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"Dzień z życia gimnazjalisty Januszka" - to 
tytuł już 19. premiery Teatru Scene, 
działającego w Katolickim Liceum 
ogólnokształcącym im. Św. Filipa Neri 
w Radomiu. Po tym co można było zobaczyć 
w poniedziałek 20 maja, nie dziwi, że wiele 
osób nazywa grupę najbardziej 
profesjonalnym teatrem amatorskim.

Opiekunem Teatru Scene - do którego należą tylko 
uczniowie KLO - od 9 lat jest Wojciech Ługowski, aktor 
radomskiego teatru i jednocześnie nauczyciel retoryki 
w szkole. Przez lata Teatr Scene zdobył wiele nagród na 
ogólnopolskich festiwalach teatralnych, realizował takie 

przedstawienia jak "Szelmostwa Lisa Witalisa", "Męczeństwo Piotra Ohey'a". Tym razem młodzi aktorzy wzięli na 
tapetę tekst Sebastiana Równego, radomskiego prozaika i jednocześnie nauczyciela łaciny. To już druga premiera, 
powstała we współpracy obu sorów z "Katolika" - dwa lata temu zrobili z uczniami Teatru Scene "Straszną Marysię". 

Kliknij i zobacz zdjęcia

- Bardzo lubię współpracować z Wojtkiem. On przychodzi do mnie i mówi coś takiego: Słuchaj, mam w teatrze dwóch 
chłopaków i cztery dziewczyny. Więc musisz mi napisać sztukę na taki zespół. Najlepiej, żeby to była komedia, 
trwająca ok. 25 minut. I wprowadź do tego postać szalonego psychiatry... Dla mnie to jest wspaniałe wyzwanie, bo 
udowadniam sobie, że potrafię napisać coś pod tak precyzyjne wymagania - mówi autor sztuki.

Na premierę w poniedziałek jak zwykle tłumnie stawili się rodzice aktorów i przyjaciele szkoły i teatru. Zobaczyli 
niezwykle dynamiczny, zabawny spektakl o młodzieńczych rozterkach gimnazjalisty Januszka, który na szkolnej 
dyskotece ma po raz pierwszy "zgłuszyć laskę", choć dokładnie nie wie co to znaczy... Muzykę do komedii świetnie 
wybrała stale współpracująca z Teatrem Scene Agnieszka Kobierska, scenografią zwyczajowo zajął się Wojciech 
Sałek. 

W spektaklu występują: Karolina Brzuszek, Natalia Celej, Piotr Głogowski, Magdalena Melke, Wioletta Pysiak, Michał 
Pierściński, Joanna Wasik, Kaja Witkowska.

- Pierwszy raz w historii Tetaru Scene zdarzyła się taka sytuacja, że cały zespół jest nowy. Ze skompletowaniem 
składu do "Januszka..." problemy były ogromne. Spektakl powstawał w mękach i do premiery przystępowałem 
z duszą na ramieniu. Ale po reakcji publiczności mogę chyba powiedzieć: - Udało się... Dziękuję młodym aktorom za 
wyrzeczenia - mówił zaraz po premierze Wojciech Ługowski.

Zazwyczaj Teatr Scene ze swoim nowym spektaklem jedzie na Ogólnopolski Konkurs Teatralny "Spotkania Zamkowe" 
w Szydłowcu oraz na Salezjański Ogólnopolski Festiwal Teatralny "Sofft" w Szczecinie. Zapewne tak będzie i w tym 
roku.
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