
Deskrypcja materiału filmowego 

 

Na ekranie pojawiają się kolejno wizerunek polfinka, gwiazda KPP Inowrocław, 

sceny z filmu oraz napis „Nie ufaj obcym osobom!” 

Scenka 1. Lektor mówi: Obejrzyj i nigdy tak nie rób. Przyciemniony obraz: 

Dziewczynka siedząc na dywanie w pokoju bawi się grą „Zostań dzielnicowym”. 

Mężczyzna dzwoni do drzwi mieszkania. Dziewczynka otwiera drzwi.  

Mężczyzna pyta czy może wejść, żeby spisać liczniki. Dziewczynka wpuszcza go 

do środka.  

Scenka 2. Lektor mówi: Lepiej zachowaj się tak jak Ola. 

Dziewczynka siedząc na dywanie w pokoju bawi się grą „Zostań dzielnicowym”. 

Na dźwięk dzwonka do drzwi podstawia sobie krzesełko, patrzy przez wizjer, 

odstawia krzesełko na bok i odchodzi. 

Scenka 3. Lektor mówi: Nie wsiadaj z obcymi do samochodu. Przyciemniony 

obraz: 

Dziewczynka z plecakiem podskakuje idąc chodnikiem. Z przeciwnej strony 

nadjeżdża samochód. Kierowca zatrzymuje się i otwierając szybę proponuje 

dziecku podwiezienie go do szkoły. Dziewczynka zgadza się i wsiada do 

samochodu na miejscu za kierowcą.  

Scenka 4. Lektor mówi: Zachowaj się tak jak Ola. 

Dziewczynka z plecakiem podskakuje idąc chodnikiem. Z przeciwnej strony 

nadjeżdża samochód. Kierowca zatrzymuje się i otwierając szybę proponuje 

dziecku podwiezienie go do szkoły. Dziewczynka odpowiada, że go nie zna i 

żegnając się odchodzi.   

Scenka 5.Lektor mówi: Nie dawaj nikomu swoich kluczy! Przyciemniony obraz: 

Na placu zabaw do dziewczynki stojącej na mostku przy zjeżdżalni podchodzi 

kobieta i mówi, że jest koleżanką mamy i chce zabrać ważne dokumenty. Prosi 

dziecko o klucze i wskazanie miejsca zamieszkania. Dziecko schodząc ze 

zjeżdżalni podaje klucze, bierze kobietę za rękę i pokazuje gdzie mieszka.  



Scenka 6. Lektor mówi: Tutaj Ola postąpiła właściwie.  

Na placu zabaw do dziewczynki stojącej na mostku przy zjeżdżalni podchodzi 

kobieta i mówi, że jest koleżanką mamy i chce zabrać ważne dokumenty. Prosi 

dziecko o klucze i wskazanie miejsca zamieszkania. Dziewczynka odmawia 

mówiąc, że jej nie zna. 

Lektor czyta pojawiający się napis: Teraz wiesz jak postępować dla własnego 

bezpieczeństwa! Nie każda osoba obca ma dobre intencje! 

 

Napisy końcowe: 

Realizacja 

Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu 

pomysł, organizacja zdjęć i reżyseria 

st. asp. Justyna Piątkowska-lektor 

asp. sztab. Izabella Drobniecka 

zdjęcia i montaż 

Henryk Domagała 

wystąpili 

Ola Piątkowska 

Izabella Drobniecka 

Henryk Domagała 

muzyka Artist  

 


