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Niebiescy Rycerze - Blue Knights® - to klub motocyklowy, który zrzesza stróżów prawa na całym
świecie. Blue Knights Poland I to jeden z polskich oddziałów klubu do którego należy naczelnik
drogówki z sopockiej komendy asp. szt. Dariusz Bzymek oraz policjanci i przedstawiciele innych
służb  mundurowych  w  Polsce.  Wszyscy  oni  wspólnie  z  rodzinami  i  przyjaciółmi  od  2014  roku
pomagają niepełnosprawnemu Kubie.

Blue Knights® narodził się w Stanach Zjednoczonych w 1974 roku. Aktualnie klub zrzesza ponad 20 tysięcy członków z 29
krajów. Dla klubu szczególnie ważne jest bezpieczeństwo na drodze, wzajemna pomoc, promowanie bezpiecznej jazdy czy
czerpanie radości  z jazdy motocyklem. Klub na całym świecie wspomaga pomocą rzeczową i  finansową dzieci,  dając im w
ten sposób w miarę możliwości szanse na dłuższe i szczęśliwe życie. W Polsce członkowie klubu mieszkają i służą w różnych
częściach kraju. Niebieskim Rycerzem jest Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Sopocie asp.
szt. Dariusz Bzymek. To on wspólnie z niebieskimi rycerzami z Gdańska, Gdyni i innych części Polski zrzeszonych w oddziale
Blue Knight Poland I od 2014 roku pomagają niepełnosprawnemu Kubie.

Kubę w 2012 roku potrącił nietrzeźwy kierowca. Miał wtedy 9 lat. Przez 5 miesięcy był w śpiączce, a jego stan określano jako
ciężki. W wyniku zdarzenia doszło też do ciężkiego niedotlenienia mózgu. W pomoc Kubie i jego rodzinie zaangażowali się
członkowie  Blue Knight  Poland I.  Wspierają  oni  nie  tylko  finansowo rehabilitację  Kuby,  ale  także jego rozwój  emocjonalny.
Kuba wielokrotnie był gościem ich zlotów motocyklowych, jeździł motocyklem i zakładał policyjny mundur.

W czerwcu 2019 roku w Janowie koło Chełma członkowie Blue Knights Poland I zorganizowali po raz kolejny (V edycja)
imprezę ,,Dziki Wschód Party", na której gościli kolegów z Doctor Riders, Blue Knights Poland II, III i V, Blue Knights Germany
34,  Wojskowego Klubu Motocyklowego oraz Motocyklowego Klubu Służb Mundurowych.  Stałym punktem imprezy była
zbiórka pieniędzy na leczenie Kuby. Dzięki wsparciu wielu darczyńców, którzy przekazali fanty na licytację, zgromadzono
rekordową kwotę pieniędzy. Członkowie Blue Knights Poland I przekazali je osobiście Kubie i jego rodzinie w trakcie trwania
imprezy.

Niebiescy rycerze spotykają się kilka razy w roku. Ich dewizą jest "Ride With Pride" - Jedź Dumnie. W życiu i codziennej
służbie kierują się też mottem „Służ Dumnie i Żyj Dumnie”.
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