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Transkrypcja do wideozaproszenia na V Forum PORP 

 

Pierwsze ujęcie: zsuwający się z góry baner początkowy - zaproszenie na V Forum Pomorskiego 

Obserwatorium Rynku Pracy. Całość baneru na granatowym tle. 

Po lewej stronie na górnym, białym pasku logotypy: WUP Gdańsk oraz Jednostka Samorządu 

Województwa Pomorskiego. 

Poniżej, na niebieskim tle, napis białymi literami: PRZYSZŁOŚĆ PRACY. Poniżej na tym 

samym polu, granatowymi literami: nowe modele organizacji, nowe kompetencje. 

Następnie poniżej na jasnoniebieskim tle, napis granatowymi literami: V Forum Pomorskiego 

Obserwatorium Rynku Pracy 26 lutego online na FB i YT. W jego dolnej części, białymi literami 

na ciemnozłotym tle: więcej na porp.pl 

Po prawej stronie banera znajduje się rysunek w ciemnozłotym kolorze: popiersia trzech postaci, 

połączone zakręconą, przerywaną linią wiodącą od jednej postaci, przez dwie następne do 

klawiatury, symbolizując jakoby były one z nią połączone. 

Kolejne ujęcie: postać pokazana od pasa w górę, na ciemnogranatowym tle, na którym 

rozmieszczone są białe logotypy WUP Gdańsk. Jest to kobieta o brązowych, prostych włosach, 

sięgających do obojczyków, ubrana w czarną marynarkę i cielistą bluzkę. Po lewej stronie 

pojawia się informacja o opisanej postaci – Izabela Jezierska, p.o. Dyrektora WUP w Gdańsku, 

która mówi: 

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam na V Forum Pomorskiego Obserwatorium Rynku 

Pracy. 

Kolejne ujęcie: na tym samym tle pojawia się inna kobieta, która również ma brązowe, proste 

włosy sięgające do obojczyków. Ubrana w czarną marynarkę i koszulę w kolorze kawy z 

mlekiem. Po lewej stronie pojawia się informacja o opisanej postaci – Sylwia Kośnik, kierownik 

Wydziału Rozwoju Pracowników WUP w Gdańsku, która mówi:  

Dołącz do naszego wydarzenia 26 lutego godzina 10:30. 

Kolejne ujęcie: na pierwszym planie krótko ostrzyżony mężczyzna w prostokątnych okularach, 

z zarostem na twarzy i krótką brodą. Ubrany w granatową marynarkę i czarny sweterek spod 

którego wystaje kołnierz od koszuli w biało-czarną kratkę. Na drugim planie białe 

pomieszczenie: po prawej stronie stoi wysoka szafa, po lewej stronie widać wiszącą, zapisaną 
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tablicę suchościeralną. Z góry zwisa klosz białej lampy w kształcie kielicha. Po lewej stronie 

pojawia się informacja o opisanej postaci: dr hab. Jacek Gądecki, profesor Akademii Górniczo-

Hutniczej, który mówi: 

Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie czy praca zdalna stała się już codziennością? Jak będzie 

wyglądał krajobraz pracy przyszłości? 

Kolejne ujęcie: na pierwszym planie kobieta, w sięgających za ucho, kręconych włosach w 

kolorze ciemnego blondu, ubrana w ciemną bluzkę, widok od ramion w górę. W tle kamienna 

ściana. Po lewej stronie pojawia się informacja o opisanej postaci: dr Magdalena Żadkowska, 

Uniwersytet Gdański, która mówi: 

Jakich nowych kompetencji nauczyliśmy się pracując zdalnie? Jak praca zdalna może wpłynąć 

na rozwój pracowników i pracownic? 

Kolejne ujęcie: ponownie granatowe tło z białymi logotypami WUP, na którym stoi pokazana 

od pasa w górę kobieta mająca włosy w kolorze miedzianego blondu i długości do obojczyków, 

ubrana w czarną bluzkę z długimi rękawami. Po lewej stronie pojawia się informacja o opisanej 

postaci: Katarzyna Żmudzińska, wicedyrektor ds. Rynku Pracy WUP w Gdańsku, która mówi: 

Posłuchaj co mają do powiedzenia nasi eksperci. Zainspiruj się do działania! 

Następne ujęcie: białe tło, na nim napisy, które pojawiają się, jakby pisał je mężczyzna, który 

mówi: 

Zapraszam, Mieczysław Struk Marszałek Województwa Pomorskiego. 

Poniżej, po skończonej wypowiedzi Marszałka pojawia się logo Województwa Pomorskiego. 

 

Ostatnie ujęcie to ponownie baner – ten sam, który pojawił się na początku filmiku. 

 

 

 

 

Oprac. Mateusz Rutkowski, Wydział Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy, WUP Gdańsk 


