwi Rycerskiej Księstwa Siewierskiego oraz
Rycerzy Kolumba. Warto też zauważyć, że tylko w siewierskim Orszaku zabrzmiały oryginalne afrykańskie
instrumenty z Wybrzeża Kości Słoniowej. Zostały one udostępnione przez misjonarzy. Usłyszeliśmy tam
tamy, grzechotki (z suszonych owoców i muszli) oraz balafon – rodzaj drewnianych cymbałów.
Pomoc w nagłośnieniu okazali pracownicy Miejsko-Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w
Siewierzu oraz Szkoły Podstawowej nr 1 w Siewierzu.
Ogółem wystąpiło 140 osób oraz około 650 uczestników. Było niezwykle pięknie, a gra młodych
artystów chwytała za serce. Las koron na głowach, rozśpiewana rzesza dzieci i dorosłych, całych rodzin –
to wzruszający symbol Święta Objawienia Pańskiego.
Organizatorzy Orszaku serdecznie dziękują za każdą pomoc okazaną w przygotowaniu scen –
wypożyczenie naczep przez panów A. Motyla i Z. Jakubczyka, przy dekoracjach, szyciu strojów i
nagłośnieniu. Orkiestrze i chórowi za oprawę muzyczną. Za okazaną pomoc przy organizowaniu grupy
szkolnej dziękujemy Pani Wicedyrektor Katarzynie Nowak oraz nauczycielom: S. Palacz, J. Dybowskiej, B.
Noszczyk, A. Machurze, K. Waluszczyk, M. Torbusowi i P. Bańce.
Dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy pomogli ubrać małych artystów (aniołki i diabełki) i wspierali
swoje dzieci w przygotowaniu do występów.
Dziękujemy za wspólne kolędowanie wszystkim obecnym na uroczystości, za przeżywanie święta Trzech
Króli w rodzinnej atmosferze i międzyludzkiej życzliwości. Podążajmy ku dobru za światłem betlejemskiej
gwiazdy przez cały nowy 2018 rok!

Zdjęcia oraz relacje wideo z wydarzenia można znaleźć na stronach internetowych: www.siewierz.pl
oraz www.parafiabrudzowice.pl.
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