
Film bez dźwięku, w formie trzydziestu dwóch zdjęć nakładających się na siebie poprzez 

zanikanie, w odstępach czterosekundowych, przedstawiający budynek i pomieszczenia 

Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie przed i po remoncie. Wszystkie ujęcia łagodnie 

przybliżają się w trakcie wyświetlania.  

 

Pierwsze ujęcie przedstawia logotyp Policji i napis Komenda Powiatowa Policji w 

Lubaczowie. Obraz w formie drgającego starego czarno-białego filmu. 

 

Kolejne ujęcie przedstawia fasadę lubaczowskiej komendy przed remontem. Budynek 

dwupiętrowy, podpiwniczony, z dachem dwuspadowym pokrytym blachą. Wejście do 

komendy ze schodami, zadaszone, umieszczone centralnie. Przy wejściu powiewają dwie 

biało-czerwone flagi. Na pierwszym planie jezdnia, następnie chodnik, pas zieleni, zatoczka 

dla pojazdów służbowych policji, a za nią metalowe ogrodzenie. Między budynkiem a 

ogrodzeniem rosną drzewa. 

 

Następny obraz przedstawia odnowiony front budynku z windą dla osób niepełnosprawnych 

przy schodach wejściowych oraz nowym logotypem policji i napisem Policja po prawej 

stronie u góry budynku. Na pierwszym planie jezdnia, chodnik, pas zieleni, zatoczka dla 

pojazdów służbowych policji, następnie trawnik, a za nim budynek.     

 

W następnym ujęciu widać budynek komendy przed remontem od strony lewej po skosie. Na 

pierwszym planie jezdnia, chodnik, zatoczka dla pojazdów służbowych policji, za nią 

metalowe ogrodzenie. Front budynku przysłaniają rosnące przed nim drzewa. Po lewej stronie 

otwarta brama wjazdowa. 

 

Kolejne ujęcie przedstawia budynek komendy po remoncie od strony lewej po skosie. Na 

pierwszym planie jezdnia, dalej chodnik, za nim zatoczka dla pojazdów służbowych ze 

znakiem B1 zakaz ruchu, następnie trawnik i lewe skrzydło oraz front budynku lubaczowskiej 

komendy. Po stronie lewej niebieski pylon z logotypem policji i napisem Komenda 

Powiatowa Policji w Lubaczowie.  

 

W następnym ujęciu widać budynek komendy przed remontem od strony prawej po skosie. 

Widoczne skrzydło prawe i front budynku. Na pierwszym planie chodnik, zatoczka dla 

pojazdów służbowych policji, za nią metalowe ogrodzenie. Front budynku przysłania wysoki 

świerk. Po prawej stronie otwarta brama wjazdowa, a za nią zaparkowany oznakowany 

policyjny bus i w oddali pojazd cywilny.   

 

Następny obraz przedstawia prawe skrzydło i front budynku po remoncie. Po prawej stronie 

parking, a na nim dwa pojazdy. Przed budynkiem znajduje się zatoczka dla pojazdów 

służbowych ze znakiem B1 zakaz ruchu, a za nią trawnik. Na bocznej ścianie dwa 

klimatyzatory. 

 

Kolejne zdjęcie przedstawia budynek komendy z tyłu. Ujęcie w trakcie remontu. Na 

pierwszym planie plac wyłożony kostką trylinką, częściowo przysypaną piachem. Na nim 

sprzęt budowlany, radiowóz i samochody cywilne. Po lewej i po prawej stronie rosną drzewa. 

A w oddali część środkowa i dwa skrzydła budynku komendy. 

 

Po zmianie ujęcia widać od tyłu prawe i lewe skrzydło komendy oraz fragment jej części 

środkowej po remoncie. Na pierwszym planie trawnik i plac wyłożony szarą kostką brukową. 

 



Na następnym ujęciu widać wylane fundamenty i metalowe elementy zbrojenia wewnątrz 

fundamentów ziemia, a poza nimi kostka trylinka. Na drugim planie drzewa i dach domu 

mieszkalnego. 

 

Kolejne zdjęcie przedstawia wiaty garażowe murowane z metalową konstrukcją wewnętrzną, 

metalowymi drzwiami i wypuszczonym nad nimi metalowym dachem jednospadowym. 

Ściana boczna wyłożona jest płytką. Przed wiatą ułożona jest szara kostka brukowa. 

 

Następne ujęcie obrazuje fragment wejścia do komendy przed remontem. Pomieszczenie 

jasne. Do połowy wysokości ściany pokryte szarą lamperią. Powyżej lamperii są białe. 

Podłoga wyłożona lastriko. Po prawej stronie metalowe drzwi z szybą i kratami pionowymi. 

Po środku tablica z przyczepionymi plakatami, pod nią kwiatek w doniczce. Na środku u góry 

pod sufitem zawieszony telewizor, a pod ustawiony na stojaku monitor. Po lewej stronie 

drewniane okienko dyżurnego. 

 

Kolejne zdjęcie przedstawia ten sam fragment wejścia do komendy już po remoncie. 

Pomieszczenie jasne, ściany białe. Na podłodze jasnoszare płytki. Po prawej stronie 

przeszklona ściana z przeszklonymi drzwiami. Przed nią stoi mebel w formie lady, na nim 

leżą ulotki. Po środku okienko dyżurnego. Na lewo od okienka na ścianie znajduje się tablica 

informacyjna. Pod nią grzejnik. W lewym dolnym rogu stoją czarne krzesła dla interesantów.  

 

Na kolejnym ujęciu widzimy dalszą część wejścia do komendy przed remontem. 

Pomieszczenie jasne. Do połowy wysokości ściany pokryte szarą lamperią. Powyżej lamperii 

są białe. Podłoga wyłożona lastriko. Po prawej drewniane okienko dyżurnego. Na lewo od 

niego tablica ogłoszeń zawieszona na ścianie, pod nią stolik, przy nim dwa krzesła, a na nim 

telefon. Na lewo od stolika trzy wysokie okna pionowe oddzielone ścianką. Przed nimi na 

podłodze stoi kwiatek w doniczce. Po lewej stronie dwuskrzydłowe drzwi wejściowe z 

przeszkleniami. Nad nimi zielona tabliczka z białym napisem Wyjście ewakuacyjne. 

 

Kolejne zdjęcie przedstawia część wejścia do komendy po remoncie. Pomieszczenie jasne, 

ściany białe. Na podłodze jasno-szare płytki. Po prawej okienko dyżurnego, na lewo na 

ścianie tablica informacyjna, pod nią grzejnik. Na lewo od grzejnika trzy wysokie pionowe 

okna oddzielone ścianką, przed nimi cztery czarne krzesła dla interesantów. Na lewo od 

krzeseł dwuskrzydłowe przeszklone drzwi wejściowe do komendy. 

 

Następne ujęcie obrazuje pomieszczenie przed remontem, którego ściany w całości wyłożone 

zostały boazerią. Sufit biały. Na wprost białe drzwi. Obok nich po lewej zegar ścienny, a pod 

nim kalendarz. Po prawej u góry monitor, poniżej wisząca szafka z przeszkleniem. Na środku 

wzdłuż szeroka balustrada z leżącymi na niej zeszytami i książkami, w tle otwarte drzwi do 

drugiego pomieszczenia, okno z firanką i fragment szafy metalowej ze stojącym na niej 

telewizorem. Na podłodze jasnobrązowe gumoleum. 

 

Kolejne ujęcie przedstawia jasny korytarz. Ściany białe, sufit jasny, kasetonowy z 

wpuszczanymi panelami Led. Na podłodze płytki jasnoszare po bokach i ciemno szare 

ułożone  pasem przez środek korytarza. Po lewej stronie drzwi z przeszkleniem i okno przez, 

które widać szafę drewnianą wewnątrz pomieszczenia, nad nią klimatyzator. Za nimi na 

ścianie wisząca czarna skrzynka i szafka. Obok drzwi granatowo-biała tabliczki. 

 

Następne ujęcie obrazuje po lewej stronie otwarte drzwi wejściowe, nad nimi tabliczka z 

napisem wyjście ewakuacyjne i fragment klatki schodowej. Schody z lastriko z podestem na 



półpiętrze okna. Przy schodach metalowa barierka z drewnianą poręczą. Do połowy 

wysokości ściany pokryte szarą lamperią. Powyżej lamperii są białe. 

 

Na następnym zdjęciu widać po lewej drzwi wejściowe z przeszkleniem, nad nimi tabliczka z 

napisem wyjście ewakuacyjne, przed nimi czarna wycieraczka. Dalej fragment klatki 

schodowej z metalowo-szklaną barierką. Ściany białe. Schody z podestem wyłożone 

ciemnoszarymi płytkami. Na półpiętrze okna.  

 

Kolejne ujęcie przedstawia korytarz. Po prawej i po lewej zamknięte drzwi do pomieszczeń. 

Na wprost na końcu korytarza również widoczne drzwi. Po lewej stronie fragment tablicy 

ogłoszeń z przyczepionymi do niej kartkami. Do połowy wysokości ściany pokryte są 

pomarańczowa lamperią, powyżej są białe. Sufit biały. Na podłodze jasnobrązowe płytki. 

 

Następne zdjęcie obrazuje jasny korytarz, ściany białe. Na podłodze płytki jasnoszare po 

bokach i ciemnoszare ułożone  pasem przez środek korytarza. Po prawej, po lewej stronie i na 

wprost na końcu korytarza zamknięte drzwi do pomieszczeń. Obok nich granatowo-białe 

tabliczki. Po lewej stronie hydrant wewnętrzny w czerwonej, metalowej szafie. Ściany białe. 

sufit jasny, kasetonowy z wpuszczanymi panelami Led. 

 

Kolejne ujęcie przedstawia korytarz z zamkniętymi drzwiami po prawej i po lewej. Na końcu 

korytarza krata i za nią okno. Po prawej fragment kserokopiarki. Do połowy wysokości ściany 

pokryte są pomarańczowa lamperią, powyżej są białe. Sufit biały z zamontowaną lampą 

świetlówkową. Na podłodze jasnobrązowe płytki. 

 

Następne ujęcie pokazuje jasny korytarz, ściany białe. Sufit jasny, kasetonowy z 

wpuszczanymi panelami Led. Na podłodze płytki jasnoszare po bokach i ciemnoszare 

ułożone  pasem przez środek korytarza. Po prawej i po lewej stronie zamknięte drzwi do 

pomieszczeń. Obok nich granatowo-białe tabliczki. Na wprost na końcu korytarza drzwi z 

przeszkleniem, a za nimi okno. Nad pierwszymi i drugimi drzwiami po prawej u góry 

tabliczki informacyjne z oznaczeniem toalet. 

 

Na kolejnym zdjęciu widać wnękę. Na środkowej ścianie okno dwuskrzydłowe. Za oknem 

widoczny fragment budynku z dachem. Przy ścianie po prawej stronie dwa fotele z 

czerwonym obiciem, a między nimi ława. Przy ścianie lewej stoi kserokopiarka, nad nią 

zegar, dalej kwiaty w doniczkach. Do połowy wysokości ściany pokryte są pomarańczowa 

lamperią, powyżej są białe. 

 

Kolejne ujęcie obrazuje pomieszczenie socjalne. Ściany białe. Sufit jasny, kasetonowy z 

wpuszczanymi panelami Led. Podłoga wyłożona ciemnoszarymi płytkami. Na środkowej 

ścianie okno dwuskrzydłowe za nim fragment budynku z dachem. Pod oknem kaloryfer. Po 

prawej stronie fragment stołu i dwa krzesła. Po lewej stronie zabudowa kuchenna ze zlewem, 

umywalką i stojącym na blacie czajnikiem elektrycznym.  

 

Na następnym zdjęciu została przedstawione pomieszczenie przed remontem. Do połowy 

wysokości ściany pokryte są szarą lamperią, powyżej są białe. Sufit biały z lampami 

oświetleniowymi. Na podłodze jasnobrązowe płytki PCV. Na ścianie po prawej drzwi 

wejściowe a za nimi tablica informacyjna. Na środku pomieszczenia wzdłuż ustawione dwa 

rzędy stołów a przy nich krzesła. Na ścianie środkowej godło Polski, pod nim biała tablica 

multimedialna, a na prawo od niej gablota przeszklona ze sztandarem. Na ścianie po lewej 

okna z karniszem metalowym bez zasłon i firanek. 



Kolejne ujęcie obrazuje pomieszczenie jasne z białymi ścianami. Sufit jasny, kasetonowy z 

wypuszczanymi panelami Led i powieszonym rzutnikiem. Podłoga wyłożona 

jasnobrązowymi płytkami. Na środku pomieszczenia ustawione wzdłuż dwa rzędu stołów, a 

przy nich krzesła. Na ścianie po lewej stronie drzwi wejściowe. Na ścianie środkowej biały 

ekran, a nad nim klimatyzator. Na ścianie po lewej stronie okna. 

 

Następne zdjęcie przedstawia ciemny korytarz piwnicy z częściowo odbitym tynkiem na 

ścianach od dołu. Na podłodze beton. Na ścianie po lewej drewniane drzwi pomalowane 

częściowo żółtą farbą. W głębi korytarza zielona, metalowa szafa przed nią miotła. Na ścianie 

po prawej wiszą dwie gaśnice. U góry pod sufitem liczne przewody. 

 

Kolejne zdjęcie przedstawia jasny korytarz piwnicy. Ściany białe. Na podłodze ciemnoszare 

płytki. Po lewej stronie widać fragment drzwi za nimi kawałek klatki schodowej. Po prawej, 

po lewej i na wprost pozamykane drzwi do pomieszczeń. Na ścianie po prawej zawieszony 

hydrant wewnętrzny w czerwonej metalowej szafie. 

 

Następny obraz przedstawia wnękę. Do połowy wysokości ściany pokryte są żółtą lamperią, 

powyżej są białe. Sufit biały z zamontowaną lampą świetlówkową. Na ścianie od lewej 

zamknięte drzwi, obok nich zawieszony obraz i pod nim gaśnica. Na prawo od niej wisząca 

gablota z pucharami. Pod nią na podłodze stoją kwiaty w doniczkach. Po prawej stronie okno 

z wertykałami i fragment drewnianej ławy, nad którą wisi paprotka. 

 

Kolejne zdjęcie przedstawia pomieszczenie jasne z białymi ścianami. Na podłodze szary 

panel. Na ścianie po lewej obraz. W centralnej części stoi wysoka lada. Na niej kwiatek w 

doniczce. W głębi pod oknem widać kserokopiarkę.    

 

Ostatnie ujęcie przedstawia logotyp Policji i napis Komenda Powiatowa Policji w 

Lubaczowie w kolorze granatowym, w formie wypukłej, przyklejony do białej ściany. 


