
D la Wojciecha Ługowskiego teatr
to sposób na życie. I na naucza-
nie.

Słoneczny dzień czerwca, popołu-
dnie, sala „katolika”, czyli Katolickie-
go Liceum Ogólnokształcącego im. Fi-
lipa Neri w Radomiu. Dziewięcioro
uczniów i jeden „sor”. Teatr Scene.

„W Szczebrzeszynie chrząszcz
brzmi w trzcinie/ I Szczebrzeszyn z te-
go słynie...”.

Dzisiaj pracują na wierszyku Brze-
chwy – to w ramach przygotowań
do festiwalu teatralnego w Szczecinie.
Zostali tam zaproszeni, by pokazać in-
nym grupom teatralnym, jak można
prowadzić tego rodzaju zajęcia.

„... Wół go pyta: „Panie chrząszczu,/
Po co pan tak brzęczy w gąszczu?”

Proste, ale jak się okazuje, wyma-
gające i pożyteczne ćwiczenie dykcji,
podziału na role, scenicznego ruchu.
Kaśka w tej chwili jest chrząszczem,
Jakub wołem. Pomiędzy nimi i wokół
nich biega „sor”, czyli Wojciech Łu-
gowski. To najbardziej aktywna oso-
ba na sali. Pokazuje, jak być wołem
i jak być świerszczem. Podskakuje,
krzyczy, tłumaczy, gestykuluje, robi
miny.

„Jak to – po co? To jest praca, /Każ-
da praca się opłaca./ A cóż za to Pan
dostaje? /Też pytanie! Wszystkie ga-
je...”.

– Nie, nie tak! Oburzyć się musisz!
– Ługowski sam pokazuje, jak się obu-
rzyć. – I kroki tak: dwa do przodu,
w stronę wołu. I mina! Przecież jesteś
chrząszczem oburzonym pyta-
niem! I trzeba odpowiedzieć temu dur-
nemu wołu!

Widać, że Ługowski takie zajęcia
z młodzieżą lubi. Jest podczas nich
po trosze i aktorem, i reżyserem, i na-
uczycielem, i partnerem dla uczniów.
Gra, naucza, żartuje, uwodzi. Dopiero
po godzinie zabawy z chrząszczem
w Szczebrzeszynie zaczyna się właści-
wa próba. Ćwiczyć będą najnowszy
spektakl „Pięć minut”. Zejdzie do wie-
czora.

Sor? Okropny!
– Jaki jest sor? Oj, okropny; cały

czas na nas krzyczy – żartuje Kaśka.
– I wymagający. Pierwszą scenę
do ostatniej premiery katowaliśmy
przez miesiąc.

Kaśka, tegoroczna maturzystka, zda-
je na logopedię. – Te wszystkie ćwi-

czenia, te chrząszcze brzmiące w trzci-
nie bardzo mi się przydały – mówi.

– Do Scene trafia się zazwyczaj z za-
jęć z retoryki, które sor prowadzi
w pierwszej klasie liceum. Do teatru
nie można się zapisać. To sor proponu-
je. No i jemu się nie odmawia – Olga,
która właśnie zdała do drugiej klasy li-
ceum, z profesorem Ługowskim spo-
tkała się już wcześniej, w podstawów-
ce i gimnazjum na Michałowie, też
na zajęciach teatralnych. Za swoją
pierwszą rolę w teatrze Scene Olga
za kilka dni dostanie nagrodę aktorską
na szczecińskim festiwalu.

Większość uczniów nie planuje ak-
torskich karier, ale wszyscy twierdzą
zgodnie, że amatorski teatr ich otwiera,
uczy wyrażania myśli i emocji, ośmie-
la. Tak, jak Kubę, który w Scene gra
już pięć lat, bo przez czas gimnazjum
i liceum. – To życiowa przygoda – mó-
wi. – Skład grupy się zmienia, ale za-
wsze są tu świetni ludzie, którzy potra-
fią się dogadać i dobrze się ze sobą ba-
wią.

– Wybieram nie najgrzeczniejszych,
tylko takie zadziory z błyskiem w oku.
No i żadnych gwiazd. Chodzi o to, że-
by się w grupie lubili, tolerowali.
Gwiazdy rozwalają zespół – tyle Łu-
gowski.

Z aktora nauczyciel
Wojciech Ługowski jest absolwen-

tem wydziału lalkarskiego szkoły te-
atralnej we Wrocławiu. Do Radomia
trafił w 1986 roku, więc z Teatrem Po-
wszechnym związany jest od po-
nad 20 lat. Ostatnio gra m.in.
w „Skrzypku na dachu”, „Piaf”, „Hio-
bie”, „Wujaszku Wani”. Ze sceną zżył
się już jako uczeń Technikum Che-
micznego w Pionkach, zdobył wtedy
sporo nagród w konkursach recytator-
skich.

– Wspaniała polonistka, Zosia
Miecznikowska jeździła z nami po ca-
łej Polsce na konkursy recytatorskie
i teatralne. Tak, jak ja teraz na festiwa-
le jeżdżę z uczniami – wspomina Łu-
gowski.

Na początku lat 90. zaproponowano
mu, jako uczestnikowi konkursów re-
cytatorskich i aktorowi, napisanie pro-
gramu nauczania poprzez działania pa-
rateatralne. Wespół z Heleną Kaletą
z ówczesnego Wojewódzkiego Ośrod-
ka Doskonalenia Nauczycieli stworzył
projekt „Drama na lekcjach języka pol-
skiego w klasach I-III”. To był wtedy
jedyny tego rodzaju program na Ma-
zowszu. Od razu przeprowadzono też
kursy dla nauczycieli. Taki był począ-
tek pracy Ługowskiego z młodzieżą.
Do dzisiaj prowadzi zajęcia z malucha-
mi.

– Ja to lubię; na takich lekcjach kła-
dę się na ziemi, fruwam, głupka z sie-
bie robię... Ale z małymi dziećmi to
jest straszny zapieprz – opowiada.
– Zwłaszcza, że zawsze kilkoro od gru-
py odstaje, trzeba je specjalnie ośmie-
lić. Ale warto. Rodzice często mówią,
że po tych zajęciach dziecko jest nie
do poznania, bo zaczyna mówić pełny-
mi zdaniami, choć wcześniej się nie
odzywało, używa wyobraźni, jest

śmielsze. Mogę tylko żałować, że na-
uczanie poprzez dramę w szkołach nie
jest powszechne.

Z aktora reżyser
Ługowski od 13 lat uczy retoryki

w „katoliku”. W 2004 roku powstaje
tu Teatr Scene. Grają w nim tylko
uczniowie szkoły, choć chętnych spo-
za niej nie brakuje. Zwłaszcza, że
od początku istnienia Scene zbiera
laury. Rok w rok teatr lub jego człon-
kowie są nagradzani, choćby na Ogól-
nopolskim Konkursie Teatralnym
„Spotkania zamkowe” w Szydłowcu,
Mazowieckim Przeglądzie Teatral-
nym w Leśnej Podkowie, Ogólnopol-
skim Przeglądzie Teatrów Szkół Ka-
tolickich w Józefowie, Salezjańskim
Ogólnopolskim Festiwalu Teatralnym
„Sofft” w Szczecinie. 

Zrobili dotąd 11 premier, w tym
„Stypę” wg Ireneusza Iredyńskiego,
„Męczeństwo Piotra Ohey’a” Sławo-
mira Mrożka, „Burzę w Teatrze Go-
go” wg Andrzeja Maleszki.

– To właściwie teatr półprofesjonal-
ny – ocenia Ługowski. – Widzę, że ju-
ry festiwali mają z nami pewien pro-
blem; nie wiedzą, w jakich kategoriach
nas oceniać.

Poukładane, jak należy
Ostatnia premiera, tuż przed końcem

roku szkolnego, to „Pięć minut” Lilia-
ny Bardijewskiej. Obraz strasznej ro-
dzinki ogłupionej przez współczesne
media, w świecie, w którym wszystko
ma być „bardziej sexy, bardziej show”.
W takiej rodzince matka mówi do dzie-
ci o byłym mężu: „A ojciec jest corect,
wywiązuje się – wczoraj przysłał
czek”.

Spektakl to pół godziny zgrabnie
ułożonej zabawy scenicznej. Teatralne
tricki są proste, ale czytelne i skutecz-
ne. Parę plansz, kilka rekwizytów, gra
ciałem; młodzi aktorzy, którzy wiedzą,
co mają robić na scenie – wszystko po-
układane, jak należy. Na premierę
przyszło około setki osób.

– Kiedyś modliliśmy się, żeby tylu
widzów było na widowni w radom-
skim teatrze – żartuje Ługowski i dzię-
kuje młodym aktorom za pracę.

Pytany, co ma z prowadzenie te-
atru, z pracy z młodzieżą, odpowiada:
– Ja się przy nich robię coraz młod-
szy.
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Robię się coraz młodszy

Twórcy ostatniej premiery: reżyseria – Wojciech Ługowski, muzyka – Agnieszka Kobierska, scenografia – Wojciech Sałek, 
aktorzy – Jakub Sałek, Maciej Kosiec, Weronika Bałenkowska, Katarzyna Mazurkiewicz, Olga Durlik, Kamila Jasińska, Maciek Lis, 
Piotr Kobylski i Karolina Piecyk
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