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W nawiązaniu do pisma z dnia 27 marca 2020 r. (V1I.716.3.2018.MAW) dotyczącego 

ponownego zaproszenia do „Niedzieli z..." p. Andrzeja Seweryna oraz prof. Aleksandra 
Smolara uprzejmie wyjaśniam co następuje. 

Na wstępie muszę zaznaczyć, że p. Andrzej Seweryn jest jedną z największych 
żyjących postaci polskiego teatru oraz kina. Premiera monodramu „Szekspir forever" w cyklu 
Scena Monodramu otwierała jesienną ramówkę TYP Kultura, a to tylko jeden z dowodów 
naszego uznania i szacunku dla p. Andrzeja Seweryna. Chcieliśmy i nadal chcemy 
zorganizować „Niedzielę z ... Andrzejem Sewerynem" m.in. z tego powodu, o czym 
informowaliśmy w poprzednich pismach. 

Jeszcze raz chcę podkreślić, że TYP Kultura jest anteną otwartą i nie prowadzi rejestru 
personae non gratae. Niemniej jednak pamiętajmy, iż „Niedziela z . . ." nie jest programem 
benefisowym, który organizują sobie artyści, lecz audycją, za którą pełną odpowiedzialność 
ponosi TYP S.A. Dzisiaj jest to odpowiedzialność nie tylko programowa i finansowa, 
ale przede wszystkim odpowiedzialność, która spoczywa na mnie osobiście jako Prezesie 
Zarządu Spółki, za bezpieczeństwo i zdrowie zatrudnionych w Telewizji Polskiej 
pracowników. 

W związku z sytuacją w kraju spowodowaną pandemią COYID-19 żadna jednostka 
TYP S.A. nie kontynuuje nagrań programów cyklicznych. Jest to w pełni zrozumiałe i wynika 
ze względów bezpieczeństwa. Cykl nagraniowy programu „Niedziela z..." jest planowany 
z dużym wyprzedzeniem. Do końca roku 2019 TYP Kultura nagrywała wszystkie 
zaplanowane odcinki. 

W 2020 roku nagrano tylko dwa odcinki okolicznościowe, w tym specjalny odcinek 
„Niedzieli z... Teatrem Wielkim - Operą Narodową". Był on związany z emisją opery 
„Halka" Stanisława Moniuszki w reżyserii Mariusza Trelińskiego. Opera była wystawiona 
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w „Theater an der Wien" i dzięki TYP Kultura nasi widzowie mogli ją /ohaczy;:. >Iagranie 
tego odcinka programu, ze względu rzadką obecność p. Mariusza Trelińskiego v̂  l'olsce, hy-o 
planowane od prawie roku i mimo pandemii zdecydowano o jego realizacji 

Prace związane z rejestracją nowych programów zostały zawies/one ze wzg;lędów 
bezpieczeństwa. W związku z stanem epidemicznym p. Andrzej Seweryn, podobnie jjik i u i i 
goście cyklu „Niedziela z nie dostał w ostatnich tygodniach ponown(jgo zaptoszenia co 
programu. Nagranie programu odbędzie się w pierwszym możliwym terminie, któr(;g;o 
obecnie nie mogę odpowiedzialnie określić, gdyż jest on niezależny ode maie, ale od rozwoju 
sytuacji w kraju. 

Uprzejmie proszę o przyjęcie powyższych wyjaśnień. 
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