
IDZIEMY NA PLAŻĘ '12 

JUWENALIA 2012 
 
  

„NIECH NAS NIECH NAS NIECH NAS NIECH NAS UUUUSSSSŁYSZYSZYSZYSZĄ    !!!!” 
 
 

Niepowtarzalny event 
PLAŻA W SAMYM  CENTRUM MIASTA 

 

 

Miejsce: PLAC LOTNIKÓW  
Termin: 18 maja 2012 godz. 13.00-18.00  
 

 

Organizacja: Samorząd Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług CUKROWA  
 

 

Koordynator: Przewodniczący WRSS WZIEU Tomasz Stypa 
stypa.tomasz@gmail.com        tel. 791 961 706 
 

Rzecznik prasowy: Członek WRSS WZIEU Kamil Nieradka 
plus_bezel@wp.pl        tel. 690 040 418         

www.samorzad.wzieu.pl 
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W zeszłych latach zainteresowanie studentów naszym wydarzeniem. Przerosło   
 
nasze najśmielsze oczekiwania. Na Placu Grunwaldzkim  w 2010 roku pojawiło się  
 
około  400 barwnie przebranych osób. W edycji 2011 było nas już dwa razy więcej.  
 
W plażowym korowodzie przeszliśmy pod Urząd Miasta, gdzie ogrzani majowym 
 
słońcem, kąpaliśmy się w  fontannach na Jasnych Błoniach. Było naprawdę plażowo i  
 
każdy świetnie się bawił. Dlatego co rok organizujemy ten nowatorski projekt, oraz  
 
chcemy aby stał on się tradycją szczecińskich Juwenaliów! 
 

 

Idziemy na plaże 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Idziemy na plaże 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relacja wideo: 

http://www.youtube.com/watch?v=kEsiszlXxl8&featou
r=player_embedded 
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EDYCJA 2012 

 
Atrakcje: 

- GRA MIEJSKA FLOATING TRIPPIN FESTIWAL (TOTALIZATOR SPORTOWY) 

- PLAŻOWA MUZYKA ; ZAGRAJĄ DJ MIQRO&MAIQEL, SAKSOFON PESSOS 
(PROWADZENIE WALDEMAR KULPA ROCKER CLUB, KONTRASTY) 

- PLAŻOWY FLASHMOB – KOKO KOKO EURO SPOKO CZYLI EURO 2012 W SZCZECINIE 

- ŻYROSKOP, TRAMPOLINA 

- WYSTAWA SPRZĘTU WODNEGO (SKUTERY, MOTORÓWKI, ŁODZIE KANU, SMOCZE 
ŁODZIE) 

- NURKOWIE, WINDSKITE SURFING  

- SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŻEGLARSKIE 

- PUNKT PROMOCJI ZDROWIA 

- KILKANAŚCIE TON PIASKU, MNÓSTWO UCZESTNIKÓW, MEGA KONKURSY, SETKI 
GADŻETÓW PLAŻOWYCH DO ROZDANIA, LODY, PALMY I WY! ☺☺☺☺ 



Po co to wszystko ? 

Wyobraź sobie ! Jest godzina 15.00 18 maja 

2012 roku. Centrum Szczecina, jak co dzień o tej 

porze korkuje się niesamowicie, masy ludzi 

przechodzą swoimi utartymi szlakami z pracy do 

domu. Tramwaje mkną po szynach, a tkanka 

miejska aż kipi. Słońce rozpromienia swoim 

blaskiem Plac  Lotników. Zwykły przechodzień 

biegnąc do swojego gniazda na przysłowiowego 

"schabowego" przeciera oczy ze zdumienia. 

Ukazuje mu się coś w co nie może uwierzyć, coś 

niestandardowego. Zaskakuje go to w pierwszym 

momencie, ale później już widać tylko uśmiech rysujący  

się na jego twarzy. 
 

 

 



„Idziemy na plażę” to 
wydarzenie 
organizowane w 
ramach szczecińskich 
Juwenaliów, które 
ma na celu łamanie 
barier. 

 

 Po pierwsze 
odnosi się w ironiczny sposób do mitu wynikającego niewątpliwie z 
niewiedzy, a odnoszącego się do faktu, iż w Szczecinie miałaby być 
morska plaża. My taką plaże organizujemy. Ra z w roku w samym środku 
stolicy Pomorza Zachodniego takie miejsce powstaje. Wszystko co 
kojarzy się wam z plażą znajdziecie na Placu Lotników. Po drugie chcemy 
wejść bardziej w tkankę miejską. Pokazać mieszkańcom Naszego miasta 
klimat zabawy Żaków. Koncert w Amfiteatrze, czy innym miejscu 
stanowi pewnego rodzaju blokadę, w której nie każdy może 
uczestniczyć. Plaża na Placu Lotników organizowana w godzinach szczytu 
łamie te ograniczenia. To właśnie wtedy każdy Szczecinianin może 
zobaczyć zwariowaną zabawę studentów i poczuć klimat Juwenaliów. Po 
trzecie odnosimy się w ten sposób do faktu, iż Szczecin leży nad 
morzem! Mimo to, że nie posiadamy bezpośrednio plaży usytuowanej 
przy brzegu Bałtyku, a Międzyzdroje są 100km od miasta, to chcemy aby 
Szczecin był kojarzony z wodą i morskością na wiele sposobów. Upadek 
stoczni, kryzys branży morskiej były w 2010 roku wielkim ciosem dla 
miasta. Chcemy zaszczepić chociaż jednego dnia uśmiech na twarzach 
zwykłych ludzi. Nie chcemy, aby Nasz dom był utożsamiamy z 
malkontenctwem i ludźmi negatywnie nastawionymi do świata. 
„Idziemy na plażę” ożywia organizm miejski, sprawa iż miasto emanuje 
pozytywną energią i to właśnie chcemy przekazać! 

 



ORGANIZATORZY: 

  

 

PARTNERZY: 

 

 


