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Szanowny Panie Prezesie,

dziękuję uprzejmie za pismo z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie doniesień 

medialnych o możliwym istnieniu „czarnej listy” dziennikarzy, ekspertów, polityków, 

którzy nie mogą być zapraszani do mediów publicznych w związku z informacjami 

o incydencie odmowy zaproszenia do studia Pana Aleksandra Smolara, Prezesa Zarządu 

Fundacji Batorego do udziału w programie benefisowym Pana Andrzeja Seweryna na 

antenie TVP Kultura.

Jak wynika z przedstawionych przez Pana Prezesa wyjaśnień sytuacja ta była 

wynikiem nieporozumienia, informacje zamieszczone w mediach były nieprawdziwe, 

a zaproszenie do programu zostało ponownie przekazane zarówno Panu Andrzejowi 

Sewerynowi, jak i prof. Aleksandrowi Smolarowi. W związku ze wskazanym pismem 

dziennikarze redakcji Press.pl zwrócili się do zainteresowanych prosząc o komentarz.1 

Informacje przez nich przekazane wskazują, że odmiennie niż to wynika z treści 

przesłanych Rzecznikowi wyjaśnień, zaproszenia do udziału w programie nie zostały 

ponowione. Pan Andrzej Seweryn komentując przekazane przez Pana Prezesa informacje 

wskazuje, że „[t]o jest kłamstwo. Obiecali, że zwrócą się do mnie, ale się nie zwrócili.” 

Podobnie informację skomentował prof. A. Smolar:  „Nic o tym nie wiem. W październiku 

1 J. Stawiany, Prezes TVP: "Andrzej Seweryn dostał zaproszenie", aktor nic o tym nie wie, (Press.pl, 25.03.2020r.), 
https://www.press.pl/tresc/60962,prezes-tvp_-_andrzej-seweryn-dostal-zaproszenie__-aktor-nic-o-tym-nie-wie, [dostęp 
26.03.2020r.]. 
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dzwoniła do mnie szefowa programu, przepraszając za pomyłkę. Powiedziałem, że jeżeli 

Andrzej Seweryn zaprosi mnie ponownie, to przyjmę zaproszenie, ale od tego czasu nie 

miałem żadnej wiadomości.”

Mając na uwadze powyższe, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2018 r., poz. 2179 ze zm.), 

proszę Pana Prezesa ponownie o przedstawienie wyjaśnień w niniejszej sprawie.

Z wyrazami szacunku

Adam Bodnar
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