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Szanowni Państwo, 
redakcje i dziennikarze 
białostockich mediów 

 
 

 W odpowiedzi na falę krytyki, która dotknęła naszego kolegę – dr Krzysztofa Dariusza Boćkowskiego w 

związku z jego wypowiedziami opublikowanymi w artykułach zamieszczonych na portalu informacyjnym 

czasbialegostoku.pl, Podlaska Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia stanowczo 

protestuje przeciwko nieuzasadnionej – w naszej ocenie – krytyce, której doświadcza zastępca przewodniczącego 

naszego związku zawodowego. 

 
 Stanowczo sprzeciwiamy się działaniom polegającym na wyjmowaniu z kontekstu pojedynczych stwierdzeń i 

nadawaniu im innego sensu znaczeniowego niż ten, który był zamiarem pana dr Krzysztofa Dariusza Boćkowskiego. 

A zamiarem tym było zwrócenie uwagi społeczeństwa na ważny problem: wzrost liczby przestępstw przeciwko 

wolności seksualnej na terenie województwa podlaskiego. Wyrażamy głęboki żal z tego powodu, że w debacie 

publicznej pominięto najważniejszy element wypowiedzi naszego kolegi, a skupiono się na tej części jego 

wypowiedzi, która nosi znamiona braku tzw. politycznej poprawności. 

 
 Zapoznawszy się z treścią pisemnego sprostowania i uzupełnienia wypowiedzi opracowanego przez pana 

dr Krzysztofa Dariusza Boćkowskiego, pozostając w przekonaniu co do tego, że jest to osoba głęboko wyczulona na 

krzywdę ludzką, poruszona zwiększaniem się liczby przestępstw o charakterze seksualnym wobec kobiet mającym 

miejsce na terenie naszego województwa, nie mamy cienia wątpliwości co do tego, jakie były intencje działania 

naszego kolegi. Przekonani o powyższym apelujemy o to, aby nie palić dr Krzysztofa Dariusza Boćkowskiego na 

stosie krytyki za - być może w odczuciu społecznym - niewłaściwy dobór słów będący swoistym skrótem myślowym, 

mający na celu zwrócenie uwagi na jedną z przyczyn, które mogą leżeć u podstaw zwiększania się skali tego 

negatywnego zjawiska, a skupić uwagę na próbie poszukania odpowiedzi na pytanie: dlaczego zwiększa się liczba 

przestępstw przeciwko seksualności na terenie województwa podlaskiego i w jaki sposób zjawisku temu 

przeciwdziałać? Uważamy, że pan dr Krzysztof Dariusz Boćkowski, jako ceniony w środowisku lekarz-ginekolog, 

który w swojej wieloletniej praktyce nazbyt często ma, niestety, do czynienia z kobietami – ofiarami przestępstw 

przeciwko wolności seksualnej, może i powinien wziąć w tej dyskusji udział. Wszystkim nam bowiem zależy na tym, 

aby zmniejszała się skala przestępstw, także tych o charakterze seksualnym, której ofiarami w zdecydowanej 

większości padają kobiety. 


