
Na białej planszy, w centrum pokazuje się niebieski prostokąt z białym napisem 
FUNDUSZE EUROPEJSKIE. Pod napisem, animowany efekt, odręcznie pisanej czcionki, 
wyrysowuje się napis - „na zmiany”.  

Pod niebieskim prostokątem jest napis Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020  

[Muzyka nastrojowa].  

Mały chłopiec rysuje kredą po tablicy w swoim pokoju. 

Słyszymy głos mężczyzny, który mówi: „Czasami wydaje nam się, że niektóre rzeczy 
są bardzo proste, wręcz banalne. Dopiero kiedy popatrzymy przez oczy dziecka, to 
widać jak silne są to doznania”. 

Pojawia się napis: Mateusz 

Słyszymy głos chłopca, który mówi: „Ja chcę zrobić piętrowe”. 
Chłopiec nadal maluje na swojej tablicy, łodzie i żaglówki. 

Ujęcie mężczyzny pakującego torbę. 

„Mężczyzna mówi: „Dokładnie w tym samym wieku, w którym jest mój syn, ja 
zaczynałem pływać”. 

Mężczyzna zapina torbę i wychodzi z pokoju. 

Mężczyzna mówi: „Każda czynność wykonana z dzieckiem jest uczeniem się na 
nowo”. 

Ujęcie wlewania wody do termosu. 

Mężczyzna mówi: „W pewnym momencie człowiek skupia się tylko na tym, że ma 
gdzieś dojechać, ma zaplanowany punkt A, punkt B i wszystko, a zapomina, co tam 
dzieje się po drodze”. 

Ujęcie wyszukiwania w telefonie mapy. 

Głos dziecka: „Tata, gdzie my jesteśmy”? 

Mężczyzna w samochodzie mówi: „Ja praktycznie się tutaj wychowałem, znam 
Guziankę i lubię tu wracać”.  

Ujęcie z drona jeziora z żaglówkami. 

Mężczyzna mówi: „Każdego roku przyjeżdżam w te same miejsca i z każdym rokiem 
one wyglądają zupełnie inaczej”.  

Ujęcie z drona śluzy Guzianka II. 



Mężczyzna przed komputerem. Zbliżenie na długopis zakreślający linię na planach 
budowlanych. 

Pojawia się napis: Maciek Niewiński. W drugiej lini napis - architekt. 
Mężczyzna mówi: „W mojej pracy spotykam się z wieloma projektami, które są 
dofinansowane z Funduszy Europejskich i dzięki temu, ludzie po prostu mogą więcej. 
To widać wszędzie praktycznie, w turystyce, w architekturze. Guzianka jest między 
innymi takim przykładem, gdzie Fundusze Europejskie pozwoliły na udoskonalenie i 
unowocześnienie obecnej przeprawy”. 

Ujęcia śluzujących żaglówek i łodzi. 

Mężczyzna zapina dziecku kamizelką ratunkową. Słyszymy dialog mężczyzna i 
chłopca:  
- Lody?  
- Ach lody? No tak, zapomniałem zupełnie. Lody najważniejsze, łódka łódką. 

Mężczyzna wchodzi na pokład żaglówki. Ujęcia chłopca i mężczyzny żeglujących po 
jeziorze. 

Mężczyzna mówi: „Stara Guzianka miała dwie wady. Czekało się nawet po kilka 
godzin – bo trzeba było przepuszczać duże statki wycieczkowe. A druga sprawa to 
to, że ściany kanału zwężały się ku dołowi i często śluzując żaglówki, kiedy 
spuszczano wodę, łodzie klinowały się. Często dochodziło do takich sytuacji, że tam 
ludzie się przepychali między sobą”.  

Chłopiec w kamizelce ratunkowej holuje na żyłce zabawkę łódki.  
Chłopiec patrzy przez lornetkę.  

Mężczyzna mówi: „Stara Guzianka miała to do siebie, że ściany kanału zwężały się 
ku dołowi i często śluzując żaglówki kiedy spuszczano wodę łodzie klinowały się. 
Często dochodziło do takich sytuacji że tam ludzie się przepychali między sobą”.  

Łodzi i żaglówki śluzujące się w przyspieszonym tępie. 

Mężczyzna mówi: „Na nowej Guziance nie ma już tego problemu, bo ściany są 
zupełnie inaczej wyprofilowane, są pionowe. Komfort wpływania i wypływania jest 
dużo, dużo, większy”. 

Ojciec z synem oglądają nocne niebo przez aplikację na telefonie. 

Chłopiec mówi: „Blisko Wenus”. 
Mężczyzna odpowiada:  „No”.  

Ujęcie idącego mężczyzny w kierunku jeziora, za nim idący chłopiec. 

Mężczyzna mówi: „Nie mam jakiegoś ciśnienia, żeby mój syn żeglował. Mam 
nadzieję oczywiście, że jednak spróbuje.  
Bo warto!” 
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Wszystko znika przechodząc do białej planszy.  

Na białym tle, centralnie, pojawia się napis: Departament Koordynacji Promocji . W 
kolejnej linicje: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, poniżej: 
ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn. Kolejna linia z napisem: www kropka Warmia kropka 
Mazury kropka pl  

U dołu ekranu znajdują się oznaczenie unijne i flaga Polska oraz logo Warmii i Mazur.  

Napisy i loga znikają pojawia się animowany napis: #gen Warmii i Mazur  


