Zarys akcji serialu „Ci wielcy ludzie...”
Trzy, niepełnosprawne studentki, Judyta, Aśka i Hikari po przypadkowym obejrzeniu finału
programu „Polska ma talent” postanawiają założyć amatorskie studio filmowe „Projekt muszka” i
zawalczyć o główną nagrodę w nowej edycji tego show. Studentki spotykają się wieczorami w
kawiarence i przy soczku dyskutują nad scenariuszem debiutanckiego filmu, a następnie idą w
plener i bawią się w aktorów, grając w przeróżnych kostiumach (gangsterów, bankierów, kowboi,
polskiej szlachty). Z powodu działań studentek, a zwłaszcza za sprawą ogromnych gigantycznych,
satyrycznych rysunków Hikari i haseł Judyty, będących scenografią do ich obrazu, lokalne media
mają o kim pisać, a politycy mają kogo nienawidzić za niewygodne pytania. Film filmowych
autorek - kostiumowa, gatunkowa wariacja opowiadająca o przygodach dziewczyny i chłopaka,
którzy postanawiają przeżyć za niebagatelne 600 złotych renty z tytułu niepełnosprawności, staje
się sensacją. Niestety ktoś z polonistyki, śledzi poczynania bohaterek i jest to sam syn dziekana –
rudy Ziemowit, któremu marzy się filmowa kariera i dlatego sprzedaje projekt amatorskiego studia
„Projekt muszka”, tajemniczemu Bakeneko za rozsądną cenę. Ziemowitowi potrzebne są pieniądze
z powodów rodzinnych, na rehabilitację mamy i dlatego godzi się na ten czyn. Później chłopak
widząc zapał koleżanek zaczyna im odradzać, bawienia się w nieprofesjonalne kino i w
konsekwencji skłóca bohaterki. Studentki już chcą zrezygnować z projektu, ale później trafiają na
brata bliźniaka Ziemowita o imieniu Mieszko, który opowiada im o jego głuchym kumplu
Damianie, który pomimo swej niepełnosprawności został znanym producentem filmowym i też nie
było mu łatwo, przekonać otoczenie do siebie. Następnie studentki spotykają jeszcze dwoje
kontrowersyjnych obcokrajowców i w ostateczności postanawiają dokończyć swój film. Po batalii
bohaterek w urzędzie pracy, gdzie prowadziły wywiad z urzędniczką na potrzeby ich projektu,
studentki odkrywają, że zaginął scenariusz ich debiutanckiej fabuły i komputer z filmem. Bohaterki
robią wojnę o zaginiony skrypt w akademiku i o sprzęt, a potem wraz z nowymi przyjaciółmi pod
wodzą Mieszka docierają do niemiłej prawdy. Ich film zostaje przerobiony i wysłany na konkurs
ogłoszony przez Pana z muszką przez finalistów „Polska ma talent” i wygrywa! Na wieść o tym,
bohaterki i ich koledzy szpiedzy przebrani za postacie z polskiego folkloru wpadają do kolorowego
studio nowej edycji show, pragnąc odzyskać film i nagrodę. Zamiast wyśnionego triumfu drużyna
Judyty, Aśki i Hikari zostaje podstępnie wygnana ze sceny przez samego Pana w muszce i radzi
studentkom, żeby lepiej zabrały się za robienie spinaczy do bielizny. Taka decyzja oburza
wszystkich w jury i publiczność pod wodzą Ziemowita, która żąda zasłużonej nagrody dla
„Projektu muszka”! To samo czynią telewidzowie nadsyłając krótkie filmiki jako materiały
dowodowe, że trzy studentki są autorem najlepszego filmu, ale Pan w muszce oświadcza, że to był
tylko taki jego marketingowy żart, a potem pojawia się policja i aresztuje oszusta i jego szajkę. Na
końcu, Hikari, Aśka i Judyta otrzymują ofertę pracy w przemyśle filmowym i jest happy end!

