
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 spokojna]. 

Ujęcie kory drzewa, po której chodzą mrówki. 

Słychać głos męski, który mówi: „Widząc to wszystko, w takiej większej skali, jesteśmy w 
stanie łatwiej zrozumieć, jak to wszystko wygląda, jak to działa, bo widzimy to większe”. 

Ujęcie w przyspieszeniu pokazujące rozkwit białych kwiatów na gałęzi. Ujęcie motyla w 
muzealnej gablocie. W szerokim kadrze widać mężczyznę zbliżającego się do mrowiska 
ekologicznego. 

W lewym, dolnym rogu ekranu pojawia się biały napis: Mrowisko edukacyjne. W drugiej 
linijce Welski Park Krajobrazowy. 

Słychać głos męski, który mówi: „To co mamy u góry, to jest jedna trzecia tego, co jest pod 
ziemią”. 

Ujęcia mężczyzny przyglądającego się eksponatom mrówek w Mrowisku Edukacyjnym.  
Ujęcia mrowiska z drona.  

Słychać głos męski, który mówi: „Mrowisko to jest taka, bardzo zorganizowana 
społeczność. Każdy ma swoje określone cele”.  

W lewym, dolnym rogu ekranu pojawia się biały napis: Błażej Leśniewski. W drugiej linijce 
napis - uczeń. 

Słychać głos męski, który mówi: „Ludzie mogliby się od mrówek nauczyć, 
zdecydowanie, zorganizowania i współdziałania”. 

Ujęcia mężczyzny przyglądającego się eksponatom mrówek w Mrowisku Edukacyjnym.  
Duży napis z tablicy informacyjnej - „Królowa” . 

[Muzyka spokojna]. 

W lewym, dolnym rogu ekranu pojawia się biały napis: Lapidarium geologiczne. W drugiej 
linijce Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich.  

Słychać głos kobiecy, który mówi: „Mówimy, „twardy jak kamień”, ale wiemy że kamienie 
też ulegają, głazy narzutowe, wietrzeniu. Rozpada się na drobny pył”.  

Ujęcie kobiety idącej ścieżką turystyczną. Ujęcie z drona lapidarium geologicznego wraz z 
wiatą turystyczną. 



Słychać głos kobiecy, który mówi: „Lapidarium służy do celów edukacyjnych, żebyśmy 
wiedzieli jakie mamy okazy, jakie typy skał. Dużo jest do odkrycia”. 

Ujęcie kobiety idące w kierunku lapidarium geologicznego, kobieta robi zdjęcia aparatem 
fotograficznym. 

W lewym, dolnym rogu ekranu pojawia się biały napis: Alicja Szarzyńska. W drugiej linijce 
napis - geolożka. 

Ujęcie kobiety obejmującej duży głaz. Dwie kobiety i dziewczynka przechodzą wokół 
głazów w lapidarium geologicznym.  

Ujęcie w zbliżeniu drobnych, skalnych odcisków skorupiaków. 

Słychać głos kobiecy, który mówi: „Dzięki funduszom unijnym, parki krajobrazowe 
zostały doposażone w ciekawe obiekty, które służą społeczności lokalnej, służą 
turystom”. 

Ujęcia kobiety przygotowującej kiełbaskę do pieczenia w ognisku. Kobieta piecze 
kiełbaskę w ognisku. Ujęcie turysty biegnącego ścieżką.  

Ujęcie kobiety idącej po mostku w tle ogromne zabytkowe wiadukty. Ujęcie z drona 
wiaduktów. 

Ujęcie kobiety piszącej w zeszycie, w tle wieża widokowa. 

Słychać głos kobiecy, który mówi: „Te mosty wrosły już w tą miejscowość, wrosły w tą 
dolinę. Można przyjrzeć się tym jeziorkom”. 

W dolnym, lewym rogu ekranu, pojawia się napis: Danuta Ekman. W drugiej linijce napis - 
poetka.  

Ujęcia z drona wieży widokowej. 

W dolnym, lewym rogu ekranu, pojawia się napis: Wieża widokowa. W drugiej linijce napis 
- Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej. 

Słychać głos kobiecy, który mówi: „Wiatr tańczy pod mostem, wiatr tańczy na wieży, a 
ptaki mu śpiewem wtórują. Dolina się ściele, pagórek gdzieś bieży, a mosty dla wieży 
królują”. 

Ujęcia kobiety robiącej notatki na wieży widokowej. Ujęcie z drona wieży widokowej. 
Ujęcie przelatujących żurawi. 

Ujęcie kobiety w małym okrągłym lusterku. Kobieta odkłada książkę.  

Słychać głos kobiecy, który mówi: „Przebudzę się i raptem przychodzi coś takiego, że 
łapie długopis i tak szybciutko muszę to zapisać, żeby mi to nie umknęło”.  

Ujęcia kobiety piszącej przy stole. 
Ujęcia kobieta przygotowującej herbatę.  
Słychać głos kobiecy, który mówi: „Zdarzyło mi się nawet światła nie palić, raz tak 
pisałam”. 



Ujęcie z drona wschodu słońca.  

W dolnym, lewym rogu ekranu, pojawia się napis: Ośrodek Rehabilitacji Bocianów. W 
drugiej linijce napis - Mazurski Park Krajobrazowy. 

Słychać głos męski, który mówi: „Dzięki środkom unijnym mamy miejsce, w którym 
możemy przyjąć bociany”. 

Ujęcie z drona na zabudowania Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Ujęcie młodego 
bociana przenoszonego przez ręce mężczyzny. Ujęcie dorosłych bocianów na 
gnieździe. 
  
W dolnym, lewym rogu ekranu, pojawia się napis: Jakub Masiarz. W drugiej linijce, napis - 
Mazurski Park Krajobrazowy.  

Słychać głos męski, który mówi: „W zeszłym roku, albo dwa lata temu, na gniazdo, tu w 
okolicy, przy sklepie, przyleciał bocian z naszą obrączką. Mamy sukces taki, że nasz 
odchowany bocian wrócił do nas”. 

Ujęcia zadowolonej twarzy mężczyzny. Ujęcia w wolierze młodych bocianów w 
gnieździe Ośrodka Rehabilitacji Bocianów. Męska dłoń głaszcze szyję bociana 
pomagając mu przełknąć pokarm. Widok lecących bocianów.  

[Muzyka nastrojowa]. 

Obraz przechodzi w białą planszę. 

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  

Wszystko znika przechodząc do białej planszy.  

Na białym tle, centralnie, pojawia się napis: Departament Koordynacji Promocji . W 
kolejnej linijce: 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  


