
 

 

Deskrypcja materiału filmowego 

 

Na ekranie pojawiają się równocześnie logo KPP Inowrocław, wizerunek polfinka oraz  

napis „Korzystaj z głową z komputera!” 

 

Scenka 1.  

Dziewczynka siedzi w pokoju przy biurku przy komputerze i pisze z kimś na komunikatorze. Następnie 

widać mężczyznę od strony pleców, który również pisze na komunikatorze. Na ekranie widoczna treść 

korespondencji, z której wynika, że ten mężczyzna pisze do dziewczynki. Lektor mówi: „Uwaga 

zagrożenie. Tak nigdy nie rób. Nie zapraszaj do domu i nie umawiaj się na spotkanie z osobą poznaną 

przez internet”. Na ekranie pokazana jest treść korespondencji: „Jeśli chcesz mogę odwiedzić cię z 

moim psem i się poznamy”. Pod spodem treść: „Ok. Akurat jestem sama. Podaję ci adres”. Dalej 

widoczna jest dziewczynka i mężczyzna, którzy nadal do siebie piszą. Widok na drewniane mebelki, 

które imitują dziecięcy pokój. Przy zaciemnionym obrazie w pokoju tym pojawia się figurka 

przedstawiająca mężczyznę, który przyszedł do dziewczynki. Widać również figurkę przedstawiającą 

dziewczynkę, która jest sama w domu, a wpuściła nieznaną sobie osobę. Postacie stoją naprzeciw siebie, 

w tym czasie lektor mówi: „To może nie być osoba, która ma wobec ciebie dobre zamiary”. 

 

Scenka 2 . 

Pokazana jest dziewczynka, która siedzi w pokoju przy biurku przy komputerze. Siedzi bardzo 

nieprawidłowo, widok na jej postawę i skrzywiony kręgosłup, przeciera oczy, mruży je. Pokazany jest 

zegar i upływające godziny. Lektor mówi: „Długie siedzenie przy komputerze powoduje bóle 

kręgosłupa, bóle oczu, a nawet nerwowość. Wystrzegaj się takich sytuacji. Pamiętaj, masz jedno 

zdrowie”. 

 

Scenka 3. 

Dziewczynka siedzi w pokoju przy biurku i przy komputerze. Gra w gry komputerowe. Powodują one 

u niej nerwowość. Uderza zabawką pluszową w blat biurka, podskakuje. Na jej twarzy widoczna jest 

złość. Widok na drewniane mebelki przedstawiające ławki w szkole. Widoczne dwie figurki, które są 

postaciami dwóch dziewczynek. Jedna uderza głową drugą i gdy ta się przewraca kopie ją.  Lektor 

mówi: „Rodzicu! Gry pełne przemocy mogą budować u dziecka agresję. Może przenosić się ona na 

sytuacje w domu, w szkole lub podczas zabawy z rówieśnikami. Warto ograniczać dziecku czas 

spędzany przed komputerem”.  

 

Napisy końcowe: 

Realizacja: Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu 

Pomysł, organizacja zdjęć i reżyseria: 

asp. szt. Izabella Drobniecka 

st. asp. Justyna Piątkowska - lektor 

Zdjęcia i montaż: Henryk Domagała 

Wystąpili: 

Marta – Ola Piątkowska 

Mikołaj – Henryk Domagała 

Figurki z modeliny wykonała Ola Piątkowska 

Muzyka 

The Good Life by Theevs ArtlistAre They 

Listening by Kevin  Graham (In Another Life) Artlist 

Radicals by stanley-gurvich Artlist 

Darknot by evolv Artlist 
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