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Deskrypcja do filmu 

„Ze wschodniej granicy na Pomorze - lot z podwójnym sercem” 

Przez cały film, któremu towarzyszy dynamiczna muzyka, w prawej górnej 

części ekranu widoczne jest biało-czerwone logo z nazwą domeny 

„POLICJA.pl”, a w lewym górnym narożniku – stalowa gwiazda policyjna z nr 

telefonu „112” oraz otaczającym ją napisem „POMAGAMY I CHRONIMY”. 

Film zmontowany jest z dynamicznie zmieniających się krótkich ujęć. 

[00:00:01] Na ciemnogranatowym tle, w centralnym punkcje ekranu,  pojawia 

się gwiazda Policji, a pod nią napis „Komenda Główna Policji”. 

[00:00:07] Na ekranie pojawia się napis:” ZE WSCHODNIEJ GRANICY NA 

POMORZE. LOT Z PODWÓJNYM SECEM. NA POKŁADZIE 

POLICYJNEGO ŚMIGŁOWCA PO RAZ 9 W OGÓLE, 

A PIERWSZY RAZ W TYM ROKU TRANSPORTOWANO 

SERCE. PO RAZ PIERWSZY POLICYJNI LOTNICY 

DEDYKOWALI LOT BLACK HAWKIEM MALEŃKIEMU 

LEOSIOWI, CHOREMU NA RDZENIOWY ZANK MIĘŚNI”.  

[00:00:23] Wnętrze policyjnego śmigłowca Black Hawk. Policyjny pilot 

przygotowuje maszynę do startu. 

[00:00:25] Widok na ośnieżone budynki z lecącego nad nimi śmigłowca. 

[00:00:34] Lecący Black Hawk na tle zachmurzonego nieba. 

[00:00:38] Śmigłowiec zniża się do lądowania. 

[00:00:39]  Dwóch mężczyzn ciągnie za sobą srebrny transporter medyczny, 

w którego wnętrzu znajduje się organ do transplantacji. Następnie 

umieszczają go wewnątrz helikoptera przez jego boczne drzwi.  

[00:00:42] Do środka wkładają także dużą czerwoną walizkę. Wieje wiatr. 
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[00:00:40] Policyjny pilot zamyka boczne drzwi śmigłowca, na których widnieje 

duży napis „Policja”. 

[00:00:51] Black Hawk przygotowuje się do startu. Śmigło maszyny zostaje 

wprawione w ruch. 

[00:00:53] Wnętrze śmigłowca. Zbliżenie na naszywkę na rękawie munduru 

policyjnego pilota, na której umieszczony jest biały orzeł w koronie, 

pod nim napisy: „Poland” i „Policja”.  

[00:01:00] Black Hawk startuje. Sygnalizacja świetlna maszyny jest włączona. 

[00:01:09] Widok na stocznię i magazyny z lecącego śmigłowca. 

[00:00:12] Helikopter ląduje. Dwóch mężczyzn, z których jeden jest w czarnym 

policyjnym kombinezonie, wyjmuje srebrny transporter medyczny 

i bardzo szybko przemieszcza się w stronę zaparkowanej nieopodal 

karetki Pogotowia Ratunkowego.  

[00:01:22] Policyjny pilot, po dostarczeniu organu do ambulansu medycznego, 

szybko wraca do śmigłowca.  

[00:01:24] Mężczyźni w czerwonych bluzach z napisem „Kardiochirurgia 

Gdańsk” umieszczają transporter we wnętrzu karetki, która ma cały 

czas włączoną sygnalizację świetlną.  

[00:01:26] Black Hawk odlatuje. 

[00:01:29] Karetka odjeżdża z włączonymi sygnałami świetlnymi. 

[00:01:37] Czarny ekran, na którym pojawia się napis „LOTY Z SERCEM TO 

DLA KAŻDEGO Z NAS OGROMNY POWÓD DO 

SATYSFAKCJI.  TO RADOŚC, ŻE MOŻNA KOLEJNEJ OSOBIE 

DAĆ SZANSĘ NA DRUGIE ŻYCIE”. 
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[00:01:44] Dwa statyczne obrazy. Na pierwszym, policyjni piloci po 

zakończonej akcji. Dwóch z nich stoi na zewnątrz śmigłowca, a 

dwóch siedzi w jego wnętrzu. 

[00:01:48] Na drugim, czterech policyjnych lotników stoi obok siebie przed 

helikopterem zaparkowanym na płycie lotniska. 

[00:01:52] Na czarnym tle wyświetlają się napisy: „BIURO KOMUNIKACJI 

SPOŁECZNEJ KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI, Wydział 

Promocji Policji. Zdjęcia: asp. szt. Marcin Gawryluk KWP 

Białystok, asp. Katarzyna Molska-Zarzecka KMP Białystok, kom. 

Michał Sienkiewicz KWP Gdańsk, podkom. Karina Kamińska KWP 

Gdańsk, podkom. Andrzej Sowiński, post. Wiktor Kruk. Montaż: st. 

sierż. Tomasz Lis, Warszawa 2022”. 

[00:01:58] KONIEC. 
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