
    

1 
 

„Nowe życie z drugim sercem” 

Transkrypcja filmu 

 

Film przedstawia dwie niezależne akcje transportu organów do przeszczepu za pomocą 

policyjnych śmigłowców Black Hawk i Bell. Przez cały czas trwania filmu w lewym górnym 

rogu kadru widnieje gwiazda Policji, w prawym - adres strony internetowej „policja.pl”.    

[00:00:00] W słoneczny dzień, na polowe lądowisko śmigłowca, zorganizowane na płycie 

trawiastego boiska piłkarskiego, wjeżdżają na sygnałach radiowóz policyjny oraz ambulans 

Pogotowia Ratunkowego. Na tym tle wyświetlają się napisy: „Nowe życie z drugim sercem. 

04.09.2022 r. Nowe serce potrzebne było dla 65-letniego mężczyzny, który od kilku lat 

cierpiał na niewydolność tego narządu”.   

[00:00:06] Z ambulansu Pogotowia Ratunkowego policyjny lotnik w asyście medyka, przenosi 

transporter z organem na pokład policyjnego Bella. Po chwili mężczyźni wsiadają  do 

śmigłowca, a na dole kadru pojawia się napis: „Mężczyzna był zakwalifikowany do pilnej 

operacji”. Śmigłowiec odlatuje, wyświetla się napis: „Lot policyjnym Bellem 407 trwał 

godzinę i 20 minut, transport drogą lądową zająłby aż 3,5 godziny”.     

[00:00:21] Policyjny śmigłowiec Bell siada na betonowym lądowisku szpitala. Z wnętrza 

maszyny wychodzą policyjny lotnik i medyk z transporterem. Pracownik medyczny przesuwa 

transporter umieszczony na wózku w stronę szpitala. Kolejne sceny pokazują transport 

organu szpitalnymi korytarzami na blok operacyjny. Na dole obrazu napis: „Po przeszczepie 

przez kilka dni pacjent przebywał na OIOM-ie. Teraz niecały miesiąc po operacji czuje się już 

dobrze i niedługo zostanie wypisany ze szpitala”. 

[00:00:55] Statyczne zdjęcia z bloku operacyjnego. W centrum fotografii troje lekarzy stoi 

przy stole operacyjnym, na którym znajduje się pacjent. Nad ich głowami bezcieniowe lampy, 

wokół kilkanaście urządzeń z monitorami i klawiaturami oraz maszyny medyczne, 

połączonych kablami i rurkami. 

[00:00:59] Biało-czerwony lotniskowy wskaźnik siły wiatru (rękaw) powiewa na wietrze. 

Ambulans Pogotowia Ratunkowego wjeżdża na teren śmigłowcowego lądowiska. Poniżej 

wyświetla się napis: „16.09.2022 r. 66-letni mężczyzna, bardzo aktywny sportowo, nigdy 

wcześniej poważnie nie chorował, kilka tygodni wcześniej przeszedł zawał”. 

[00:01:05] Zbliżenie na transporter z organem. Szaro czarny pojemnik wielkości lodówki 

turystycznej z wyświetlaczem i przyciskami sterującymi na konsoli, opasany jest czerwonymi 

taśmami. Na wierzchu transportera - koperta z kodami kreskowymi, a całość na metalowym 

wózku transportowym. Po chwili crew chief i i trzy osoby w cywilnych ubraniach, umieszczają 

transporter na pokładzie policyjnego Black Hawka. Maszyna w gotowości stoi na betonowej 

płycie lądowiska, z kręcącym się wirnikiem głównym. 

[00:01:12] Policyjny Black Hawk startuje na tle trzypiętrowych budynków mieszkalnych. 

Wyświetlają się napisy: „Po tym wydarzeniu okazało się, że jedynym ratunkiem na powrót do 

zdrowia i aktywności jest przeszczep serca. Transport serca trwał godzinę i 40 minut”. 
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[00:01:29] Policyjny Black Hawk siada na przyszpitalnym lądowisku śmigłowców 

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Wnętrze maszyny opuszcza mężczyzna 

i pośpiesznie przewozi transporter z organem w kierunku wejścia do placówki. Kolejne sceny 

przedstawiają transport organu szpitalnymi korytarzami na blok operacyjny. Wyświetla się 

napis: „Mamy nadzieję, że 66-latek szybko wróci do zdrowia pod czujnym okiem lekarzy z 

USK we Wrocławiu”. 

[00:02:11] Na tle zaparkowanego policyjnego Black Hawka napis: „W takich chwilach 

policyjne motto: ‘Pomagamy i Chronimy’ nabiera wyjątkowego znaczenia”. 

[00:02:30] Czarny ekran końcowy, na nim napisy: „Biuro Komunikacji Społecznej Komendy 

Głównej Policji, Wydział Promocji Policji. Zdjęcia: nadkom. Joanna Seligowska-Ostatek z KMP 

we Włocławku, asp. sztab. Łukasz Dudkowiak, mł. asp. Przemysław Ratajczyk z KWP we 

Wrocławiu, st. sierż. Dawid Łaszcz z KPP w Bytowie, montaż: st. sierż. Tomasz Lis, Warszawa 

2022” 

[00:02:37] Koniec. 

 

WPP BKS KGP – SK/pd 

 


