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PRACOWNICY ŚWIĘTUJĄ 30. URODZINY
„GAZETY WYBORCZEJ” I AGORY

związane z dziejami wolnej Polski.
Z jednej redakcji gazety codziennej, mieszczącej się
w żłobku przy ul. Iwickiej wyrosła duża, stabilna grupa
medialna, skupiająca wiele różnorodnych działalności.
Z drugiej strony udało się też zachować to, co
przyświecało założycielom Agory – pasję i chęć
30 Agory jest nierozerwalnie
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zmieniania świata. 30-lecie Agory świętowaliśmy
przez cały rok. Pracownicy i współpracownicy zostali
zaangażowani do udziału w plebiscytach, konkursach,
dodatkowych atrakcjach a przede wszystkim zaproszeni
na Bal Agory!
W ramach wspólnego świętowania 30-lecia Agory przygotowanych zostało szereg działań
skierowanych do pracowników:
newsletter „Wieści na 30” oraz dedykowane strony poświęcone jubileuszowi - źródło
wszystkich informacji na temat wydarzeń, które zostały przygotowane z okazji 30-lecia
„Gazety Wyborczej” i Agory. Newsletter pozwolił również na wspólne odliczanie dni
do Balu Agory i przedstawiał informacje organizacyjne oraz wieści na temat konkursów
i plebiscytów
„30 przebojów na 30–lecie Agory” – specjalny plebiscyt, w którym pracownicy
wybierali po jednym utworze z każdego roku – od 1989 do 2019 r.. W ten sposób
powstał repertuar koncertu, który odbył się podczas Balu Agory!
Specjalne, jubileuszowe konkursy dla pracowników: „Łamigłówka urodzinowa”,
„Pocztówka z Agory”, Najlepszy Teledysk oraz plebiscyty: Najbardziej pomocny
kolega/pomocna koleżanka. Najfajniejsza stylówka, Najserdeczniejszy uśmiech.
CO ZWIĄZANEGO Z GRUPĄ AGORA WŁOŻYŁBYŚ/WŁOŻYŁABYŚ DO KAPSUŁY
CZASU?
Każde miejsce ma swojego ducha, swój zapach, swoje dźwięki, swoje historie... Agora
również. Pracuje tu wiele wspaniałych osób. Dzięki nim budynek wypełnia się życiem,
kreatywnością, pozytywną energią. To oni tworzą Agorę. Niestety, każda chwila z nimi jest
ulotna. Ciekawym sposobem na utrwalenie ducha Agory, wszystkich osób, chwil, byłoby
umieszczenie w kapsule czasu mapy dźwięków ze spotkań, z boxów, z kawiarni, stołówki,
recepcji, korytarza, kuchni... Koniecznie powinien znaleźć się tam śmiech moich radiowych
koleżanek. Nawet 1000 lat później mógłby dać ludziom wiele radości.
Zwycięski wpis w „Łamigłówce urodzinowej”
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Dodatkowe atrakcje dla pracowników: 11 maja 2019 r. w dniu Balu Agory pracownicy
mogli uczestniczyć w specjalnie przygotowanych dodatkowych wydarzeniach, m.in.
wziąć udział w spektaklach: „Wykrywacz kłamstw” (Teatr Capitol), „Zabawa” (Teatr
Polonia), „Nietota” (Teatr Powszechny) oraz pokazach filmów: „Słodki koniec dnia”
(kino Helios w Blue City), „The Place”, „Mężczyzna Imieniem Ove”, „Pamiątki Claire
Darling”, „Do Zobaczenia W Zaświatach” (Niezależne Kino Amondo), a także w wziąć
udział w „Stand Up-ie z Piotrem Szumowskim i Maciejem Adamczykiem” (kino Helios
w Blue City). Osoby z zespołu Agory mogły wybrać się również na specjalne wycieczki
– oprowadzanie po wystawach Muzeum Narodowego oraz Muzeum Polin
oraz zwiedzanie Warszawy z Teatrem Syrena. Teatr ten przygotował także
profesjonalny warsztat aktorski.
Specjalne nagrody:
dla najstarszych stażem – uroczysty obiad i symboliczna nagroda
dla „30 szczęśliwych”, wylosowanych spośród wszystkich pracowników
dla 30-latków (osób kończących 30 lat w maju 2019 r.)

Bal Agory
Domówka Grupy Agora to wspólne święto wszystkich pracowników i współpracowników!

2,5 tys.
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osób wzięło udział w Balu Agory w 2019 r.

Atrakcją wieczoru był jedyny w swoim rodzaju koncert „30 przebojów na 30-lecie”, podczas
którego można było usłyszeć - wybrane przez pracowników w specjalnym plebiscycie kultowe utwory w nowych aranżacjach oraz zobaczyć w filmowym felietonie najważniejsze
wydarzenia z ostatnich 30 lat. W koncercie wzięli udział: Natalia Przybysz, Barbara
Wrońska, Daria Zawiałow, Igor Herbut i Piotr Rogucki, a muzyczne wspomnienia
przywoływali prowadzący – Joanna Kruk z Radia Pogoda i Jarosław Barwiak z Radia Złote
Przeboje.
Po przemówieniach Bartosza Hojki, prezesa Agory i Adama Michnika, redaktora naczelnego
„Gazety Wyborczej” urodzinowy tort pokroili równolatkowie Agory – pracownicy, którzy
w maju 2019 r. również skończyli 30 lat.
W końcówce imprezy wystąpili zespół 36i6 oraz DJ Black Belt Greg.
Bal Agory to nie tylko muzyka, ale także pyszne jedzenie, w tym wypasione burgery
od Pasibusa.

1200
wypasionych burgerów zaserwował Pasibus

Na imprezowiczów czekały również dodatkowe atrakcje – fotobudki oraz niezwykła wystawa
na 30. urodziny - „Wehikuł czasu „Gazety Wyborczej” przygotowana przez redakcję,
obejmująca przedmioty i symbole związane z początkiem działalności Agory i wczesną
historią dziennika.
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Agora - Mundial na 30-lecie!

+100
uczestników Mundialu Agory w 2019 r. i

11
drużyn piłkarskich
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Kolejny piłkarski Mundial Agory, czyli turniej piłki nożnej dla pracowników
i współpracowników Grupy Agora odbył się w dniu Balu Agory - 11 maja.
Zwycięzcą turnieju została drużyna portalu Gazeta.pl (połączony zespół Łodzi i Olsztyna), II
miejsce zajęła drużyna Heliosa, a III miejsce - łączony zespół drukarni z Tychów i Piły!
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