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Włosok. W czym tkwi fenomen jednego z najciekawszych aktorów 
swojego pokolenia? 

30 marca 2022 | 05:55 Piotr Guszkowski 
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Tomasz Włosok. W czym tkwi fenomen jednego z najzdolniejszych aktorów młodego pokolenia? (Fot. Adam Stępień / Agencja Wyborcza.pl) 

Powołania rezerwistów na 
ćwiczenia wojskowe 

Zagra przekonująco gangstera i niewiniątko. Krytycy 

piszą, że jest dobry nawet w złych filmach. - Jestem 

postrzegany jako spokojny, ułożony, poprawny. Ale to 

nie jest cała prawda o mnie - mówi Tomasz Włosok. W 

czym tkwi fenomen jednego z najciekawszych 

aktorów swojego pokolenia? 

Co oglądać i czytać, czego słuchać? Podpowiadamy i inspirujemy. Zapisz 

się na nasz kulturalny newsletter. 

Aktorem został właściwie przez przypadek. – Myślałem o dziennikarstwie 

telewizyjnym, reportażu, szukałem dodatkowych kursów. Na studiach 

zasugerowano nam, że dla oswojenia się z kamerą i publicznymi 

wystąpieniami warto zapisać się na zajęcia aktorskie – opowiada Tomasz 

Włosok. 

Postanowił spróbować. Stresowało go to, jednocześnie niszczyło i 

budowało. – Przekraczanie własnych ograniczeń wiązało się ze sporym 

kosztem emocjonalnym, ale przynosiło oczyszczenie. A że czerpałem z 

zajęć coraz więcej frajdy, pomyślałem sobie: „czemu nie zająć się tym na 

poważnie?". 

Wybrał się na dzień otwarty w Akademii Teatralnej w Warszawie. Tam 

usłyszał, że ma wszystkie możliwe wady wymowy i lepiej, żeby odpuścił. 

Jak zareagował? – Zawziąłem się. Postanowiłem udowodnić prowadzącej, a 

przy okazji sobie, jak bardzo się myli – mówi Włosok. Zaczął 

przygotowania do egzaminów. W krakowskiej PWST znalazł się tuż pod 

kreską. – W każdym razie przekonałem się, że to właściwa droga. Rzuciłem 

wszystko, co robiłem w Warszawie, i wyjechałem do Krakowa, do 

policealnego Lart studiO. No dobra, najpierw uzgodniłem to z mamą, w 

końcu byłem jeszcze na jej utrzymaniu – dodaje z rozbrajającą szczerością. 

Włosok ma w sobie odwagę 

Małgorzata Hajewska-Krzysztofik prowadziła zajęcia z Włosokiem na 

drugim roku, pracowali nad Fredrą. – Dowiedziałam się, że dwóch 

studentów gra w serialu. Byłam ciekawa, kto to będzie. Od lat nie oglądam 

telewizji, musiałam ich wygooglować. Chodziło o Tomka Włosoka i Piotrka 

Nerlewskiego – wspomina. – Obaj mieli w sobie odwagę, lubili i potrafili 

opowiadać o swojej pracy. 

Włosok zagrał w dyplomie reżyserowanym przez 

Hajewską-Krzysztofik. W scenariuszu „Baśni o 

Andersenie" przeplatały się wątki z biografii i 

utworów pisarza. – Podarowałam Tomkowi postać, 

z którą sama się utożsamiałam – podkreśla 

aktorka. Kiedy wspominam o tym Tomkowi, tylko 

Czytaj także: się uśmiecha. – A ja pisałem pracę magisterską o 
Tomasz Włosok: Z moją 

pani profesor, to również coś znaczy, prawda? 
dziewczyną z gangsterów 
się śmiejemy Czego nauczyła Włosoka szkoła? Przede wszystkim 

myślenia. – Pokazała, że ten zawód jest etapem na 

drodze do zrozumienia samego siebie i polega na filtrowaniu tego, co chce 

się powiedzieć, przez własne doświadczenia. Podkreślam: „co", a nie „jak" 

– tłumaczy. 

Po studiach uniknął brutalnego zderzenia z zawodową rzeczywistością. – 

Mam dużo szczęścia, zdaję sobie z tego sprawę. Nie było takiego 

momentu, że głodowałem – mówi. 

Występował w serialu „Pierwsza miłość", potem dostał rolę Szewczyka w 

cyklu „Legendy polskie" Tomasza Bagińskiego. W „Powidokach" Andrzeja 

Wajdy był jednym ze studentów Władysława Strzemińskiego. Próby do 

„Procy" w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie z trudem 

pogodził ze zdjęciami do „Jestem mordercą" Macieja Pieprzycy . To ważny 

dla niego film, nawet jeśli rola nieduża. Głównie przez spotkanie z 

Pieprzycą. 

Tak został gangsterem 

Jako reżysera, któremu wiele zawdzięcza, Włosok wymienia Macieja 

Kawulskiego. – Jestem dzieciakiem z blokowiska. Od małego trenowałem 

sztuki walki. W liceum oglądałem gale KSW i bardzo chciałem tego faceta 

poznać. Nie spodziewałem się, że nastąpi to na planie filmowym. Kawul 

jest trochę jak ojciec, trochę jak najlepszy kumpel, przy którym czujesz się 

swobodnie i bezpiecznie. 

Kawulski zadebiutował za kamerą „Underdogiem" . Włosoka posadził na 

wózku inwalidzkim w roli młodszego brata głównego bohatera, zawodnika 

MMA, który próbuje się podnieść z dna (Eryk Lubos). – Postanowiłem nie 

ruszać się z tego wózka. Po kilku godzinach wpadłem w panikę, poczułem 

się klaustrofobicznie. A przecież w każdej chwili mogłem wstać. Jak więc 

muszą się czuć ci, którzy nie mogą? – zastanawia się aktor. – Przekonałem 

się też, że życzliwości, z jaką traktowane są osoby z 

niepełnosprawnościami, towarzyszy piętnujące politowanie w spojrzeniu. 

W kryzysowych momentach Włosok mógł liczyć na 

wsparcie Eryka Lubosa. – Mieliśmy już kręcić, a ja 

nadal nie wiedziałem, co grać. Eryk zatrzymał 

plan, wziął mnie na bok i wytłumaczył, czego ode 

mnie w tej scenie oczekuje. Na koniec powiedział, 
wywiad 

żebym się odpie***lił i nie zadawał więcej głupich 

Czytaj także: pytań – wspomina. Podobne doświadczenia 
Eryk Lubos o filmie 

Włosok miał później z Robertem Więckiewiczem 
"Underdog": "Lepiej 

na planie serialu „1983" . – Obu bardzo dziękuję za 
boksuję od Stallone'a. 

to, jak zareagowali. To była realna pomoc, konkret, Publiczność jest moim 
a nie poklepanie po plecach z tekstem: „Graj, jak sparingpartnerem" 
czujesz". 

W kolejnym filmie Kawulskiego został gangsterem. Zagrał narwanego 

Waldena i niespodziewanie, choć zasłużenie, zdobył nagrodę za najlepszą 

rolę drugoplanową na festiwalu w Gdyni. – Zobaczyłem w Waldenie 

pogubionego faceta, który musi się zmierzyć z konsekwencjami złych 

wyborów – tłumaczy. – Najpierw obawiałem się, czy w ogóle znajdę w 

sobie odpowiednią energię, jego dzikość. Ale uznałem, że długo mogę nie 

dostać podobnej szansy. Więc przestałem się zastanawiać, pierwszy raz w 

życiu „puściłem" – mówi i zdradza, że na planie dla wspomagania pił kawę 

za kawą. 

'Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa' - Tomasz Włosok fot. P. Jaszczuk 

Po „Jak zostałem gangsterem" Kawulski nakręcił „Jak pokochałam 

gangstera" . Tym razem powierzył Włosokowi główną rolę. Aktor zmierzył 

się z postacią Nikosia inspirowaną burzliwym życiem Nikodema 

Skotarczaka, a film stał się przebojem Netflixa. Na przestępczą drogę 

zszedł też jego bohater z serialu „Kruk" , przy którym znów miał okazję 

pracować z Pieprzycą. 

Sztuka zagrabiona. Genialni 
Tom 2 Lwowska Szkoła Pędzę jak dziki tapir 

Losy dzieł sztuki z Matematyczna i wielcy Człowiek, który zmienił 
polskich zbiorów uczeni postrzeganie Polski 

Kup E-Book Kup E-Book Kup E-Book 

Materiał promocyjny partnera 

Telefon przyklejony do laptopa 

W pierwszych dniach pandemii Włosokowi i jego partnerce, aktorce 

Malwinie Buss, udzieliła się powszechna atmosfera strachu. Ratunkiem 

okazał się kręcony w lockdownie internetowy serial „Co robimy w 

zamknięciu" . A że i tak byli tuż przed przeprowadzką, nie mieli takich 

oporów, by wpuścić widzów do własnego domu. 

– Siedzieliśmy we czwórkę z sześciomiesięczną córką Jagodą i kotką 

Heleną na skromnych 19 m kw. Czekało nas niezłe ćwiczenie na kreatywne 

zarządzanie przestrzenią i wyzwania czysto realizacyjne, jak smartfon 

przyklejany taśmą do laptopa. Początki były karkołomne – wspomina 

Włosok. Potem pod jednym z odcinków na YouTubie zobaczył komentarz: 

„Fajny serial, taki prosty". 

– Tomek ma w sobie skromność, którą bardzo cenię. Dzięki temu na planie 

nie absorbuje wszystkich swoją osobą, jest bardzo skupiony i czujny – 

mówi reżyser Piotr Domalewski . Włosok wystąpił u niego w „Hiacyncie" , 

kryminale o prześladowaniach homoseksualistów w PRL-u. Stworzył 

postać barwną, wyróżniającą się w ponurej rzeczywistości, a przy tym inną 

od swoich dotychczasowych ról. – Zaimponował mi pomysłami, którymi 

wypełniał ramy postaci, jakie narysowałem. Nie boi się ryzykować. A że 

jest wrażliwy, przez co też bardziej elastyczny, nie grozi mu raczej żadna 

szufladka. 

Według Małgorzaty Hajewskiej-Krzysztofik jej były student ma wszystko, 

co aktor mieć powinien. – Dlatego równie przekonująco wypada w roli 

gangstera, co anielskiego chłopięcia – stwierdza. – Tomek potrafi 

rozładować każdą sytuację uśmiechem. A co najważniejsze, potrafi 

słuchać. Trochę mu zazdroszczę, bo sama nauczyłam się tego znacznie 

później niż on. 

– Tomek jest świetnym aktorem i – co najważniejsze – dobrym 

człowiekiem, i to jest najlepsza kombinacja, jaka może istnieć – 

potwierdza producentka Maria Gołoś. – Poznaliśmy się w 2015 roku przy 

produkcji filmu „Jestem mordercą" i od tego momentu jestem jego wierną 

fanką – i wcale się z tym nie kryję. Życzę sobie, żeby nasze drogi przecięły 

się wkrótce przy okazji kolejnego projektu. 

Dobry nawet w złych filmach 

Na czym polega fenomen Włosoka? Poza uśmiechem, o którym 

wspomniała Hajewska-Krzysztofik, ma dar uwiarygodniania postaci 

narysowanych w scenariuszu grubą kreską. 

Krytycy piszą, że jest dobry nawet w złych filmach. Jak w „Diablo" o 

poczciwym chłopaku, który próbuje zarobić na operację siostry, startując 

w nielegalnych wyścigach samochodowych. Również produkcje 

Kawulskiego zbierały przecież mieszane recenzje. Tomek uważnie je czyta, 

stara się korzystać z uwag. Interesuje go opinia o filmie, sam zresztą uważa 

się za kinomana, chociaż odkąd urodziła się córka, najczęściej razem z 

Malwiną zasypiają na kanapie w trakcie wieczornych seansów. 

A jak reaguje, kiedy w filmie chwali się głównie lub wyłącznie jego? – 

Powiedzmy, że doświadczam wtedy gorzkiej satysfakcji. Tak naprawdę 

trudno się cieszyć z takich recenzji. Mam wrażenie, że ich autorzy nie 

zdają sobie sprawy, że na moją kreację składa się praca pozostałych 

członków ekipy – podkreśla. 

Ma świadomość, jaki zawód wybrał. – Potrzeba czasu, żeby przywyknąć do 

bycia ocenianym i nabrać dystansu. Jednak pod koniec dnia nie ma to 

znaczenia. Właściwie czemu mam się przejmować czyjąś opinią, skoro 

Jagoda właśnie wróciła z przedszkola? 

Tomasz Włosok w filmie 'kRaj' (kadr z etiudy 'Supermarket', reż. Mateusz Motyka) Fot. J. Adamski 

Niedługo przed tym, jak został ojcem, w nowelowym „kRaju" zagrał 

robotnika, który zostaje doprowadzony do ostateczności, kiedy zgubi 

dziecko w supermarkecie. – Bawiliśmy się konwencją krwawego kina 

zemsty, ale przekonałem się, że obawy towarzyszące rodzicowi wcale nie 

zostały w filmie przerysowane. 

W zbierających świetne recenzje, słodko-gorzkich „Piosenkach o miłości" 

Tomasza Habowskiego aktor odnalazł się z kolei w roli 30-letniego 

próżniaka, któremu marzy się kariera producenta muzycznego. Kiedy 

Robert odkryje talent nieśmiałej kelnerki, rzuci na szalę rodzące się 

między nimi uczucie, byle tylko udowodnić ojcu, że jest coś wart. Budując 

postać przyjemniaczka, Włosok ponownie umiejętnie korzysta ze swojej 

charyzmy (zdobył nominację do Nagrody im. Zbyszka Cybulskiego). 

Przy okazji tworzy świetny duet z Justyną Święs z 

The Dumplings . – Miałem wrażenie, że z tym 

brakiem doświadczenia aktorskiego Justyna nas 

wszystkich oszukuje – komplementuje koleżankę z 

planu. – Może pomogły występy na koncertach, a 

może ma to po prostu w genach? Jej rodzice są 

Czytaj także: aktorami, przez co i ona dobrze zna tę 
Justyna Święs: Nie 

rzeczywistość. 
rozumiem, jak rodzic 
może wymagać Włosok zdaje sobie sprawę, że ma opinię chłopca z 

czegokolwiek od 
sąsiedztwa. – Jestem postrzegany jako spokojny, 

dorosłego dziecka 
ułożony, poprawny. Ale to nie jest cała prawda o 

mnie. Może nawet lepiej, że ludzie jej nie znają. 

Aktorstwo potrzebuje pierwiastka tajemnicy. Dlatego ograniczam moją 3 

obecność w social mediach – mówi. 

jak zostałem gangsterem 
Jedną zdradza: w soboty można go spotkać na bazarku na warszawskim 

tomasz włosok 
Kole. Buszuje wśród kartonów ze starymi grami. 
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Jak pokochałam ganstera 
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3 Zasady Komentowania w Serwisach Grupy Wyborcza.pl Ustaw dla siebie nick Skomentuj 

Najnowsze Popularne 

tymo 30.03.2022, 10:51 

Ma mniej więcej to, co powinien mieć KAŻDY dyplomowany aktor. 

4 0 Odpowiedz 

Stardust667 30.03.2022, 13:05 

Za duży talent, by grał tylko w Polsce, powinien być obsadzany w zagranicznych produkcjach.Brzmi 
na dojrzałego, mądrego gościa, mało już takich, zwłaszcza wśród aktorów z rozdetym ego, nałogami i 

alimentami na rozliczne potomstwo. 
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Fan_Oingo_Boingo_z_1987_roku 30.03.2022, 14:17 

PEŁNY pakiet aktorski... 
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