
Ludzie to Życie 

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]. 

Kobieta zamyka bagażnik auta osobowego. Wchodzi po schodach z reklamówką. 
Słychać głos kobiety, która mówi: 

Moja mama była zdruzgotana, nie wiedziała co robię. Tym bardziej, że odchodziłam z branży, 
którą dobrze znałam, w której byłam dobra i w której się sprawdzałam do branży, której w ogóle 
nie znałam.


Ujęcie wyciskanej farby z tuby. Kobieta idzie z pędzlami. Kobieta macie obraz.


Ujęcie dwóch kobiet rozmawiających: 


- Teraz mam, w przyszły weekend mam kolejną dziewczynę.

- Bardzo, jestem bardzo zadowolona. Na razie jest fajnie.


Kobieta w okularach przegląda telefon. 

Ujęcia dziecka jadącego rowerkiem z czterema kołami i okrągłą kierownicą. Słychać głos kobiety, 
która mówi: 

Mąż tak, mąż mnie wspierał od samego początku. Natomiast gdyby nie dotacja pewnie byłoby mi 
dużo ciężej.


Ujęcie obejmującej się pary w parku. Dziecko biegnie do mamy i wpada w uścisk. 


Słychać głos kobiety, która mówi:

Po pierwsze, dostałam dofinansowanie na otwarcie działalności, po drugie, rozwój czyli ciągłe 
doszkalania się.


Twarz kobiety leżącej nad nią pochylona druga kobieta mierząca proporcje twarzy linijką i nicią.


Ujęcie dwóch kobiet rozmawiających: 


- Bałam się niesamowicie.

- Wiem, pamiętam, mówiłaś mi, że sprawdzałaś nawet laser w razie jak będzie nie dobrze, czy 

będzie można szybko usunąć.

- No, jestem przeszczęśliwa.


W lewej części ekranu u dołu pojawia się napis na niebieskim tle: Urszula Gajewska. W drugiej linii 
napis na biało: Menedżerka restauracji.


Kolejny napis po prawej stronie ekranu. W niebieskim tle pojawia się: Mileną Olkowska u dołu 
białymi literami Micro-Art.


Ujęcie kobiety idącej po parku. Widok osoby morsującej w jeziorze. Kobieta w dalekim planie 
idzie po molo.

Słychać głos kobiety, która mówi:




Usłyszałam diagnozę, że jest to rak złośliwy piersi, konieczna mastektomia. Bardzo to przeżyłam, 
przeżyła to moja rodzina. Wstydziłam się wręcz, że coś mi brakuje tej kobiecości.


Dwie kobiety siedzą w restauracji. Kelnerka podaje kawę. 

Widok z daleka na stojącą na plaży kobietę. 

Ujęcie w zbliżeniu na aparat do mikropigmentacji skóry.


Słychać głos kobiety, która mówi:


Odtworzenie otoczki brodawki piersiowej metodą mikro-pigmentacji jest często zakończeniem 
procesu leczenia dla tych kobiet. One stają, widzą w lustrze i mówią mi, że to jest właśnie ten 
moment, w którym ta choroba się zakończyła.


Ujęcie siedzącej kobiety w trakcie zabiegu mikropigmentacji.


Ujęcie dwóch stojących kobiet przeglądających zdjęcia w telefonie. Kobiety oglądają zdjęcia z 
telefonu pokazujące pierś przed i po mikropigmentacji.


Ujęcia „sztucznej skóry” służącej do ćwiczeń mikropigmentacji.


Słychać głos kobiety, która mówi:


Wykonuję takie zabiegi, wykonuję je za darmo dla kobiet, które są po mastektomii. Któregoś razu 
Ula mnie zaskoczyła, bo zadzwoniła i powiedziała, chyba jestem gotowa, spróbujmy i tak się 
stało.


Ujęcie gestykulującej kobiety w maseczce.

Ujęcie idącej po molo kobiety, widok na żaglówki.

Dwie kobiety przytulają się.


Słychać głos kobiety, która mówi:


Lubię to co robię, szczególnie ten kontakt z ludźmi, bo ludzie to życie.


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 linii: 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  


