
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  

Ujęcie dwóch starszych Pań, z których jedna mówi: 

„Ślicznie.  Myśmy były na dole, tam wszędzie, bardzo fajnie jest. Podoba mi się, 
naprawdę”.  

Obraz się zaczernia i przechodzi w ujęcie z drona na zamek w Szczytnie. Widok znad 
zamarzniętego jeziora.  

W dolnym, lewym rogu ekranu, pojawia się napis: Pół roku wcześniej…” 

[Muzyka energetyczna]. 

Słychać męski głos, który mówi: „Mam naprawdę wiele pomysłów na to miejsce, chciałbym 
zorganizować tam imprezę z muzyką elektroniczną”.  

Ujęcia z drona na zamek w trakcie prac budowlanych. 

Słychać drugi głos męski, który mówi: „Jeśli chodzi o plenerową imprezę to myślę, że w 
Szczytnie lepszej miejscówki nie będzie”. 

Ujęcie mężczyzny na tle zamku w trakcie prac budowlanych. 

Słychać męski głos, który mówi: „Takie miejsca, które są historyczne, współgrają z muzyką 
współczesną, elektroniczną możemy, że tak powiem wyliczyć na palcach jednej ręki, w 
całej Polsce”. 

Mężczyzna na zamku robi zdjęcia telefonem komórkowym, przechodzi wzdłuż ogrodzenia, 
patrzy w kierunku jeziora.  

Ujęcie na sygnalizator świetlny z zapalonym światłem zielonym. Ujęcia z auta 
prowadzonego przez mężczyznę. 

Słychać głos męski, który mówi: „Staramy się zbudować, taką jakby, pewną markę 
kulturową muzyki klubowej, którą będziemy, tutaj w Szczytnie prezentować”.  

Ujęcia dworca PKP w Szczytnie, ludzi prowadzących walizki na kółkach, spacerujący 
mężczyzna po peronie. 

Ujęcia przekładania płyty winylowej, zbliżenie na adapter didżejski. Widok z drona na 
zamek w Szczytnie. 

Słychać męski głos, który mówi: „To jest kultowe miejsce w Szczytnie. Tutaj się ludzie 
spotykali, spotykają i na pewno bedą spotykać”.  



Ujęcia ludzi na zamku. Średniowieczne grupy rekonstrukcyjne, strzelanie z łuku, robienie 
„selfie” przez mężczyznę przebranego w strój stańczyka.  Dziewczynka ziewająca siedzi 
na kolanach babci, podskakująca dziewczynka w zielonej koszulce.  

Ujęcie dwóch starszych Pań, z których jedna mówi: „Człowiek tyle lat mieszka, to 
przynajmniej widzi, nie? 

Słychać męski głos, który dopytuje: „Widzi zmiany?” 

Starsza Pani odpowiada: „No tak, bo to są duże zmiany. Bo to tyle lat stało. Teraz to 
mówię, że to jest co oglądać. Zadbane, także pieniądz nie poszedł na marne”. 

Ujęcia ludzi z zamku, wybijanie monet okolicznościowych,  ujęcia z wnętrza Muzeum w 
podziemiach zamku w Szczytnie. Ludzie przyglądający się muzealnym eksponatom. 

[Muzyka energetyczna]. 

Ujęcie dłoni osoby dorosłej i dziecka na kole garncarskim. Kobieta nogą popycha koło 
garncarskie, nitką ucina gliniany dzbanuszek.  

Słychać męski głos, który mówi: „Fajnie, że za unijne pieniądze można tworzyć takie 
miejsca, gdzie ludzie razem się spotykają, integrują, no i spędzają razem czas”.  

Ujęcie kobiety w średniowiecznym stroju, strzelającej z łuku. Ludzie na zamku, mężczyzna 
na tle replik średniowiecznych mieczy. Ujęcie mężczyzny w stroju stańczyka uderzającego 
w bębenek.  Mały chłopiec siedzący na ławce przegląda telefon komórkowy.  

Ujęcie z drona mężczyzny, DJ-a, grającego na baszcie zamkowej. Sceniczne wytwornicę 
dymu wystrzeliwują sztuczny dym estradowy. Zbliżenie na ręce DJ-a. Mężczyzna wkłada 
słuchawki, męskie dłonie wertują stos płyt winylowych.  

Słychać głos męski, który mówi: „Mamy sprzęt, mamy chęci do działania”. 

Ujęcia w zbliżeniu na programy komputerowe miksujące muzykę elektroniczną, palce DJ 
-a skreczują płytę winylową, przykręcanie pokręteł w gramofonie,  

Słychać drugi męski głos, który mówi: „Jakieś pojęcie też jest, także myślę, że wszystko 
jest do ogarnięcia, tylko trzeba chcieć”. 

Ujęcie dwóch mężczyzn stojących obok siebie. Pojawiają się napisy z ich nazwiskami: 
Łukasz Olkowski i Bartek Zdunek 

[Muzyka energetyczna]. 

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  


