
Z zaniepokojeniem obserwuję wszelkie przejawy wulgaryzacji języka polskiego, 
który stanowi podstawowy element narodowej tożsamości i jest dobrem narodowej 
kultury. Uważam, że zjawisko to stałoby się szczególnie niebezpieczne, gdyby dotknęło 
ono również programów nadawanych przez publiczną telewizję. 

Warto przypomnieć, że zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 
1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 1999 r. Nr 90, poz. 999) do ochrony języka 
polskiego są obowiązane wszystkie organy władzy publicznej oraz instytucje 
i organizacje uczestniczące w życiu publicznym. Do podmiotów tych z pewnością 
należy także publiczna telewizja. Jak wskazuje przepis art. 3 ust. 1 tejże ustawy, 
ochrona języka polskiego polega w szczególności na dbaniu o poprawne używanie 
języka i doskonaleniu sprawności językowej użytkowników oraz na przeciwdziałaniu 
jego wulgaryzacji. 

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 253, poz. 2531 ze zm.) na Telewizji Polskiej ciąży szczególna 
odpowiedzialność - poprzez pełnienie powierzonej jej misji publicznej ma ona 
przyczyniać się do kulturalnego i intelektualnego rozwoju obywateli. Aby osiągnąć ten 
cel, sprawę o zasadniczym znaczeniu stanowi dbałość o wysoki poziom nadawanych 
programów. 

Tymczasem w ostatnich dniach spotkałem się z wieloma krytycznymi uwagami, 
dotyczącymi programu rozrywkowego „Gwiazdy tańczą na lodzie", emitowanego przez 
TVP 2. Występujący w nim artyści i gwiazdy pop kultury mają używać języka 
uważanego za niestosowny. Okoliczność ta, gdyby miała miejsce, byłaby tym bardziej 
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bulwersująca, iż program ten skierowany jest m.in. do dzieci i młodzieży i jego celem 
jest popularyzowanie jazdy na lodzie wśród młodych ludzi. 

Mając na względzie powyższe, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt. 2 
ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 
14, poz. 147 ze zm.), uprzejmie proszę o przesłanie nagrań z programem „Gwiazdy 
tańczą na lodzie" (III edycja) oraz o zajęcie stanowiska w sprawie uwag dotyczących 
stosowności języka używanego w tymże programie. 


