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Aktorka, pisarka,
publicystka

Joanna
Szczepkowska
Patriotyzm jest codzienną świadomością istnienia ojczyzny. Jeśli towarzyszy myśleniu i działaniu – jesteśmy
patriotami. Patriotyzm jest codzienną troską o miejsce, w którym żyjemy i ludzi, z którymi żyjemy. To nie musi
być myśl dominująca. Patriotą nie jest ten, kto budzi się codziennie rano z hymnem na ustach.
Wystarczy patrzeć na kraj tak, jak się patrzy na swoją rodzinę, to znaczy z myślą o jej przyszłości. Tak
o współczesnym patriotyzmie mówi w jednym z wywiadów aktorka, pisarka, publicystka – Pani Joanna
Szczepkowska. Jej życie, działalność artystyczna i społeczna zdecydowanie świadczą o tym, że Pani Joanna
patrzy na Polskę z troską o jej przyszłość… Urodziła się 1 maja 1953 roku w Warszawie. Już od wczesnego
dzieciństwa związana była z teatrem i literaturą. (…)
Wraz z działalnością artystyczną w Teatrze Telewizji oraz Teatrze Współczesnym, Pani Joanna rozpoczęła
także działalność społeczną. Stała się sympatykiem Komitetu Obrony Robotników. Poznała przy tym takie osoby
jak: Halinę Mikołajską, Adama Michnika, Jacka Kuronia. Pozostając pod wrażeniem determinacji oraz
zaangażowania działaczy, w miarę możliwości starała się wspierać ich przedsięwzięcia. Podpisała się pod listem
otwartym do władz w sprawie uwolnienia więźniów politycznych. Cały czas jednak grała w spektaklach
teatralnych, tworząc niezapomniane role m.in. w takich sztukach jak „Dziady kowieńskie” Adama Mickiewicza
czy „Upiory” Henryka Ibsena. (…)
Teatr Powszechny, którego ówczesnym dyrektorem był Zygmunt Hubner, to kolejny przystanek
w artystycznej drodze Pani Joanny. Zbiegł on się z pierwszymi, po II wojnie światowej, wolnymi wyborami
w Polsce. Z obawy przed tym, iż do świadomości polskiego społeczeństwa nie docierało jeszcze jakie znaczenie
i jak ważne było to wydarzenie w najnowszej historii Polski, Pani Joanna Szczepkowska – ku zaskoczeniu
wszystkich odważnie, niespodziewanie dla widzów i dziennikarki ówczesnego Dziennika Telewizyjnego, patrząc
prosto w kamerę powiedziała: „Proszę państwa 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm.” Zrobiła
to po to, aby uświadomić Polakom, że nie ma już ograniczeń, że można śmiało cieszyć się z wolności myśli,
wyznania i słowa. „Chciałam udowodnić, że można już przejść granice cenzury i autocenzury” – komentuje
w jednym z wywiadów. (…)
Zarówno twórczość jak i działalność społeczna Pani Joanny Szczepkowskiej była wielokrotnie zauważana
i nagradzana. Otrzymała za nią m.in. Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski i Srebrny Krzyż Zasługi. Pani Joanna
Szczepkowska to artystka wybitna o wielkich zasługach. Pokochała teatr, a Polacy dzięki Jej wielkim
kreacjom poznali największe bohaterki znakomitych dzieł naszej polskiej literatury. Pani Joanna odważnie
wypowiada swoje zdanie na wiele tematów, w tym dotyczących spraw polskości. Wszystko w zgodzie
z własnymi przekonaniami i poglądami. Nie domaga się rozgłosu ani sławy. Uczy nas przez to odważnej
postawy i optymistycznego patrzenia w przyszłość. (…)
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