Na ekranie widać pomieszczenie wyglądające na biurowe, z trzema osobami w środku siedzącymi
przy biurkach, na którym znajduje się sprzęt biurowy, komputery. Obraz jest niewyraźny, zamglony.
W prawym górnym rogu znajduje się logo telewizji „ZEBRRA.TV”, w lewym dolnym rogu znajduje
się kod qr, Taki znak, znajduje się na każdym kolejnym przedstawionym obrazie.
Na dolnym pasku koloru jasnego znajdują się napisy koloru czarnego o treści:
„Policja informuje”
Następnie widać ulicę po które przemieszczają się przechodzący ludzie. Obraz nadal jest zamglony.
Kolejna pisemna informacja o treści:
„Nie ufaj bezgranicznie”.
„Nie stań się ofiarą handlu ludźmi”.
Na ekranie widać klawiaturę komputera oraz dłoń, która przyciska klawisze na klawiaturze. Kolejny
napis na dole ekranu, o treści:
„Zarejestruj się w najbliższym punkcie recepcyjnym”.
Kolejny obraz na monitorze to segregatory w różnych kolorach, które się dotykane, przesuwane ,
jeden z segregatorów jest chwytany. Nie widać osoby, która to wykonuje, widać jedynie dłonie. Na
pasku widać napis.
„Nie oddawaj nikomu dokumentów”.
Następnie zarejestrowany jest obraz przedstawiający sprzęt elektroniczny, prawdopodobnie
telefon, nad telefonem znajduje się dłoń. Na pasku na dole ekranu widać napis.
„Nie oddawaj nikomu telefonu”.
Następnie obraz przedstawia białe tło, po prawej stronie ekranu widać komunikat, plakat w kolorze
niebieskim z tekstem oraz punktami. Całość tekstu jest w języku ukraińskim. Na dole plakatu
znajduje się napis Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zza plakatu wyłania się
animowana postać funkcjonariusza policji w koszuli i czapce granatowej z napisem POLICE. Postać
wskazuje palcem na plakat. Na dole na pasku, znajduje się napis:
„Nie płać na lokum, pomoc.
Uzgodnij wcześniej koszt transportu.
Zapytaj osobę z którą masz zamiar podróżować o dokładny adres”.
Na ekranie widać ulicę o zmroku, po której przemieszczają się pojazdy, obraz nie jest wyraźny, jest
zamglony. Na pasku widać zapis, który jest kontynuacją poprzednich:
„numer telefonu, poproś o okazanie dokumentu.
Spisz numery rejestracyjne pojazdu”.
Kolejnym obrazem zarejestrowanym jest jezdnia, po której przemieszczają się pojazdy osobowe, po
prawej stronie jezdni znajduje się teren zadrzewiony, natomiast po lewej przestrzeń pusta
porośnięta trawą. Kolejnym zapisem jest:
„poinformuj najbliższych gdzie i z kim jedziesz.
Słuchaj własnej intuicji”.
Następnie na ekranie widać na obrazie zamglonym telefon, trzymany w dłoni, osoba wykonuje
ruchy palca na ekranie telefonu, następnie widać cztery osoby siedzące obok siebie, następnie
widać również zamglony obraz, przedstawiający ekran telefonu oraz dłoń, przesuwającą ekran, na

pasku na dole ekranu pojawia się zapis:
„zadzwoń: +48 22 628 01 20
Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji.
Uruchomiono specjalny numer telefonu 47 72 123 07
Dla osób dzwoniących zza granicy +48 47 72 123 07
Oraz skrzynkę e-mail: cpozkgp@policja.gov.pl”
Adres e-mail wyświetlony jest następnie na obrazie telefonu i dłoni, tekst na białym paku jest
kontynuacją poprzednich:
„… pod którymi można przekazywać, jak również uzyskiwać informację
oraz pomoc w sytuacjach związanych z zaginięciem osób,
które przekroczyły granicę RP w związku z prowadzonymi
działaniami zbrojnymi na terenie Ukrainy”.
Następnie na ekranie widać poprzez zamglony obraz, osobę tyłem siedzącą przy biurku, na którym
znajdują się monitory komputerów, na pasku wyświetla się napis:
„Wydział do Walki z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego KGP
Prowadzi dwa kanały komunikacji, na dole widnieje zapis:
„na adres e-mail: handelludzmibsk@policja.gov.pl”
Dodatkowo adres e-mail wyświetla się jednocześnie na ekranie.
„można przesłać policjantom informację
O wszelkich przejawach handlu ludźmi.
Dodatkowo obsługiwana jest specjalna infolinia o numerze:
664 974 934 (dla osób dzwoniących zza granicy +48 664 974 934)”.
Dodatkowo numery telefonów zostały wyświetlone na środku obrazu ekranu.
Na ekranie kolejno widać białe tło, na którym poruszają się czarne postacie ludzi.
Obraz przekształca się w czytelniejszy, nie jest zamglony, widać na nim przechodzące osoby, obraz
jest czarno – biały. Na dole na pasku widnieje zapis:
„Dzwoniąc pod ten numer przekazać można informacje
Dotyczące zarówno handlu ludźmi, jak i przestępstw seksualnych, pedofilii, czy pornografii
dziecięcej”.
Na ekranie widać zamglone zdjęcie, kolorowe, przedstawiające dziecko bujające się na huśtawce
oraz troje dzieci stojących przy sprzęcie znajdującym się na placu zabaw. Twarze dzieci nie są
widoczne, są zamglone.
Następnie na ekranie, na całej jego obszarze znajdują się kolory, przedstawiające kolory flagi
narodowej Ukrainy, połowa ekranu w jego górnej części jest koloru niebieskiego, natomiast dolna
część jest koloru żółtego. Na środku ekranu przedstawiony jest kod qr. Kolejno przedstawiono ekran
koloru czarnego, natomiast na środku znajduje się zapis koloru białego o treści:
ZEBRRA.TV
We współpracy z

Komendą Wojewódzką Policji zs. w Radomiu.
Przedstawiony zapis filmowy zawiera lektora, głos kobiecy w języku ukraińskim, który czyta
zapisane teksty zapisane na pasku na dole ekranu.

