
Joanna Honorata Brodzik urodziła się w Krośnie Odrzańskim. Absolwentka Szkoły 

Podstawowej nr 3 w Lubsku, VII Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze i Państwowej Wyższej 

Szkoły Teatralnej w Warszawie (1996 r.). Aktorka znana z: 

- filmów: Dzień wielkiej ryby (1996), Dzieci i Ryby (1996), Gabinet terapii ogólnej (1998), Złoto 

dezerterów (1998), Dobra robota (1999), Ogniem i Mieczem (1999), Córka konsula (2000), Break Point 

(2002), Pianista (2002), Siedem grzechów popcooltury (2004), Nigdy w życiu (2004), 1409. Afera na 

zamku Bartenstein (2005) i Jasne błękitne okna (2006),  

- seriali: Klan (1997), Gwiezdny pirat (1998), Świat według Kiepskich (1999-2001), Graczykowie (1999-

2001), Ogniem i mieczem (2000), Graczykowie, czyli Buła i spóła (2001), Więzy Krwi (2001), Kasia  

i Tomek (2002-2003), Magda M (2005-2007), Magda M. 20 lat później (2007), Dom nad rozlewiskiem 

(2009), Miłość nad rozlewiskiem (2010), Życie nad rozlewiskiem (2011), Nad rozlewiskiem (2012)  

i Cisza nad rozlewiskiem (2013), 

- dubbingu w filmach: Garfield (2004), Artur i Minimki (2006), Eragon (2006) i Garfield 2 (2006). 

Wielokrotnie nagradzana, m.in. otrzymała nagrodę „Z Cinema do Cannes” miesięcznika 

„Cinema” za najbardziej obiecującą aktorkę młodego pokolenia (1998), nagrodę dla najlepszej aktorki 

komediowej na IV Festiwalu Dobrego Humoru w Trójmieście (2003) i „Wiktora” dla najlepszej aktorki za 

rolę w serialu „Kasia i Tomek” (2004). Ponadto otrzymała „Telekamerę” w kategorii „Najlepsza Aktorka” 

(2007), nagrodę za "Najlepszą aktorkę w serialu obyczajowym" („Magda M.”), „Najlepszą aktorkę  

w filmie fabularnym” („Jasne błękitne okna”) na Cieszyńskim Festiwalu Filmowym (2007) i nagrodę dla 

najlepszej aktorki na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Madrycie za rolę Sygity w „Jasnych 

błękitnych oknach”.  

Laureatka tytułu „Najpiękniejsza 2006” przyznanego przez dwutygodnik „Viva!” oraz „Kobieta 

Roku Glamour 2006” w pierwszej polskiej edycji konkursu na „Kobietę Glamour” organizowanym przez 

miesięcznik „Glamour”. W 2006 r. odcisnęła swoją dłoń na Bursztynowej Promenadzie Gwiazd podczas 

Festiwalu Gwiazd w Gdańsku. 

Prowadziła programy kulinarne „Brodzik od kuchni” w TVP 1 i „Apetyt na miłość” w Polsacie, 

„Ona czyli ja” w TVN Style oraz program autorski „Dookoła siebie” w TVP 2. Zagrała w teledysku 

Krzysztofa Kiljańskiego z Kayah do piosenki „Prócz Ciebie nic”. 

Joanna Brodzik od 15 lat związana jest z Lubuskimi Prezentacjami Dzieci i Młodzieży 

Specjalnej Troski odbywającymi się w Lubsku. Od 1993 r. Lubsko przez tydzień gości niepełnosprawne 

dzieci i młodzież z Polski i Niemiec. Lubuskie Prezentacje obejmują warsztaty artystyczne, imprezy 

integracyjne oraz koncert galowy. 

Prezes Zarządu Fundacji Joanny Brodzik „Opiekun serca” (2015). Celem fundacji jest 

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności wsparcie działań na rzecz integracji 

społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych; promocja działań na rzecz integracji oraz reintegracji 

zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, niepełnosprawnych, a także 

osób pozostających bez pracy; działania na rzecz wyrównania szans kobiet i mężczyzn; popieranie  

i promocja różnych inicjatyw pozarządowych na rzecz społeczności lokalnych i rozwoju samorządu 

terytorialnego; wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i aktywności społecznej obywateli; 
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wspieranie inicjatyw oraz rozwiązań służących ułatwieniu dostępu do rynku pracy osobom 

niepełnosprawnym i zagrożonym wykluczeniem społecznym; wsparcie mobilności i elastyczności 

zawodowej na rynku pracy osób bezrobotnych w tym w szczególności osób niepełnosprawnych; 

rozwijanie kontaktów kulturalnych, artystycznych oraz współpracy między społeczeństwami różnych 

krajów i kultur; prowadzenie akcji i kampanii promocyjno-informacyjnych z zakresu działań społecznych; 

pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans 

tych rodzin i osób.  

Ambasadorka Województwa Lubuskiego. 


