
Andrzej Szczepkowski
Senator z wojewbdztwa chetmskiego

W wyborach do Senatu 4 czerwca 1989 r. otrzymat 50 501 gtosow, czyli 54,78% oddanych glosow waznych (92182).

Cztonek Komisji: Kultury, Srodkow Przekazu, Nauki i Edukacji Narodowej;
Praw Czlowieka i Praworzadnosci;
Spraw Emigracji i Polakow za Granica.

Urodzit si? 26.04.1923 w Suchej Beskidzkiej w rodzinie
inteligenckiej o tradycjach socjaldemokratycznych; mat-
ka byta nauczycielka, ojciec urz^dnikiem kolejowym.
Stiyj Jan byt legionista i znanym rzezbiarzem, tworca
m.in. fryzu z pfaskorzezbami na gmachu Sejmu, pomni-
kow W. Bogustawskiego i S. Moniuszki na Placu Jeatral-
nym w Warszawie, zdejmowat tez mask? posmiertna
marsz. J. Pitsudskiego; jego zona — Maria Morozowicz-
Szczepkowska — aktorka i dramatopisarka.

Do gimnazjum ucze.szczat w Krakowie, a do liceum we
Lwowie, gdzie w 1940 zdat egzamin maturalny. W 1946
ukoriczytWyzszaSzkote Teatralna „Studio" w Krakowie.

W 1945—1949 byt aktorem w teatrach Krakowa, Poz-
nania i Katowic, od 1949 grat w teatrach warszawskich:
Narodowym, Komedii, Polskim i Dramatycznym, ktorego
byt dyrektorem w 1966—1968; od 1980 ponownie w Te-
atrze Polskim; jest tez docentem w Pahstwowej Wyzszej
Szkole Teatralnej w Warszawie. Mimo przejscia na eme-
rytur? w 1988 nie przestat uprawiac zawodu. Ma w swym
dorobku wiele rol w repertuarze komediowym i dramaty-
cznym, m.in. w sztukach S. Mrozka.

W 1962—1968 byt przez dwie kadencje prezesem ZG
Zwiazku Zawodowego Pracownikow Kultury i Sztuki; z
funkcji tej, jak i z funkcji dyrektora teatru, zrezygnowat
demonstracyjnie na znak protestu przeciwko represjom
po tzw. wydarzeniach marcowych 1968. W 1976—1980
byi wiceprezesem Stowarzyszenia Polskich Artystow
Teatru i Filmu, w 1980 wybrano go prezesem reaktywo-
wanego Zwiazku Artystow Seen Polskich, rozwiazanego
przez wtadze za spontaniczny bojkot panstwowego radia
i telewizji, zastosowany przez aktorow po wprowadzeniu
stanu wojennego.

Cztonek NSZZ ,,S" (od 1980) i cztonek Komitetu Oby-
watelskiego, jest jednym z tworczych animatorow kultury
niezaleznej, takze w ramach organizowanych przez Kos-
ciof Tygodni Kultury Chrzescijariskiej. Blisko wspotpra-

cowat z ks. Jerzym Popietuszkg i w imieniu swiala kultury
wyglosit mow^ na jego pogrzebie.

Zonaty; zona Romana jest cork$ Jana Parandowskie-
go, pisarza, wieloletniego prezesa PEN-Clubu; cbrka Jo-
anna Szczepkowska-Konarowska jest aktorka; ma dwie
wnuczki.


