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Wielkie kolędowanie w Brzesku, w okresie świąteczno – noworocznym, na trwałe wpisało się w
kalendarz wydarzeń kulturalnych i religijnych miasta oraz powiatu brzeskiego. Gromadzi tłumy,
nie inaczej było dzisiaj. Warto dodać, że koncerty organizowane są nie tylko w Regionalnym
Centrum Kulturalno -Bibliotecznym , ale także w domach parafialnych, w domach ludowych, w
szkołach. Kilka spektakli wystawi grupa teatralna, która działa przy Parafii Miłosierdzia Bożego
w Brzesku. Jeden z nich odbył się dzisiaj, w Regionalnym Centrum Kulturalno –Bibliotecznym w
Brzesku. Kolejne zaplanowano na 11, 18 i 25 stycznia. Spotkanie w RCKB zorganizowano we
współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury. – Wspaniały spektakl, warto polecić go innym – to
najczęstsze komentarze tych, którzy dzisiejsze popołudnie postanowili spędzić w Regionalnym
Centrum Kulturalno – Bibliotecznym w Brzesku.

Grupa teatralna, działająca na co dzień przy parafii Miłosierdzia Bożego w Brzesku
przygotowała spektakl pt. Nic nas to nie obchodzi. Autorką scenariusza, a zarazem reżyserem
tego spektaklu jest znana brzeska animatorka kultury, Agata Podłęcka, natomiast o oprawę
muzyczną (kompozycje i aranżacje muzyczne) zadbał Krzysztof Szydłowski. Warto dodać, że w
spektaklu wystąpiło ponad 70 osób: od dzieci z pierwszych klas szkoły podstawowej, po
licealistów. W tamtym roku Grupa Teatralna przy parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Brzesku
obchodziła jubileusz: 20.lecia istnienia. Powstała 1994 roku, na początku członkowie spotykali
się okazjonalnie, np. przed Bożym Narodzeniem, by przygotować Jasełka. - Dziś jest to
konkretna formacja, z jasno wytyczonymi celami i założeniami. Skupia w swych kręgach
młodzież szkół gimnazjalnych, średnich, a nawet studentów, którzy pełnią funkcję pomocników
animatorów. Spotkania odbywają się regularnie co piątek po mszy wieczornej, o godzinie 19-tej
w salce teatralnej przy kościele. Gdy przygotowywane są spektakle bądź inne programy,
intensywność spotkań wzmaga się. Obecnie grupa liczy ok. 80 stałych członków. Mecenasem
grupy był pierwszy proboszcz parafii ksiądz prałat Józef Mularz. Z myślą o tej młodzieży i jej
wszechstronnym rozwoju, zarówno intelektualnym, artystycznym jak i duchowym, stworzył salę
teatralną. Obecny ksiądz proboszcz Wojciech Werner jest kontynuatorem patronatu, co daje
grupie możliwość intensywnego działania – czytamy na łamach historii parafii Miłosierdzia
Bożego w Brzesku. Warto wspomnieć, że Grupa ma wiele udanych występów. Dodajmy, że
Założycielką i animatorką grupy jest nauczycielka języka polskiego i logopeda, Agata
Podłęcka. Opiekunka zabiega o wszelkie kontakty, ona też reżyseruje wszystkie
przedsięwzięcia i pisze autorskie scenariusze sztuk teatralnych, montaży, kabaretów, poezji.
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