
Deskrypcja do filmu 

„Polska Policja 12 miesięcy z BOA” 

 

Przez cały film, któremu towarzyszy stonowana 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. 

0:00  Na czarno-niebieskim tle wyłania się z chmur gwiazda Policji, a pod nią napis: “Komenda 

Główna Policji”. 

0:05 Na czarno-białym tle napis “ROK 2021”, pod nim “45 LAT”, w centrum kadru pojawia 

się i powoli powiększa logotyp BOA. 

0:14  Na biało-granatowym tle napis „BOA”, pod nim „Centralny Pododdział 

Kontrterrorystyczny Policji”, krople wody spływają po ekranie. 

0:19  Widok zza pleców funkcjonariuszy BOA na lądujący śmigłowiec Black Hawk. Policjanci 

klęczą na śniegu, wiatr z wirnika maszyny rozwiewa zimowy puch. 

0:23 Z oddali - sylwetki funkcjonariuszy oraz śmigłowiec Black Hawk pokazany w całości od 

przodu. 

0:25  Na pokład śmigłowca wchodzą funkcjonariusze, wewnątrz siedzą ratownicy TOPR, na 

pokładzie rozłożone liny poręczówki. 

0:28  Widok z wnętrza lecącego śmigłowca przez otwarte drzwi. Na zewnątrz maszyny na 

linach zawieszeni są trzej funkcjonariusze. Po chwili desantują się na pokryty śniegiem 

górski stok. 

0:35 Kontrterrorysta przejeżdża quadem z dużą prędkością - gąsienice pojazdu rozbryzgują 

śnieg,  tworząc białe tło wokół kierowcy. 

0:39  Budynek z napisem „Bar”. Przez wyważone drewniane drzwi wbiega pies policyjny, a za 

nim kilkuosobowy pododdział kontrterrorystyczny z bronią przygotowaną do strzału. 

0:41  Wnętrze obiektu - przed kamerą przebiega pies policyjny. 

0:43 Atak psa policyjnego na pozoranta, strzały kontrterrorysty z broni maszynowej, wejście 

kontrterrorysty przez okno do budynku, ujęcia działań policyjnych kontrterrorystów 

wewnątrz budynku. 

0:50  W centrum czarno-białego kadru w zbliżeniu kontrterrorysta z wyposażeniem 

taktycznym m. in.: broń, noktowizor, hełm, dodatkowe magazynki amunicji. 

0:51  Wiele krótkich ujęć działań pododdziału kontrterorystycznego, 

0:53 Desant funkcjonariusza pododdziału konterrorystycznego na pokład okrętu, w tle 

kontenerowiec i dźwigi portowe. Obrazy z wnętrza śmigłowca i pokładu okrętu na 



przeprowadzany desant i działania taktyczne pododdziału. 

1:23 Kadr z pokładu śmigłowca na dwóch funkcjonariuszy BOA w trakcie desantu. W oddali 

zielone górskie łąki. Szybkie zmiany kadru na prowadzone działania. 

1:30  Wyskakujący z pokładu śmigłowca spadochroniarz. Kontrterrorysta klęczy na pokładzie 

śmigłowca i wskazuje na wysokościomierz, przypięty do nadgarstka. Kolejne skoki 

spadochronowe i widok otwierającego się spadochronu z perspektywy skoczka. 

1:41 Ujęcia poligonowych ćwiczeń strzeleckich funkcjonariuszy pododdziału 

kontrterrorystycznego: zadania wykonywane z różnych pozycji i zza różnych przeszkód. 

1:47  Kadr z dachu budynku na opuszczających się na linach kontrterorystów. W tle panorama 

Warszawy i inne budynki kompleksu oraz parking, a na nim widzowie pokazu. Po chwili 

w kadrze z ziemi - ci sami kontrterroryści opuszczający się po elewacji budynku. 

1:48  Wnętrze budynku. Na szpitalnych łóżkach dwaj uśmiechnięci nastoletni pacjenci, w ich 

rękach broń stojących obok kontrterorystów. 

1:50  Kontrterrorysta idący szpitalnym holem „przybija piątkę” z kilkuletnim chłopcem. 

1:54  W dużym zbliżeniu i w ograniczonej ostrości panorama broni kontrterrorysty. 

1:59 Noc, pada deszcz, pododdział kontrterorystów w kątrowym oświetleniu stojącego 

nieopodal pojazdu. 

2:06  Funkcjonariusz rozpoczyna przeszukiwanie lasu z użyciem psa służbowego. W tle krople 

deszczu w smugach świateł samochodu. 

2:10  Dynamicznie zmieniające się nocne ujęcia: funkcjonariuszy na tle zasieków, policjantów 

wewnątrz samochodu jadącego leśną drogą wzdłuż płotu granicznego, naszywki z 

napisem i logotypem BOA  na ramieniu policjanta. 

2:18  Na czarnym ekranie pojawiają się napisy o treści: “BIURO KOMUNIKACJI 

SPOŁECZNEJ KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI, WYDZIAŁ PROMOCJI POLICJI, 

Zdjęcia: podinsp. Tomasz Kubś, CPKP BOA, st. sierż. Tomasz Lis, st. sierż. Kamil 

Kłeczek, Artur Orliński, Konrad Bucholc, Sławomir Katarzyński, Warszawa 2021” 

0.59  KONIEC. 

S.K.     

 

 


