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                  Janusz Gajos



Janusz Jerzy Gajos 
(ur. 23 września 1939 w Dąbrowie 
Górniczej) – polski aktor teatralny i 
filmowy, profesor sztuk teatralnych, 

fotograf. Doktor honoris causa łódzkiej 
szkoły filmowej.



ŻYCIORYS
W jedenastym roku życia zamieszkał wraz z rodzicami w Będzinie, gdzie ukończył szkołę 

podstawową, zdał maturę w III Liceum Ogólnokształcącym (1957). Zawodu aktora uczył się w 
Teatrze Dzieci Zagłębia pod opieką Jana Dormana, kilkakrotnie starając się o przyjęcie do Szkół 
Teatralnych w Łodzi i Krakowie, ciągle bez powodzenia. Odbył służbę wojskową (1960–1961).

Studiował na Wydziale Aktorskim PWSFTiT w Łodzi (1961–1965), dyplom uzyskał w roku 1971. 
Debiutował w filmie Marii Kaniewskiej Panienka z okienka (1964) w roli Pietrka. Jako aktor 

występował w Teatrze im. Stefana Jaracza w Łodzi, od 1970 w teatrach warszawskich (Komedia, 
Polski, Kwadrat i Dramatyczny), Teatrze Powszechnym w Warszawie (od 1985), Teatrze 

Narodowym w Warszawie (2003) oraz w spektaklach Teatru Telewizji. W 2003 został wykładowcą 
PWSFTiT w Łodzi, a w 2006 członkiem rady programowej Fundacji Centrum Twórczości 

Narodowej. Występował w roli Tureckiego w odcinkach Kabaretu Olgi Lipińskiej oraz w skeczach 
telewizyjnego programu specjalnego Kabaretu Dudek pt. W telewizyjnej kawiarni.

Zajmuje się również fotografią, pierwszą wystawę swoich zdjęć zorganizował w Katowicach (2002).

W 2008 otrzymał tytuł profesora sztuk teatralnych. 7 października 2016 został uhonorowany tytułem 
doktora honoris causa Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona 

Schillera w Łodzi.

Został członkiem honorowego komitetu poparcia Bronisława Komorowskiego przed 
przyspieszonymi wyborami prezydenckimi 2010 oraz przed wyborami prezydenckimi w Polsce w 

2015 roku.



Nagrody i odznaczenia
Złoty Krzyż Zasługi – 1974 w związku z jubileuszem Polski Ludowej.

Orzeł 2001 Polskiej Akademii Filmowej, nagroda za drugoplanową rolę 
męską w filmie To ja, złodziej

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski – 2002
Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” – 2007

Orzeł 2007 Polskiej Akademii Filmowej za rolę Brata Zdrówko w filmie 
Jasminum (2007)

Wiktor 2007 w kategorii Najpopularniejszy aktor telewizyjny
Orzeł 2010 Polskiej Akademii Filmowej, nagroda za drugoplanową rolę 

męską w filmie Mniejsze zło
Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski – 2011

Orzeł 2016 Polskiej Akademii Filmowej, nagroda za osiągnięcie życia.
Orzeł 2016 Polskiej Akademii Filmowej, nagroda za główną rolę męską 

w filmie Body/Ciało.
Orzeł 2019 Polskiej Akademii Filmowej, nagroda za drugoplanową rolę 

męską w filmie Kler



Słowa autora książki „Przyczajony 
geniusz”

„Życiowa droga Janusza Gajosa, która zaprowadziła go do punktu, w 
którym jest dzisiaj, nie była prosta. Czterokrotne zdawanie do szkoły 
filmowej, a w międzyczasie terminowanie w lalkowym teatrze w 
Będzinie. Najpierw czas poza Warszawą, z dala od reflektorów, a 
potem zdobywanie szlifów w komedii, zapewne najtrudniejszym, ale 
i niewystarczająco poważnym gatunku. No i ten Kos…Popularność, 
jaką dziś nawet trudno sobie wyobrazić. Można się było w tym 
osadzić, przecież niejeden wymarzyłby sobie taki prezent od losu. A 
potem Turecki…Życie Janusza Gajosa, to ciągła ucieczka przed 
rolami, które do tego stopnia się z nim zrosły, że mogły stać się 
pułapka na zawsze. Dziś jednak słyszymy „Gajos” i przed oczami 
przesuwa się szereg jego wielkich kreacji. To jego zwycięstwo.”

                                                                                   ~Jacek Wakar



„Przyczajony 

geniusz-Janusz 

Gajos 21 opowieści

”Jacka W
akar



Książka jest biografią opisującą życie i twórczość  
bohatera ,zawarte w niej są opowiadania liczące 21 historii 
związanych z Januszem i jego przyjaciółmi. Opowiadają o 

nim:Krystyna Janda, Robert Więckiewicz, Jerzy 
Radziwiłowicz, Jan Englert, Olga Lipińska, Filip Bajon, Anna 
Seniuk, Adam Ferency, Ryszard Bugajski, Janusz Zaorski, 

Adam Woronowicz, Jacek Braciak, Piotr Machalica, Wojciech 
Marczewski, Maciej Wojtyszko, Kazimierz Kaczor, Joanna 
Żółkowska, Grzegorz Małecki, Izabella Cywińska, Marian 

Opania, Piotr Cieplak



Słowa najbliższych
 „Janusz jest delikatny,Janusz nigdy nie chce nic dla siebie. 

[...]Ale jak się zdenerwuje ...jak zdecyduje że NIE...wystarczy 
mała kropelka przelana w szale to po prostu trzeba uciekać  „  
~Krystyna Janda

 „Oczywiście,Janusz jest takim oszczędnym aktorem, jak da 
mu Pan kawałek dialogu napisany na pół strony to 
wytnie,zredukuje do trzech linijek.”  
~Ryszard Bugajski

 „Bardzo szanuje Gajosa. Nie tylko ze względu na to jakim jest 
aktorem, na jego pracę i osiągnięcia„
~Robert Więckiewicz



Filmy w których 
występował 



„Jasminum”
reż. Jan Jakub Kolski



„Silver gold”
reż.Jacek Bromski



„Czterej pancerni i pies”
reż. Konrad Nałęcki



„Kler”
reż. Wojciech Smarzowski



„Kamerdyner”
reż. Filip Bajon



„Żółty szalik”
reż. Janusz Morgenstern



Podsumowując

To książka złożona z wywiadów i wydana na 80. urodziny aktora.
Autor rozpoczyna ją zdaniem: „Imponował mi od zawsze”. Kolejni rozmówcy, a są tu 

wielkie nazwiska teatru i filmu, jak Janda, Bugajski czy Więckiewicz, wyrażają głównie 
podziw dla genialnego aktora i skromnego człowieka. W kilku rozmowach jednak udało 

się wyjść poza wytarte formułki. Reżyser Piotr Cieplak np. przywołuje pracę nad 
inscenizacją „Nart Ojca Świętego” w Teatrze Narodowym, gdy grającemu księdza 

Kubalę Gajosowi tłumaczył: „W tej scenie odchodzisz w głąb i idziesz tam w pizdu”. Na 
co usłyszał: „Przepraszam cię, Piotrze, ale pizdu jest w prawo czy lewo?”. Adam 

Ferency z kolei pięknie porównuje Gajosa i Łomnickiego. Aktorstwo obu to hipnotyczne 
żonglowanie 12 talerzami, ale u Łomnickiego to popis pewnego siebie kuglarza, a u 

Gajosa – skupienie, pot i ludzki strach przed katastrofą.



Dziękujemy za uwagę!

Prezentacje wykonały: 

   Ewa Adamczyk
Wiktoria Grabowska 

Wraz z całą klasą IV TE/THO

Źródło:
Wikipedia- wolna encyklopedia 
Książka „Przyczajony geniusz” J.Wakar
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