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Teatr Scene  od 2004 roku prowadzi w "katoliku" aktor 
Teatru Powszechnego w Radomiu Wojciech ugowski. 
Scene ma ju  na swoim koncie wiele przedstawie , 
mi dzy innymi: "Szelmostwa Lisa Witalisa", "Straszna 
Marysia", "M cze stwo Piotra Ohey'a" oraz wiele nagród 
na ogólnopolskich festiwalach teatralnych. Do Teatru 
Scene nale  uczniowie szko y, którzy pod okiem 
Wojciecha ugowskiego szlifuj  swój warsztat aktorski 
z zaskakuj co pozytywnym efektem. 

W poniedzia ek mieli my okazj  zobaczy  najnowsz  propozycj  szkolnego teatru "Pch  Szachrajk ". Sal  wype ni a 
licznie zebrana publiczno . Nikt si  nie nudzi , nawet najm odsi z zaciekawieniem przygl dali si  poczynaniom 
m odych aktorów. Widowisko czy o w sobie zarówno wartko  akcji, p ynno  dialogów i wysoki poziom aktorski. 
Wszystko to podkre la a oprawa muzyczna. Humorystyczny aspekt tego przedstawienia sprawi , e widzowie sp dzili 
czas w mi ej i pozytywnej atmosferze. 

Jak powiedzia  re yser spektaklu Wojciech ugowski: -
Jestem szcz liwy, e w ci gu 7 lat uda o nam si  
przygotowa  a  16 spektakli. Zespó  ci gle si  zmienia, 
bo aktorami s  wy cznie uczniowie naszej szko y. 
"Pch a Szachrajka" to spektakl, który przygotowali my 
w ekspresowym tempie. Nie wyobra am sobie takich 
efektów pracy mojej i m odych aktorów bez wspó pracy 
Agnieszki Kobierskiej, która zajmuje si  w ka dym 
przedstawieniu opraw  muzyczn , jak równie  bez 
Wojciecha Sa ka dbaj cego o scenografi . 

Podzi kowania dla publiczno ci oraz re ysera, w imieniu 
zespo u aktorskiego z o y a odtwórczyni g ównej roli 
Olga Durlik. Jak stwierdzi a: -Pracowali my nad tym 
spektaklem intensywnie. Spotykali my si  nawet 
podczas prób w weekendy.

Jak zwykle Teatr Scene ze swoim nowym spektaklem pojedzie na Ogólnopolski Konkurs Teatralny "Spotkania 
Zamkowe" w Szyd owcu oraz na Salezja ski Ogólnopolski Festiwal Teatralny "Sofft" w Szczecinie. "Pch  Szacharjk " 
b dzie mo na zobaczy  jeszcze podczas przedstawie  mi dzy innymi w Szkole Muzycznej i "katoliku". 

Poni ej galeria zdj  ze spektaklu.

Dorota Trojanowska
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