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Nie żyje Wiesław Gołas  
 

    9 września br. 
zmarł Wiesław 
Gołas, charaktery-
styczny aktor fil-
mowy, teatralny i 
kabaretowy. Był 
jednym z najbar-
dziej znanych i 
rozpoznawalnych 

aktorów polskich 
starszego pokolenia, który sympatię widzów za-
skarbił sobie przede wszystkim dzięki udanym, 
komediowym występom w filmach Stanisława 
Barei, Jerzego Gruzy i Andrzeja Kondratiuka. 

Wiesław Gołas urodził się 4 października 
1930 roku w Kielcach. W czasie wojny, jeszcze 
jako dziecko był członkiem ruchu oporu i więzio-
nym przez gestapo żołnierzem AK. O wyborze 
zawodu aktora zadecydowała – jak sam twierdził 
– chęć przeistaczania się w coraz to inne postaci, 
ale też bawienia ludzi, co przez lata kariery z po-
wodzeniem udawało mu się realizować. 

W 1954 roku ukończył warszawską PWST, 
niemal natychmiast wiążąc się na dwa lata z Te-
atrem Dolnośląskim, a w późniejszym okresie – z 
warszawskim Teatrem Dramatycznym (1955-
85) i Polskim (1985-92). 

Grał u Kazimierza Dejmka, Konrada Swinar-
skiego, Gustawa Holoubka, Jerzego Jarockiego i 
Andrzeja Łapickiego. W latach 1964-74 był 
członkiem kabaretu „Dudek”. 

Debiutował w 1954 roku epizodyczną rolą w 
filmie „Pokolenie” Andrzeja Wajdy. Przez czter-
dzieści lat kariery scenicznej i filmowej dał się 
poznać zarówno jako świetny aktor komediowy, 
jak i doskonały odtwórca ról dramatycznych. 
Choć ma na swoim koncie występy pierwszopla-
nowe, z reguły grywał w znaczących epizodach i 
w rolach drugoplanowych. 

Zaczynał od występów w filmach nie kome-
diowych: w sensacyjnym „Cieniu” (1956) Je-
rzego Kawalerowicza, w historycznych „Szkicach 
węglem” (1956) Antoniego Bohdziewicza, sensa-
cyjnym „Dezerterze” (1958) Witolda Lesiewicza. 
W 1959 roku ponownie spotkał się z Wajdą na 
planie „Lotnej”, a w 1960 roku po raz pierwszy 
wystąpił u Stanisława Barei w komedii ”Mąż 
swojej żony” oraz pojawił się w słynnym filmie 
Andrzeja Munka „Zezowate szczęście” z Bogumi-
łem Kobielą. 

W 1963 roku zagrał główną rolę w komedii 
muzycznej „Żona dla Australijczyka” Stanisława 
Barei. Znany twórca komedii obsadzał Gołasa 
niemal w każdym swoim filmie: w 1965 roku ak-
tor wcielił się w tytułową rolę w serialu „Kapitan 
Sowa na tropie”, w latach 70-tych grał w „Nie ma 
róży bez ognia” (1974), „Poszukiwany poszuki-
wana” (1972), „Brunecie wieczorową porą” 
(1976), a później dołączył do obsady serialu „Al-
ternatywy 4” (1983). 

W 1964 roku Gołas ponownie spotkał się z 
Hasem na planie „Rękopisu znalezionego w Sara-
gossie”, zagrał u Jerzego Hoffmana i Edwarda 
Skórzewskiego w „Prawie i pięści” oraz u Kazi-
mierza Kutza w „Upale”. 

W 1966 roku wcielił się w tytułową rolę w 
filmie Henryka Kluby „Chudy i inni”, a dwa lata 
później wystąpił w roli Krzeszowskiego w słyn-
nej adaptacji „Lalki” Hasa (1968). 

W 1968 roku ponownie spotkał się też z Ka-
walerowiczem na planie „Gry”, rok później dołą-
czając do obsady popularnego serialu „Czterej 
pancerni i pies” w reżyserii Konrada Nałęckiego. 
Rok 1970 to główna rola w „Dzięciole” Jerzego 
Gruzy oraz mniejsze, lecz znaczące występy u 
Andrzeja Kondratiuka w „Dziurze w ziemi” i le-
gendarnej już „Hydrozagadce”. 

Lata 1970-71 to także udział w trzech kome-
diach Jerzego Ziarnika: „Mały”, „Kłopotliwy gość” 
i „Niebieskie jak Morze Czarne”. W 1973 roku za-
słynął jako odtwórca głównej roli w serialu TV 
„Droga” w reżyserii Sylwestra Chęcińskiego. 

W latach 1974-75 zagrał dwie historyczne 
postaci, ponownie spotykając się z Jerzym 
Hoffmanem na planie „Potopu” i z Petelskimi na 
planie „Kazimierza Wielkiego”. Wziął udział w 
słynnych muzycznych obrazach Janusza Rze-
szewskiego: „Hallo Szpicbródka, czyli ostatni wy-
stęp króla kasiarzy” (1978) oraz „Miłość ci 
wszystko wybaczy” (1981). 

Lata 80-te to występy m.in. u Włodzimierza 
Gołaszewskiego w „Gdzie szukać szczęścia” 
(1981) oraz w sensacyjnym filmie wojen-
nym ”Dłużnicy śmierci” (1985), u Andrzeja Ba-
rańskiego w „Niech cię odleci mara” (1982), u 
Pawła Komorowskiego w przygodowej trylogii z 
cyklu „Oko proroka” (1982, 1984, 1985), u Grze-
gorza Królikiewicza w „Zabiciu ciotki” (1984) 
oraz w komedii Pawła Trzaski „Rififi po sześć-
dziesiątce” (1989). 

W 1995 roku zagrał w „Szabli od komen-
danta”, by 13 lat później po raz ostatni powrócić 
przed kamerę w spektaklu telewizyjnym „Przy-
gody Sindbada Żeglarza”. 

Wiesław Gołas został uhonorowany szere-
giem nagród za swoją działalność artystyczną 
oraz za zasługi w obronie kraju podczas II wojny 
światowej (m.in. Krzyż Oficerski Orderu Odro-
dzenia Polski z 1978 roku). W 2000 roku wydany 
został tom wspomnień zatytułowany „Na Go-
łasa”, spisany przez córkę aktora, Agnieszkę Go-
łas-Ners. W 2003 roku otrzymał nagrodę Super-
wiktora. 

 

 

Konkursy 
 

X Ogólnopolski 

Konkurs Poetycki 

im. Feliksa Rajczaka 
 
To będzie już 10. edycja 
Ogólnopolskiego Kon-
kursu Poetyckiego im. 
Feliksa Rajczaka. Tego-
roczna edycja odbędzie 
się ,,Pod honorowym pa-
tronatem Prezydenta 
Miasta Zduńska Wola”. 

Konkurs organizu-
jemy co trzy lata.  Mogą 
wziąć w nim udział au-

torzy bez względu na przynależność do klubów, 
związków i stowarzyszeń twórczych, którzy 
ukończyli 16 lat. 

Przelej na papier, to co Ci w duszy gra i do-
starcz od 3 do 5 utworów poetyckich pocztą tra-
dycyjną na adres: Miejski Dom Kultury w Zduń-
skiej Woli, pl. Wolności 26, 98-220 Zduńska 
Wola bądź drogą elektroniczną na adres: kon-
kursy@mdk-zdunskawola.pl z dopiskiem: „Kon-

kurs F. Rajczaka”. Tematyka utworów jest do-
wolna. – Jury konkursu, w skład którego wejdą 
znani w środowisku literackim poeci, oceni na-
desłane utwory i przyzna laureatom nagrody 
pieniężne. Pula nagród wynosi 6 000 złotych 
– mówi Paweł Perdek, dyrektor Miejskiego 
Domu Kultury. 

Ogłoszenie wyników oraz podsumowanie 
konkursu odbędzie się w listopadzie / grudniu 
2021. 

Każdy utwór wydrukuj w 3 egzemplarzach i 
oznacz godłem. 

Do nadesłanych utworów prześlij kopertę 
opatrzoną tym samym godłem, w której znajdą 
się: imię i nazwisko autora prac, rok urodzenia – 
dotyczy osób niepełnoletnich, adres zamieszka-
nia, adres e-mail, telefon kontaktowy. 

Do przesyłki dołącz czytelnie podpisane 
oświadczenie (Zał. Nr 1 do Regulaminu), Regula-
min Konkursu znajdziesz tutaj – Regulamin X 
Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Fe-
liksa Rajczaka 

Na Twoje utwory czekamy do 30 paździer-
nika. W przypadku wysyłki pracy konkursowej 
pocztą tradycyjną, decyduje data stempla pocz-
towego. 

Czekamy na Twoje wiersze! 
 
 

Konkurs Poetycki 

o „Pióro Pegaza” 
 

Organizatorem konkursu jest Wojewódzka i 
Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. 

Konkurs ma charakter otwarty. 
W tym roku konkurs odbywa się pod hasłem 

„Cyberwiersze, czyli futurystyczny Lem”. Uczest-
nicy mają za zadanie napisać wiersz obrazkowy 
inspirowany życiem i twórczością Stanisława 
Lema. 

Utwór nie może być wcześniej publikowany 
ani zgłaszany do innych konkursów. 

Prace należy przesyłać mailem. 
Nagrody: I miejsce: 700 zł; II miejsce: 500 zł; III 
miejsce: 400 zł oraz trzy wyróżnienia po 200 zł 
Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 paździer-
nika 2021 r. 

Strona konkursu 
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