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W imieniu wszystkich organizatorów dziękujemy Pani Prezydent 
za objęcie Honorowym Patronatem organizowanego w Kędzietzynie-Koźlu po 
raz piąty ORSZAKU TRZECH KRÓLI. 

Warto wiedzieć, że byliśmy jednym z 872 ORSZAKÓW organizowanych 
w 2020 roku w Polsce. 

Zaproszenie do udziału w ORSZAKU przekazywały lokalne media oraz 
parafie poszczególne w czasie ogłoszeń niedzielnych, zauważalne były plakaty. 

Pogoda, trochę wiosenna, ułatwiła organizację, przemarsz Orszaku i sprawiła; 

że wzięło w nim udział jeszcze więcej osób niż w poprzednich latach. 
Uczestnicy cieszyli się, kolędowali, dzieci i młodzież w większym stopniu niż 

przed rokiem włączyły się w przebieg Orszaku. 
Wielką uciechę miały dzieci, gdyż każde dziecko zostało ' obdarzone 

czekoladami, które były prezentami Pani Prezydent i Pani Starosty. Dziękujemy za 
ich ufundowanie! 

Orszak przeszedł naj krótszymi trasami - z Osiedla . Pogorzelec, z Osiedla 
Piastów i z kościoła świętego Mikołaja na Plac Wolności. . 

Na Placu Wolności wspólne kolędowanie, z udziałem Orkiestry Azotowej 
i Orkiestry z Parafii Cisowa trwało ponad godzinę. . 

. Pozdrowienia i życzenia noworoczne wszystkim obecnym przekazał w imieniu 
'pani Prezydent Wiceprezydent pan Wojciech Jagiełło i pani Starostwa Powiatu 
Małgorzata Tudaj. 

W 5 ORSZAKU wziąj udział Biskup Rudolf Pierskała, który przekazał 

pozdrowienia od Biskupa Ordynariusza oraz udzielił błogosławieństwa. 
Malutki jubileusz - 5 ORSZAK - był pięknym i ważnym przeżyciem dla 

wszystkich uczestników. .' 
Orszak Trzech Króli jest niewątpliwie spotkaniem budującym poczucie więzi 

z miastem i z lokalną społecznością. Osoby przybywają na ORSZAK nie tylko z 
naszego Miasta, ale z różnych okolicznych miejscowości. 

5 Kędzierzyńsko-Kozielski Orszak Trzech Króli był radosnym czasem 
łączącym ludzi w różnych wieku, wędrowały przecież całe rodziny, młodsi i starsi 
i przez to ORSZAK staje się zauważalnie ważną uroczystością religijno - społeczną. 

Dzięki MEDIOM radosne obrazy i sceny dotarły do większości mieszkańców miasta. 

Dziękujemy wszystkim Pracownikom Biura Promocji naszego Miasta. 
Dziękujemy Pracownikom Miejskiego Ośrodka Kultury w Kędzierzynie. 
Dziękujemy Policji i Straży Miejskiej za zabezpieczenie prZemarszu Orszaku. 
Dziękujemy MEDIOM za przekazanie przesłana ORSZAKU mieszkańcom ' 

naszego miasta. 
Dziękujemy wszystkim, którzy na różny sposób włączyli się w to tradycyjne 

już wydarzenie. 

Dziękujemy za wszelki trud wiążący się w powyższym wydarzeniem, 
a na c zas nowo rozpoczętego roku 2020 wszystkim "Szczęść Boże" i "Do Siego 

. Roku"! 

w imieniu Księży Organizatorów 
V Kędzierzyńsko-Kozielskiego Orszaku Trzech Króli 
ks. Edward Bogaczewicz . 


