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Oświadczenie skierowane do minister spraw wewnętrznych Teresy Piotrowskiej oraz do komendanta
głównego Policji Krzysztofa Gajewskiego
Szanowna Pani Minister! Szanowny Panie Komendancie!
Gdy od lat obserwuje się Przystanek Woodstock, rodzi się pytanie o bezpieczeństwo tej imprezy. To
ogromna liczba uczestników, zatłoczone pola namiotowe, pełny luz młodzieży... W tym kontekście chcielibyśmy zapytać o przestrzeganie ustawy o imprezach masowych na Przystanku, o to, czy jest odpowiednia
liczba ochrony i policji. W minionych latach podawano, że Przystanek Woodstock gromadzi od 400 do
500 tysięcy uczestników. W tym roku, jakby obawiając się pytań o sferę bezpieczeństwa, podano, że liczba
uczestników to od 150 do 200 tysięcy osób, co wydaje się liczbą z jakichś względów zaniżoną.
Pytamy: czy informacje o Przystanku Woodstock podawane do prasy są cenzurowane? Na przykład nie
przedostały się informacje z ubiegłego roku o zgonach (prawdopodobnie 4), które na pewno miały miejsce na
placu. Także w tym roku na początku pisano o kilkudziesięciu zatruciach dopalaczami, ale sprawa szybko
ucichła. Można więc mieć uzasadnione wątpliwości, czy nawet policja ma pełną informację o przestrzeganiu
prawa na tej imprezie. Z rozmów z uczestnikami Przystanku wiemy, że dostępny tam jest alkohol i nawet
jeśli nie jest sprzedawany nieletnim, to kupują go w dużych ilościach pełnoletni. Mowa jest również o narkotykach.
Pani Minister! Panie Komendancie! Organizacja tak wielkiej imprezy budzi uzasadnione obawy o jej bezpieczeństwo, dlatego, abyśmy nie zareagowali dopiero wówczas, kiedy wydarzy się jakieś nieszczęście, prosimy o następujące informacje.
Czy na Przystanku Woodstock w tym roku zatrzymano kogoś za posiadanie i handel dopalaczami lub narkotykami? Za wszczynanie burd? Za sprzedaż alkoholu nieletnim? Za bójki lub rozbój? Za kradzieże lub
gwałty?
Prosimy także o podanie dokładnej informacji o liczbie uczestników w tym roku, a także o tym, jak zabezpieczono imprezę pod względem bezpieczeństwa? Czy np. policja kontrolowała uczestników pod względem posiadania niebezpiecznych narzędzi? Czy liczebność ochrony była wystarczająca? Czy były zgony?
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