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POLICJANCI SPEŁNILI MARZENIE 15-LETNIEGO KUBY
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Jakub ma 15-lat. Jest uczniem drugiej klasy olsztyńskiego gimnazjum. Kuba choruje na: porażenie
mózgowe, ma dużą wadę oczu - niedowidzi, chorobę Perthesa. Ten bardzo sympatyczny
nastolatek jest Dźwigersem, który dzięki zrozumieniu i wsparciu innych zmaga się z trudną
codziennością. Marzeniem Kuby jest zostać policjantem. Warmińsko - mazurscy policjanci
postanowili spełnić jego życzenie.
Policjanci poznali Kubę podczas tegorocznego olsztyńskiego koncertu "Art Heart”. Ten sympatyczny 15-latek uczęszcza
do drugiej klasy Gimnazjum nr 9 przy ulicy Wańkowicza w Olsztynie. Kuba choruje na: porażenie mózgowe, ma dużą
wadę oczu - niedowidzi, chorobę Perthesa. Gdy Kuba się urodził stwierdzono, że nie będzie nigdy chodził, ani nawet
siedział. Stało się na szczęście inaczej. Po licznych operacjach, zabiegach; codziennej, trudnej i męczącej rehabilitacji,
Kuba chodzi samodzielnie. Porusza się z pewną trudnością po domu lub wokół niego, na dalsze wyprawy wymaga
wózka. Po szkole porusza się z chodzikiem. Każdy jego dzień to codzienne pokonywanie trudności, np. wstaje wcześniej
20 minut niż jego brat tylko po to, aby samodzielnie się ubrać. Jest pogodnym chłopcem, bardzo wrażliwym, z
poczuciem humoru. Mieszka nad jeziorem, trochę na uboczu, z tego powodu nie ma niestety kolegów. Ma za to
młodszego brata, na którego może zawsze liczyć. Interesuje się grami komputerowymi, lubi czasami oglądać ﬁlmy,
posłuchać muzyki, oraz interesuje się wszystkim, co jest związane z policją. Jego marzeniem jest zostać policjantem. W
dzieciństwie zbierał miniatury samochodów policyjnych z całego świata. Jak tylko warmińsko – mazurscy policjanci
dowiedzieli się o życzeniu Kuby, postanowili je spełnić.
Najpierw Kuba spotkał się z policjantem z KWP w Olsztynie, który na co dzień zajmuje się ściganiem przestępców w
Internecie. Nadkom. Leszek Róziecki odkrył przed 15-latkiem kilka tajemnic dotyczących sposobów pracy
funkcjonariuszy tej specjalności. Była mowa o ustalaniu numeru IP komputera, o tym, kto nawet nieświadomie może
stać się internetowym przestępcą.
Następnie 15-latek odwiedził Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Olsztynie. Kuba poznał policyjnych ekspertów
zajmujących się badaniem broni i dokumentów. Policjanci przygotowali swojemu gościowi wiele niespodzianek. Kuba
miał okazję poznać historię kryminalistyki. Obejrzał sprzęt, który kiedyś był wykorzystywany przez techników do
zabezpieczania śladów przestępstw. Następnie Jakub odwiedził strzelnicę doświadczalną. Tam obejrzał pokaźnych
rozmiarów zbiór wzorców broni. Okazało się, że Kuba lubi strzelać. Chłopiec mógł poczuć się, jak policyjny ekspert.
Sam wykonał badanie określające prędkość pocisku, które w konsekwencji wyjaśniało, czy mamy do czynienia z bronią
palną, czy też nie.
Kuba zajrzał także do pracowni technicznych badań dokumentów. Podczas przygotowanych przez policjantów zabaw
mógł oglądać i porównywać fałszywe dolary, paszporty.

Na koniec wizyty Kuba otrzymał od policjantów prezenty – ﬁlm o historii Laboratorium Kryminalistycznego i koszulkę
policyjnego eksperta.
Następnie Kuba razem z mamą odwiedzili policjantów z Mrągowa. Tam Jakub poznał pracę policjantów ruchu
drogowego. Wspólnie z patrolem w białych czapkach 15-latek odbył swoją pierwszą służbę na drodze. Najpierw była
kontrola samochodów. Jakub dowiedział się, jakie dokumenty powinien mieć każdy kierowca. Poznał urządzenia, za
pomocą których można sprawdzić zawartość alkoholu w organizmie. 15-latek samodzielnie strzelał w auta laserowym
miernikiem prędkości. Największą atrakcją dla chłopca była niewątpliwie przejażdżka radiowozem. Kuba krzyczał z
radości "z drogi śledzie, Policja jedzie". Podczas pełnienia służby na drodze, Jakub uczestniczył w prawdziwej
interwencji. Na trasie Mrągowo - Piecki doszło do kolizji drogowej. Kierowca opla zjechał z drogi "skosił" znak drogowy i
wjechał do rowu.
15-latek miał okazję podpatrzeć, jak wygląda praca policjantów na miejscu takiego zdarzenia.
Ten wyjątkowy dzień, zarówno dla Kuby, jak i policjantów, z którymi się spotkał, na długo zapadnie w pamięć.
Funkcjonariusze mają nadzieję, że to nie jedyna taka wizyta i że Jakub będzie ich stałym gościem.
Wszyscy, którzy chcieliby zobaczyć, jak Kuba pełnił służbę z warmińsko-mazurskimi policjantami, zaproszeni są do
obejrzenia reportażu autorstwa Anieli Mikulewicz o Dźwigersach, który emitowany będzie w TVP Olsztyn.
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