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Słowo do narodu – Jurek 
Witamy serdecznie na 18 Przystanku Woodstock! 
Szczególnie dziękuję tym, którzy wspomagali nas na zi-
mowym 20. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ze-
braliśmy rekordową sumę ponad 50 mln złotych, za którą 
kupimy najnowocześniejszy sprzęt dla oddziałów intensywnej 
terapii noworodka, a także pomożemy kobietom w ciąży cho-
rym na cukrzycę. 
Chcemy Wam podziękować naszym festiwalem! 
Zapraszamy do bycia ze sobą w miłości, przyjaźni i muzyce. 
Przystanek Woodstock stał się dzisiaj bardzo ważnym, mię-
dzynarodowym festiwalem, na który przyjeżdżają ludzie z całe-
go świata. Naszym przesłaniem jest walka z narkotykami i prze-
mocą. Spotkamy się ze wspaniałymi artystami, ale też po raz 
kolejny będziemy chcieli – oczywiście razem z Wami - stworzyć 
ten jeden jedyny, niecodzienny klimat bycia ze sobą na dar-
mowym i najpiękniejszym festiwalu świata. 

Dziękuję Wam! Dbajcie o siebie, bądźcie w przyjacielskiej 
atmosferze, a za rok spotkajmy się w tym miejscu znowu.

Sie ma!
Jurek Owsiak

Słowo do narodu 
– BurmiStrZ KOStrZyNa NaD ODrą
Nasz pakt o przyjaźni trwa od 2004 roku!
Jak zawsze ciepło i przyjaźnie witam Was wszystkich w Ko-
strzynie nad Odrą. Przystanek Woodstock Kostrzyn 2012 
jest 9. z kolei, który wspólnie przeżywamy w 18tysięcz-
nym Kostrzynie nad Odrą. Przez te lata poznaliście miasto  
i mieszkańców. Wspólnie zawarliśmy pakt o przyjaźni, któ-
rego jesteśmy równymi partnerami. 
Wy robicie wszystko, by w Kostrzynie nad Odrą pozostawić 
po sobie wyłącznie najlepsze wspomnienia. my ciężko pra-
cujemy żebyście w naszym mieście czuli się jak oczekiwany, 
miły gość. Dlatego wierzę, że i tym razem mieszkańcy zoba-
czą uśmiechniętych Woodstockowiczów, dbających o czy-
stość i porządek w mieście i wspólne bezpieczeństwo. 

mądrze korzystajcie ze wspaniałego i niepowtarzalnego 
klimatu Przystanku Woodstock, jaki tworzy dla Was Jurek 
Owsiak & Przyjaciele w tym - mieszkańcy Kostrzyna nad 
Odrą. Wy, nasi goście i my wszyscy razem chcemy bezpiecz-
nego, pokojowego, spokojnego, wolnego od przemocy, rasi-
zmu, wszelkich uprzedzeń XViii Przystanku Woodstock. 
Życzę Wam wspaniałej wakacyjnej zabawy i najlepszych 
wspomnień. Jak zawsze zapraszam Was do odwiedzenia Ko-
strzyna nad Odrą i okolic przez cały rok.
 

Burmistrz Miasta 
andrzej Kunt 
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LubuSkie - tu gramy!

Lubuskie jest młode, dynamiczne i różnorodne. to u nas 
muzyka grać będzie do końca świata i jeden dzień dłużej. 
to właśnie tu, odbywa się największy plenerowy festiwal 
w Polsce – Przystanek Woodstock, ale nie tylko … tłumy 
melomanów zjeżdżają co roku do klasztoru pocysterskiego 
w Gościkowie-Paradyżu na festiwal muzyka w raju, a kino-
mani przybywają na Lubuskie Lato Filmowe czy międzyna-
rodowy Festiwal Kina autorskiego Quest Europe. a to tylko 
niektóre z wydarzeń tworzących bogate zaplecze kulturalne 
naszego województwa.
Lubuskie cieszy się, że może gościć w tym roku uczestni-
ków Przystanku Woodstock. Na Przystankowiczów czekają 
lubuskie jeziora, lasy, parki narodowe i krajobrazowe. Zapra-
szam do zwiedzania i aktywnego wypoczynku w tym najbar-
dziej zalesionym z województw, gdzie miód i wino smakują 
historią i tradycją; gdzie można nasycić umysł i nakarmić 
ciało, a także rozwijać się i dojrzewać jak najpiękniejsze 
winne grono.

Elżbieta Polak 
Marszałek Województwa Lubuskiego

 

LubuSkie to:

Jeden z najpiękniejszych regionów zachodniej Polski leżący na 
pograniczu polsko – niemieckim,

Młode, energicznie rozwijające się województwo,
Miejsce związane z historią: zamki, pałace, dworki, kościoły 
i klasztory,

Region posiadający najbardziej rozpoznawalny produkt tury-
styczny: Międzyrzecki Rejon Umocniony – jeden z największych 
i najciekawszych systemów fortyfikacyjnych w Europie udostęp-
niony do zwiedzania, a jednocześnie jeden z największych pod-
ziemi fortyfikacyjnych świata,

36 m pomnik Chrystusa Króla zaliczany do jednej z najwyższych 
figur monumentalnych na świecie,

Znane w kraju i na świecie wydarzenia kulturalne: Zlot Miłośni-
ków Fortyfikacji, Międzynarodowy Festiwal Kina Autorskiego 
Quest Europe, Lubuskie Lato Filmowe, Festiwal Muzyka w Raju 
– Paradyż, Wielka Ucieczka w Żaganiu, Romane Dyvesa i  wiele 
innych,

Idealne miejsce wypoczynku dla miłośników turystyki aktywnej. 
Przez województwo przebiega wiele szlaków kajakowych, pie-
szych, rowerowych, konnych i nornic wal king, 

lasy, obfitujące w zwierzynę łowną i grzyby, jeziora, stawy i stru-
mienie,

Piękna architektura. Rewitalizowany Bulwar Nadwarciański 
w Gorzowie Wielkopolskim położony nad Wartą to idealne miej-
sce aktywnego i rekreacyjnego spędzenia wolnego czasu, ZOO 

Safari w Świerkocinie, gdzie można poczuć się jak podczas 
prawdziwego Safari na naturalnej sawannie lub stepie,

10 woodStockowych 
przykazań:
1. różnorodna oferta muzyczna; od muzyki klasycznej 
i dawnej po ostre brzmienia rockowe
2. wyjątkowość miejsc: największy plenerowy festiwal 
świata, zabytkowe wnętrza z duszą
3. niezwykła atmosfera: tylko u nas można dzielić się 
muzyką z innymi i mieć ją tylko dla siebie
4. muzyka łączy pokolenia 
5. ubranie wieczorowe to też garnitur z błota
6. muzyka na każdą porę roku
7. światowe gwiazdy tylko dla Ciebie
8. muzyka na leżąco na siedząco, stojąco,
9. nowi ludzie, nowe kultury, nowe spojrzenie
10. spanie na koncercie nie jest grzechem (bez biletów 
i z noclegiem)
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kim jeSteśmy
Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Po-
mocy to ciesząca się największym zaufa-
niem organizacja pozarządowa w Polsce. 
Powstała w 1993 roku. Jej celem jest dzia-
łalność w zakresie ochrony zdrowia, pole-

gająca na ratowaniu życia chorych osób, w szczególności dzieci, 
i działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również na 
działaniu na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. 

Swój cel Fundacja realizuje przede wszystkim poprzez zakup 
sprzętu medycznego dla polskich szpitali dziecięcych. Dziś 
sprzęt zakupiony przez Fundację WOŚP (kilkadziesiąt tysięcy 
urządzeń, jego wartość wynosi ponad 140 mln dolarów amery-
kańskich) stanowi podstawę nowoczesnego wyposażenia pol-
skiej medycyny dziecięcej. Co roku Fundacja wybiera inną dzie-
cinę medycyny dziecięcej, której udziela wsparcia. W ten sposób 
sprzęt kupiony przez WOŚP zmienił oblicze polskiej neonato-
logii, pediatrii, kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej, dziecięcej 
chirurgii urazowej, urologii i nefrologii dziecięcej, onkologii dzie-
cięcej oraz szeroko pojętej diagnostyki dzieci.

Fundacja prowadzi i w pełni finansuje sześć ogólnopolskich pro-
gramów medycznych, które uzyskały szerokie uznanie wśród 
światowych specjalistów medycyny dziecięcej, wśród nich:

• Narodowy Program Wczesnej Diagnostyki Onkologicz-
nej Dzieci - w ramach programu utworzyliśmy w całej Polsce 
punkty wczesnej diagnostyki, które pomagają wykryć chorobę. 
Pracujemy nad wyposażeniem głównych klinik onkologii dziecię-
cej w najnowocześniejszy sprzęt medyczny. Zwiększamy także 
świadomość lekarzy i rodziców prowadząc akcje informacyjne 
dotyczące wczesnej diagnostyki onkologicznej.

• Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu 
u Noworodków – w ramach programu na oddziałach noworod-
kowych wykonywane są bezpłatne badania przesiewowe słuchu, 
mające na celu sprawdzenie, czy słuch dziecka rozwija się pra-
widłowo.

• Program Leczenia i Zapobiegania retinopatii Wcześnia-
ków – diagnozowanie i leczenie dzieci, które – ze względu na 
przedwczesny poród – doznały uszkodzenia siatkówki oka.

• Program Nieinwazyjnego Wspomagania Oddychania u No-
worodków - infant Flow - Program ten ma na celu ogranicze-
nie wentylacji mechanicznej u wcześniaków i noworodków, która 
w wielu przypadkach jest przyczyną ostrych powikłań płucnych. 
W zamian proponujemy metodę nowoczesną, nieinwazyjną - In-
fant Flow, która nie wymaga intubacji dziecka.

• Ogólnopolski Program Leczenia Pompami insu-
linowymi Dzieci z Cukrzycą – w ramach programu 
zakupujemy pompy insulinowe, które dają dzieciom 
szansę na aktywne i prostsze życie z cukrzycą.

• Program Leczenia Osobi-
stymi Pompami insulinowymi 

Kobiet Ciężarnych z Cukrzycą – w ramach 
programu zakupujemy pompy insulinowe, któ-
re dają kobietom w ciąży szansę na aktywne 

i prostsze życie z cukrzycą.

W ramach działalności edukacyjnej Orkie-
stra prowadzi i w całości finansuje Pro-
gram Edukacyjny „ratujemy i uczymy 
ratować”, którego celem jest powszech-
ne nauczanie pierwszej pomocy w szko-

łach podstawowych.

Prezesem Zarządu 
Fundacji jest Jurek Owsiak – po-
mysłodawca,  założyciel i po dziś 
dzień – wolontariusz Orkiestry. 

W Zarządzie Fundacji  WOŚP 
zasiadają trzy osoby:

•  Prezes Zarządu Fundacj i  -  Jerzy Owsiak
•  Wiceprezes Zarządu Fundacj i  -  Bohdan maruszewski
• Członek Zarządu - Lidia Niedźwiedzka-Owsiak
Prezesem Fundacji (czyli nadrzędnego organu decyzyjnego 
Fundacji, tzw. Konwentu Fundatorów) jest Piotr Burczyński.
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się, co tak naprawdę o Fundacji myślą 
Polacy. I tak:

• Fundację i Jurka Owsiaka znają prawie 
wszyscy – łącznie 97% społeczeństwa!

• Polacy kochają pomagać, wsparło nas 34 
mln Janów Kowalskich, czyli – gra z nami 
cała Polska.

• Gdyby WOŚP była firmą, na przestrzeni 
dwudziestu lat pracowałoby dla nas 4 202 
000 pracowników! Tyle osób było zaanga-
żowanych w finały Orkiestry!

• Transmisje finałów Orkiestry w telewizji 
obejrzało 35 mln widzów!

• 5,34 mln Polaków miało kontakt ze sprzę-
tem kupionym przez Fundację w szpitalach 
rozsianych po całej Polsce, od morza aż do 
Tatr.

• 92% Polaków biorących udział 
w finałowych imprezach wraca 
w kolejnych latach!

• 33,9 mln mieszkańców Polski 
uważa, że Orkiestra to coś, czym 
powinniśmy chwalić się za grani-
cą.

• „Sieeema” padało z ust Jurka 
Owsiaka kilka tysięcy razy, jest 
z nim nierozerwalnie związane, 
przynajmniej dla 54% Polaków.
 

Fundacja Wielka Orkiestra Świą-
tecznej Pomocy raz w roku pro-
wadzi jednodniową zbiórkę pu-
bliczną zwaną Finałem WOŚP. 
tego dnia do specjalnych kolo-
rowych puszek pieniądze zbie-
ra 120 000 wolontariuszy, 1 700 
sztabów, organizatorów imprez 
zamkniętych oraz firm wysta-
wiających skarbony stacjonar-
ne. Fundusze przekazujemy na 
zakup sprzętu medycznego dla 
polskich szpitali. 

Dodatkowo także, jako organizacja 
pożytku publicznego, zbieramy 1% 
podatku.
 

Sprzęt medyczny kupujemy podczas specjalnie organizowanych 
konkursów ofert. Wybierając go kierujemy się opinią specjalnie po-

woływanej na każdy konkurs ofert 
grupy ekspertów medycznych – 
osób reprezentujących środowisko 
medyczne (lekarze, konsultanci 
krajowi, specjaliści z danej dziedzi-
ny). Każdorazowo na ogłoszenie 
wyników naszych zakupów zapra-
szamy media.

Status społeczny Fundacji Wiel-
ka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
potwierdzają liczne badania pro-
wadzone przez wyspecjalizowane 
instytucje. 

Wg wyników badania opinii spo-
łecznej uzyskanych przez CBOS 
WOŚP jest cieszącą się najwięk-
szym zaufaniem społeczvnym in-
stytucją życia publicznego w Pol-
sce. 
young & rubicam Brands w spe-
cjalnie zorganizowanym badaniu 
wskazało markę WOŚP jako naj-
silniejszą polską markę. 

Za to wg uzyskanych  przez 
agencję millward Brown i Grey 
Group wyników dowiedzieliśmy 
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mapka przyStanku woodStock

płatność kartami zbLiżeniowymi 
mastercard mastercard® paypass
MasterCard PayPass, partner Przystanku Woodstock, 
po raz pierwszy w tym roku będzie oficjalnym środkiem 
płatniczym podczas festiwalu. Dzięki zbliżeniowej tech-
nologii MasterCard PayPass łatwo, szybko i wygodnie 
zapłacicie za wszystkie zakupy, niezależnie od kwoty, 
bez konieczności oddawania karty sprzedawcy. To naj-
wygodniejszy sposób płacenia podczas festiwalu jak 
i poza nim. Więcej informacji na temat technologii Ma-
sterCard PayPass oraz punktów akceptacji znajdziesz 
na stronie www.paypass.pl

woodStockowa karta pekao 
maStercard paypaSS
Karta Pekao MasterCard Woodstock to unikatowa karta 
prepaid Banku Pekao SA, którą każdy uczestnik festiwalu 
może otrzymać szybko i bez podpisywania żadnych umów. 
Wystarczy odwiedzić stoisko Banku lub kupić kartę od ho-
stessy. Opłata za wydanie karty wynosi 10 zł, ale można 
ją mieć za dar-
mo – po zareje-
strowaniu karty 
w serwisie www.
prepaid.pekao24.
pl, albo w Aplikacji 
Mobilnej na swo-
im telefonie. Karta 
prepaid z techno-
logią zbliżeniową 
PayPass to naj-
wygodniejszy sposób płacenia podczas festiwalu, jak 
i poza nim. Dzięki niej wspierasz działalność Fundacji 
WOŚP! 

  
przyStanek woodStock 
w twoim Smartfonie
Dzięki wsparciu Play i CocoLab.pl Przystanek przywita Was 
najładniejszą i najbardziej zaawansowaną festiwalową apli-
kacją mobilną jaką widział świat. A w niej: alarmy przypo-
minające o koncercie, mapa na której oznaczacie miejsce 
swojego namiotu i cała masa innych ułatwień. Od teraz za-
wsze pod ręką macie wskazówkę co, gdzie i kiedy.
Gdzie to zaawansowanie spytacie? Zebraliśmy Brudnego 
Harry’ego, Toy Story, Super Mario, Mięsnego Jeża i podłączyliśmy 
im sygnał GPS.  Co z tego wyniknęło? Przekonajcie się sami. 

Oj, się będzie działo! Aplikacji Woodstock – Najpiękniejszy 
Festiwal Świata szukacie w App Store i Google Play. 
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rozkład jazdy
DuŻa SCENa
Czwartek, 2 sierpnia

15.00 - Vavamuffin (pl)
16.10 - thePetebox (gb)
17.10 - Carrantuohill & Goście (pl)
18.20 - Happysad (pl)
19.40 - Hardcore Superstar (swe)
21.00 - ministry (usa)
22.30 - Damian “Jr Gong” marley (jam)
00.00 - antiFlag (usa)
01.20 - the Qemists (gb)

Piątek, 3 sierpnia 

15:00 - Deriglasoff (pl)
16.00 - Bethel (pl)
17.00 - the analogs (pl)
18.05 - Poparzeni Kawą trzy (pl) 
19.20 - Piotr Bukartyk (pl)
20.30 - Gooral (pl)
21.40 - machine Head (usa)
23.10 - asian Dub Foundation (gb)
00.40 - Luxtorpeda (pl) 
02.00 - Shantel (ger) 

Sobota, 4 sierpnia

15.00 - Hope (pl) 
15.55 - Eris is my Homegirl (pl)
16.45 - Plan (pl)
17.45 - Dubioza Kolektiv (b&h) 
18.50 - Elektryczne Gitary (pl)
20.10 - in Extremo (ger)
21.30 - the Darkness (gb)
23.00 - Sabaton (swe)
00.30 - my riot (pl) 
01.40 - Zakończenie festiwalu

Vavamuffin (polska) 
czwartek, 2 sierpnia, godz. 15:10
Zespół powstał w lutym 2003 r. roku w Warszawie. Vavamuffin to 
połączenie dwóch słów: jamajskiego „raggamuffin” oznaczające-
go styl śpiewania, nawijania i „Vava” czyli po prostu Warszawa. 
W skład zespołu weszli zarówno debiutanci jak i utytułowani już 
zawodnicy polskiej sceny reggae. Będzie to drugi występ zespo-
łu na Przystanku Woodstock. Z pewnością dzięki doświadcze-
niu z 2006 roku koncert będzie jeszcze lepszy! Płytę DVD z ich 
pierwszego woodstockowego koncertu znajdziecie w naszym 
sklepie – www.siemashop.pl !
 
thepetebox (wielka brytania)
czwartek, 2 sierpnia, godz. 16:10 
Młody beatboxer, który coverem The Pixies podbił internet - 
2.000.000 wyświetleń świadczy o prawdziwym talencie. W sklepach 
już ukazał się jego debiutancki album „Future Loops”, ze znanymi 
coverami oraz własną twórczością. Pete uznawany jest obecnie za 
jedną z większych nadziei światowego beatboxu, a kolejne jego pre-
zentacje na kanale youtube podbijają internet! 
 
carrantuohill (polska) 
& fanfare ciocarlia (rumunia) 
czwartek, 2 sierpnia, godz. 17:10
Zespół muzyki celtyckiej (uznawany za jeden z najlepszych 
w Europie) istniejący już od ponad 24 lat. Koncertuje od Mo-
skwy po Irlandię (m.in. Szwajcaria, Francja, Niemcy, Rumu-
nia). Na swym koncie mają również koncerty w USA, gdzie 
występowali m.in. na osobiste zaproszenie poety-noblisty 
Czesława Miłosza. Swoje doświadczenie Carrantuohill zbie-
rał podczas wielokrotnych wizyt w Irlandii. Tym razem na du-
żej scenie zaprezentują się razem z przyjaciółmi z Rumunii, 
z którymi stoczą muzyczną bitwę na dźwięki celtyckie i bał-
kańskie. Kto wyjdzie z pojedynku zwycięsko? Zobaczycie już 
2 sierpnia na Przystanku Woodstock! Od wielu lat jest gospo-
darzem Sceny Folkowej.
  
happysad (polska)
czwartek, 2 sierpnia, godz. 18:20
Zespół został założony w 2001 roku w Skarżysku-Kamiennej 
przez muzyków, którzy już wcześniej grali razem. Od 1995 roku 
pod nazwą HCKF (Hard Core’owe Kółko Filozoficzne). W kwiet-
niu 2007 magazyn Teraz Rock uznał album “Wszystko jedno” za 
jeden z 50 najważniejszych albumów w historii polskiego rocka. 
W 2011 roku miało premierę najnowsze, jubileuszowe wydaw-
nictwo zespołu - “Zadyszka”.
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hardcore Superstar (Szwecja)
czwartek, 2 sierpnia, godz. 19:40
Hardrockowa grupa muzyczna pochodząca ze Szwecji. Wiele 
zespołów gra bezpiecznie - Hardcore Superstar nie. Szwedzka 
czwórka łączy dwa,  dotąd nienawidzące się style, trash me-
tal i sleaze rock. Grupa bardzo znana w Szwecji oraz Japonii, 
Woodstock będzie ich pierwszym kontaktem z naszym krajem. 
Miejmy nadzieję, że wywiozą od nas same dobre wspomnienia.

ministry (uSa)
czwartek, 2 sierpnia, godz. 21:00
Nowy album zatytułowany „Relapse” ukazał się kilka tygodni 
temu i wywołał poruszenie wśród fanów zespołu. Dzieło zosta-
ło wydane nakładem 13th Planet Records. Skład kapeli tworzą 
obecnie Mike Scaccia i Tommy Victor na gitarach, Tony Cam-
pos na basie, perkusista Prong, Arron Rossi oraz John Bechdel, 
klawiszowiec znany z Killing Joke. Poprzednii album grupy to 
„The Last Sucker” z września 2007 roku. Dyskografię uzupełnia 
kompilacja „Cover Up” z kwietnia 2008 roku oraz koncertowe 
wydawnictwo „Adios... Puta Madres” z 2009 roku. Dla reaktywo-
wanej legendy sceny industrialnej będzie to pierwszy festiwalo-
wy występ w Polsce.
 
damian marley (jamajka)
czwartek, 2 sierpnia, godz. 22:30
Damian Marley – jeden z najbardziej oczekiwanych artystów 
reggae w Polsce, najmłodszy syn legendarnego Boba Marleya, 
członek formacji Superheavy, zdobywca nagród Grammy, twór-
ca takich hitów jak „Welcome To Jamrock” czy „Road To Zion”. 
Przybędzie do Polski na swój pierwszy solowy koncert. Damian 
kilka dni po Woodstocku kończy trasę ze swoim zespołem i za-
sili grupę dowodzoną przez Micka Jeggera „Super Heavy”, któ-
ra wystąpi podczas jednej z imprez towarzyszącej Londyńskiej 
olimpiadzie. 

antiflag (uSa)
noc z czwartku na piątek 2/3 sierpnia, godz. 00:00
Zespół głosi swe polityczno-punkowe przesłanie już od połowy lat 
90. W swym zdezelowanym busie muzycy zjeździli całą Amerykę 
Północną, by potem udawać się na tournée w miejsca tak odległe 
jak Australia czy Rosja. Siłą napędową zespołu jest chęć bycia gło-
sem zmian i wolności oraz potrzeba zwiększania świadomości spo-
łecznej związanej z różnymi tematami, począwszy od niszczenia 
środowiska, a na ograniczaniu wolności skończywszy. 

the Qemists (wielka brytania)
noc z czwartku na piątek 2/3 sierpnia, godz. 1:20
The Qemists zaczynali jako kapela rockowa, około roku 1990. 

Zainteresowani rozwijającą się wtedy w Wielkiej Brytanii muzyką 
drum and bass, zaczęli łaczyć ją z brzmieniami rockowymi. Są 
często porównywani z zespołami Pendulum i The Prodigy. Przy-
stanek Woodstock to będzie ich kolejny koncert w Polsce. Cie-
kawostką jest fakt, że fanem grupy jest Mike Patton (wokalista 
Faith No More), który gościnnie zaśpiewał na ich ostatniej płycie.
  
deriglasoff (polska)
piątek, 3 sierpnia, godz. 15:00
Laureat Eliminacji na Przystanek Woodstock organizowanych 
przez portal fabrykazespolow.pl oraz Fundację WOŚP. Olaf De-
riglasoff to muzyk, kompozytor, autor tekstów, producent muzycz-
ny. Swą drogę muzyczną zaczął na początku lat osiemdziesiątych 
zakładając zespół Dzieci Kpt. Klossa, wraz z którym brał czynny 
udział w działaniach tzw. Gdańskiej Sceny Alternatywnej. Współ-
twórca muzyki i tekstów  w wielu grupach muzycznych, m.in.: Apte-
ka, Homo Twist, Pudelsi, Kury, Kazik, Yugoton, KNŻ. Obecnie lider 
punk-psychodelicznej formacji firmowanej własnym nazwiskiem.
 
bethel (polska)
piątek, 3 sierpnia, godz. 16:00
Laureat Plebiscytu Złotego Bączka sceny folkowej za rok 2011. Na 
koncertach Bethel można zarówno poskakać przy rytmach szybkie-
go ska, jak i kołysać się przy łagodnym roots reggae i dubie. Zespół 
najlepiej czuje się właśnie podczas energetycznych występów na 
żywo. W 2010 roku wydali debiutanką płytę pt: „Muzyka Serc”. 

the analogs (polska)
piątek, 3 sierpnia, godz. 17:00
Pochodzą ze Szczecina, powstali w 1995 roku i są legendą, która 
wyrosła ponad scenę streetpunk/oi! z której się wywodzą. Dzisiaj to 
jeden z filarów polskiej sceny niezależnej, mający na swoim koncie 
12 albumów i setki koncertów. Charakterystyczna muzyka i teksty, 
które opowiadają o otaczającym nas świecie, pełne społecznego 
przekazu, pozbawione upiększeń i ozdobników, stały się hymnami 
pokoleń, które starają się odnaleźć swoja drogę i określić swoje 
miejsce.

poparzeni kawą trzy (polska)
piątek, 3 sierpnia, godz. 18:05
Laureat eliminacji do Przystanku Woodstock organizowanych przez 
portal fabrykazespolow.pl oraz Fundację WOŚP.  To zespół poru-
szający się w stylistyce ska-reggae-punk z domieszkami miejskiego 
folku. Tworzą go dziennikarze, których wielu z Was zna, a dla któ-
rych zespół jest odskocznią od codziennych zajęć. Charakteru tej 
siedmioosobowej grupie nadaje rozbudowana sekcja dęta. Siłą Po-
parzonych  są koncerty, na których w nietuzinkowy sposób potrafią 
wciągnąć  praktycznie każdego odbiorcę do zwariowanej zabawy.
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piotr bukartyk (polska) 
piątek, 3 sierpnia, godz. 19:20
Autor i kompozytor piosenek, konferansjer, radiowiec, artysta kaba-
retowy. Wygrał niemal wszystkie przeglądy i festiwale, w których na-
gradza się przymioty tekstu piosenki. Perfekcyjnie przycięte przez 
mistrza Bukartyka słowa leżą w każdej jego piosence jak ulał.
Piotr Bukartyk pojawi się na dużej scenie dwukrotnie. Oprócz piąt-
kowego koncertu zobaczycie go także podczas zamknięcia festiwa-
lu, kiedy wykona utwór przygotowany w ramach Warsztatów ASP 
z Woodstockowiczami.

gooral (polska)
piątek, 3 sierpnia, godz. 20:30
Gooral to producent, generator dźwięków i prekursor łączenia 
electro-house, dubstep i dnb z góralszczyzną. Z Maćkiem Szy-
monowiczem założył i tworzył projekt Psio Crew wydając album 
„Szumi Jawor Soundsystem” i grając setki koncertów. W 2008 
roku opuścił Psio Crew rozpoczynając wędrówkę muzyczną. 
Owocem wędrowki Mateusza „Goorala „Górnego stał sie projekt 
GOORAL, w którym dźwięki odtwarza i tworzy wielu artystów. 
 
machine head (uSa) 
piątek, 3 sierpnia, godz. 21:40
Jak to bywa z zespołami, które mają za sobą prawie dwadzie-
ścia grania. Pod względem swojego dorobku muzycznego nie 
mają się przed kim kłaniać. Dziś, czekając na wydanie „Unto 
The Locust”, czyli zdecydowanie najbardziej śmiałego i złożone-
go albumu w dotychczasowej historii Machine Head, wierzymy, 
że będzie to album napisany przez prawdziwych fanów muzyki 
dla prawdziwych fanów muzyki. Zweryfikuje to koncert zespołu 
na Przystanku Woodstock. Dzień później zespół zagra na naj-
większym festiwalu metalowym na świecie – Wacken Open Air, 
mamy nadzieję że ten „największy metalowy festiwal” będzie 
tym razem tym małym. 

asian dub foundation (wielka brytania)
piątek, 3 sierpnia, godz. 23:10
Formacja Asian Dub Foundation została założona w 1993 
roku w Londynie przez muzyków azjatyckiego pochodzenia. 
W utworach ich autorstwa można usłyszeć wpływy klasycz-
nej, orientalnej muzyki Indii, dub i drum’n’bass, brzmienia 
reggae i ragga, hip-hop i rap. Nie brakuje w nich również 
soulurocka, elektroniki i techno. W swoich tekstach zespół 
podejmuje przede wszystkim tematy społeczno-polityczne 
związane z rasizmem, emigracją, kryzysem gospodarczym, 
uzależnieniem od mediów i internetu czy konfliktami na tle re-
ligijnym. Cechą charakterystyczną utworów Asian Dub Foun-
dation jest niezwykle dynamiczny wokal - zarówno śpiewany, 

jak i rapowany. Ciekawostką jest fakt, że podczas koncertu 
na Przystanku Woodstock jednym z wokalistów będzie Ghet-
to Priest który gościł już u nas podczas specjalnego projektu 
reggae Maleo w 2010 r. 

Luxtorpeda (polska)
noc z piątku na sobotę 3/4 sierpnia, godz. 00:40 
Laureat Plebiscytu Złotego Bączka za rok 2011. Jest to z jednej stro-
ny solowy projekt Litz, z drugiej – nowy zespół czterech przyjaciół, 
grających ze sobą już wcześniej w wielu wspólnych projektach: Lit-
zy, Krzyżaka, Kmiety i Drężmaka. Projekt solowy – bo powstał z ini-
cjatywy Litzy, z jego niezaspokojonej potrzeby czadowego grania, 
on jest wokalistą, autorem tekstów i mózgiem operacji, jednocześnie 
zespół – bo razem grają i tworzą. Z początkiem marca 2011 roku do 
Luxtorpedy dołączył Hans – wspomagający wokalnie i tekstowo Lit-
zę. Z Hansem w składzie Luxtorpeda wydała dwa albumy - 9 maja 
2011 r. debiutancki krążek „Luxtorpeda”, a dokładnie rok później, 9 
maja 2012 r., płytę p.t. „Robaki. Miesiąc przed tegorocznym Festi-
walem firma Złoty Melon wydała DVD + CD z koncertu z ubiegłego 
roku….to jednak nie koniec, bo już planowane jest kolejne z tego-
rocznej edycji! Znajdziecie je na stronie www.siemashop.pl. 
 
Shantel & bucovina club orkestar (niemcy) 
noc z piątku na sobotę 3/4 sierpnia, godz. 02:00 
Muzyczny kosmopolita, międzykulturowy poszukiwacz i twórca mię-
dzygatunkowych brzmień, autor przeboju „Disko Partizani”. Artysta 
zagra wraz ze swoją Bucovina Club Orkestar. Shantel to wyjątkowy 
twórca, który w ciągu kilku ostatnich lat stał się jednym z najlep-
szych towarów eksportowych Niemiec, nagradzany międzynaro-
dowymi wyróżnieniami za swoje płyty, na których łączy tradycyjne 
bałkańskie brzmienia z klezmerskim feelingiem.

hope & goście (polska)
sobota, 4 sierpnia, godz. 15:00
Laureat Eliminacji na Przystanek Woodstock organizowanych przez 
portal fabrykazespolow.pl oraz Fundację WOŚP. Zadebiutowa-
li wydanym w Japonii albumem „Join the Gang”, z dnia na dzień 
zdobywając coraz liczniejszą rzeszę fanów. Stało się to za sprawą 
interesującej mieszanki prezentowanych przez nich stylów muzycz-
nych, takich jak rap i growling, na tle ciężkiego gitarowego grania 
przyprawionego scratchem. Gośćmi specjalnymi na ich koncercie 
będzie Liroy oraz Reggenarator!!!

eris is my homegirl (polska)
sobota, 4 sierpnia, godz. 15:55
Laureat Eliminacji na Przystanek Woodstock organizowanych przez 
portal fabrykazespolow.pl oraz Fundację WOŚP. Zespół, który prze-
bił się do szerokiej świadomości dzięki udziałowi w talent show tele-
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wizji Polsat - „Must be the Music” jesienią 2011 roku, w którym zajął 
drugie miejsce, dzięki czemu, już od początku swojego istnienia, 
EIMH zgromadził równie wielką rzeszę fanów, przeciwników. Zespół 
bowiem doskonale łączy ze sobą elementy deathcora, elektroniki, 
rocka, metalu i każdego nurtu, który wyda im się właściwy. Nam się 
to podoba!
  
plan (polska)
sobota, 4 sierpnia, godz. 16:45
Laureat Eliminacji na Przystanek Woodstock organizowanych 
przez portal fabrykazespolow.pl oraz Fundację WOŚP. Grupa po-
wstała wiele lat temu i składa się z członków takich zespołów jak: 
B.E.T.H., Kabanos, Noko, Al Sirat, Hedfirst czy Antigama ale osta-
teczny skład wyłonił się w 2010 roku, a z początkiem 2011 odbyły 
się pierwsze koncerty. PLAN to energetyczna dawka Rock’n’Rolla, 
Grunge’u i NuRocka zwana przez zespół Mrock’n’Rollem.

dubioza kolektiv (bośnia i hercegowina)
sobota, 4 sierpnia, godz. 17:45
Zespół został wybrany z puli zespołów CEETEP - (Central and 
Eastern European Talent Exchange Program- kapela zapropono-
wana przez festiwal Taksirat z Macedonii). Ich muzyka to  nadzwy-
czajna fuzja stylów: reggae, ska, funk czy punk, z dubstepowymi 
wstawkami  w otoczeniu nowoczesnej elektroniki. Ich żywiołowe 
koncerty zostają na długo w pamięci, genialne rytmy, charyzma-
tyczni  wokaliści oraz  szaleńczy sceniczny show nie pozwala ode-
rwać uwagi od zespołu.
 
elektryczne gitary (polska)
sobota, 4 sierpnia, godz. 18:50
Elektryczne Gitary powstały w 1989 z inicjatywy gitarzysty Rafała 
Kwaśniewskiego i basisty-klawiszowca Piotra Łojka, którzy plano-
wali utworzenie nowej grupy rockandrollowej wykonującej przede 
wszystkim piosenki Kuby Sienkiewicza. Sam Kuba Sienkiewicz, 
który przejął obowiązki lidera, wcześniej wykonywał z gitarą pio-
senki zarówno własne, jak też innych autorów (m. in. Jacka Kleyffa, 
Karla Kryla, Jana Krzysztofa Kelusa, Stanisława Staszewskiego, 
Jacka Kaczmarskiego). 2 listopada 2010 r. miała miejsce premie-
ra nowej płyty Elektrycznych Gitar pt. HISTORIA. Na Woodstocku 
zespół zagra swoje największe przeboje!

in extremo (niemcy)
sobota, 4 sierpnia, godz. 20:10
Niemiecki zespół pochodzący z Berlina grający folk metal. Na-
zwa grupy oznacza po łacinie „na końcu/granicy/szczycie”. Nie-
powtarzalny styl grupy powstał poprzez połączenie tradycyjnych 
metalowych brzmień z muzyką średniowieczną, ludową - wyko-
rzystują instrumenty takie jak dudy średniowieczne, lira korbo-
wa, harfa i inne. W ich repertuarze znalazły się znane średnio-
wieczne utwory pochodzące z Carmina Burana oraz ówczesnej 
poezji. Koncert zwyczajny nie będzie, bo takich In Extremo nie 
gra. Bez wątpienia pojawią się również „fajerwerki”.
 
the darkness (wielka brytania)
sobota, 4 sierpnia, godz.21:30
Zespół został założony w 2000 roku w Londynie. Grupa gra 
klasyczny rock, glam rock i glam metal, jednak sami członko-
wie zespołu twierdzą, że jest to klasyczny hard rock. W mu-
zyce zepołu słychać wpływ takich rockowych gwiazd lat sie-
demdziesiątych i osiemdziesiątych, jak: Queen, AC/DC, Elton 
John, Def Leppard, Judas Priest, Thin Lizzy, Cheap Trick, 
T.Rex, Led Zeppelin oraz Van Halen.
 
Sabaton (Szwecja)
sobota, 4 sierpnia, godz. 23:00
Grupa powstała w 1999 r. w Falun w Szwecji. Do 2010 r. 
zespół wydał pięć albumów studyjnych pozytywnie ocenia-
nych przez krytyków muzycznych. W 2006 i 2007 roku  kapela 
została uznana za najlepszy zespół hardrockowy w Szwecji. 
Grupa wielokrotnie występowała w Polsce. Ogromną po-
pularność dały im utwory poświęcone tematyce historycz-
nej, w tym także bezpośrednio związane z historią Polski. 
W jednym z teledysków promujących najnowszy album grupy 
udział bierze obecny Wiceminister Obrony Narodowej Walde-
mar Skrzypczak. Będzie on także, wraz z grupą SABATON, 
gościem Akademii Sztuk Przepięknych w sobotę, 4 sierpnia, 
o godz. 11:30. Koncert zespołu Sabaton będzie rejestrowany 
na potrzeby DVD  -  towarzyszyć mu będzie specjalna oprawa 
pirotechniczna!
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my riot (polska) 
noc z soboty na niedzielę 4/5 sierpnia, godz. 00:30
Piotr Glaca Mohamed, charyzmatyczny lider  Sweet Noise,  jed-
nego z czołowych zespołów rockowych w Polsce, po kilku latach 
milczenia powraca na polską scenę muzyczną z projektem My 
Riot. My Riot powstawał w czasie pobytu Glacy w USA jako kola-
boracja z producentem breakbeatowym z Sopotu, ukrywającym 
się pod pseudonimem TR Hacker. My Riot łączy doświadcze-
nie muzyczne i sceniczne profesjonalnych  muzyków z energią 
i młodością debiutantów biorących udział w projekcie. Zespół My 
Riot specjalnie na koncert Woodstockowy zaprosił różnych go-
ści, m.in. pojawią się: Orion (Behemoth), Zbyszek Krzywański 
(Republika) czy Peja (Slums Attack). Nie zabraknie też ukłonu 
w kierunku fanów Sweet Noise, w skład setlisty wejdą najbar-
dziej znane utwory byłego zespołu Glacy!

technika 
na przyStanku woodStock

NaGłOŚNiENiE 
- 10 tysięcy W na stronę
- nagłośnienie zapewnia firma FOtiS-SOuND K1

OŚWiEtLENiE i muLtimEDia
- 800 punktów świetlnych
- waga oświetlenia - 30 ton
- telebimy po obu stronach sceny będą większe! - 10 x 5 m
- po raz pierwszy telebim obok Sceny Folkowej, na którym, 
oprócz koncertów ze sceny Folkowej, będzie można także 
oglądać spotkania na aSP
- dodatkowo wśród publiczności zostaną ustawione 22-me-
trowe wieże do zainstalowania sprzętu nagłośnieniowego 
i oświetleniowego. Dzięki nim nie trzeba wychodzić z namio-
tów by komfortowo oglądać koncerty
- oświetlenie i multimedia zapewnia firma triaS

DuŻa SCENa 
-  to jedna z największych scen świata!
- szerokość - 62 m
- głębokość - 16 m
- wysokość - 16 m
- czas potrzebny na wybudowanie tej ogromnej konstrukcji to 
2 tygodnie. Demontaż przebiega znacznie szybciej – zaledwie 
kilka dni!
- scenę buduje firma QuattrO

PONaDtO Na FEStiWaLu WyKOrZyStuJEmy:
- 1000 kabin toaletowych 
- 7,7 kilometrów ogrodzenia 
- 11 kontenerów sanitarnych dla zaplecza festiwalu 
- 97 modułów kontenerów biurowych (dla osób pracujących 
przy obsłudze festiwalu)
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SCENa FOLKOWa 
Czwartek, 2 sierpnia

16:30 - marek makaron trio
17:20 - Basement Project
18:00 - November Project
18:40 - tomas Kocko & Orchestr
19:30 - Lemko tower 
20:10 - Ja mmm chyba ściebie
21:00 - mariusz Lubomski z zespołem
22:00 - Kwartet yorgi
23:00 - Nocna Zmiana Bluesa 

Piątek, 3 sierpnia 

16:30 - Back to the Ocean
17:20 - Duan 
18:10 - Klezmafour
19:00 - Kasprzycki Band
19:50 - Leszek Cichoński
21:00 - Carrantuohill
23:00 - Fanfare Ciocarlia

Sobota, 4 sierpnia
DZiEń FaBryKi ZESPOłóW / WOŚP

16:00 - Zgredybillies
17:00 – Empty Space - laureat 
plebiscytu “Pokaż swój teledysk”
18:00 - Papa musta
19:00 - Kabanos
20:00 - rust
21:00 - Ludzie mili
23:00 - marika & Spokoarmia

marek makaron trio
czwartek, 2 sierpnia, godz. 16:30
Laureat Eliminacji na Przystanek Woodstock organizowanych przez 
portal fabrykazespolow.pl oraz Fundację WOŚP. Marek „Makaron” 
Motyka (gitara dobro, wokal) – gitarzysta i pieśniarz bluesowy. Od 
dwudziestu lat gra na gitarze, posługując się popularną wśród mu-
zyków country techniką fingerpicking. Gitarowe rzemiosło szlifował 

włócząc się przez trzy i pół roku po Europie. Grał w tym czasie na 
ulicach i w klubach Francji i Włoch. Tam pierwszy raz zetknął się 
z korzennym bluesem. Specjalizuje się w jego deltowej odmianie, 
do której w 2007 roku postanowił zaśpiewać stare, śląskie pieśni.

basement project
czwartek, 2 sierpnia, godz. 17:20
Zespół powstał kilka miesięcy temu jako projekt na festiwal Blu-
esroads w Krakowie. Grają muzykę okołobluesową. Nie uciekają 
od elementów folku, country i jazzu.

november project
czwartek, 2 sierpnia, godz. 18:00
November Project to rootsrockowa rastaferajna z Osiedla Przy-
jaźń. Kolorowa gromada wesołych nieboraków, dla których nie 
ma granic. Wiek, zainteresowania, niepełnosprawności, nie 
stanowią przeszkód. “WSZYSCY JESTEŚMY SPECJALNEJ 
TROSKI!!!”. Tworzone przez nich Dziarskie Regie to gruba paj-
da pozytywnej, żywiołowej energii, która porusza truposza a ich 
dzikie, radosne, rytualne koncerty to armata miłości, która trafia 
prosto w serce i wyzwala zwierzę!!!

tomasz kocko & orchestr
czwartek, 2 sierpnia, godz. 18:40
World music inspirowana tradycyjną muzyką morawską. Za 
granicą zespół jest umieszczany między szwedzką Hedningar-
ną a węgierskim Muszikás - w Czechach nazywany „beskidz-
kim Chieftains” albo „morawskim Jehtro Tull”. Pieśniarz Tomáš 
Kočko dał poznać się szerszej publiczności, gdy wystąpił z re-
citalem łączącym muzykę i utwory poety piszącego w gwarze 
beskidzkich górali – Ladislava Nezdařila. Drugą znaczącą czę-
ścią repertuaru grupy jest jej oryginalna twórczość inspirowana 
tematyką zbójnicką, zwłaszcza opowieściami i piosenkami o On-
draszku, legendarnym bohaterze Beskidów. Ich dopełnieniem są 
własne wersje tradycyjnych pieśni Morawy.

Lemko tower
czwartek, 2 sierpnia, godz. 19:30
Laureat Eliminacji na Przystanek Woodstock organizowanych 
przez portal fabrykazespolow.pl oraz Fundację WOŚP.  Po-
mysł utworzenia kapeli folkowej „Lemko-Tower” wyrósł z na-
turalnej potrzeby młodych ludzi do takiego wyrażania siebie. 
Nie bez znaczenia jest tu ciągle żywy wśród Łemków zwyczaj 
wspólnego śpiewania oraz fakt, że muzyka łemkowska jest 
popularna nie tylko w kręgu mniejszości narodowych. Zespół 
tworzą dzieci i młodzież z rejonu Strzelec Krajeńskich. Nad 
całością czuwa ksiądz Artur Graban. Grupa wydała do tej 
pory 5 płyt.
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ja mmm chyba ściebie
czwartek, 2 sierpnia, godz. 20:10
Zespół ten to tak naprawdę członkowie kabaretu Łowcy.B! Dla 
happeningu na potrzeby programu Must Be The Music kabaret 
zamienił się w „band”, który ku zaskoczeniu żyje własnym życiem!

mariusz Lubomski z zespołem
czwartek, 2 sierpnia, godz. 21:00
Tworzy specyficzny rodzaj piosenek o charakterystycznym aku-
stycznym brzmieniu, korzystającym z rytmów bossa nowy, rytmów 
karaibskich i pieśni cygańskich, klasycznego bluesa z elementa-
mi funky, garażowego undergroundu, ostrych rockowych brzmień 
i piosenek aktorskich, klimatu francuskich kabaretów i nowojorskich 
klubów jazzowych, songów Weila-Brechta i Toma Waitsa. Mariusz 
Lubomski wystąpił na pierwszym Przystanku Woodstock!
 
kwartet yorgi
czwartek, 2 sierpnia, godz. 22:00
Zespół istnieje od 1982 roku. Brzmienie zespołu jest efektem twór-
czych poszukiwań. Poszukując inspiracji członkowie grupy wybra-
li się do południowo-wschodniej Polski, Słowacji oraz na Ukrainę 
skąd przywieźli multum tradycyjnych tematów muzycznych. Kon-
certy zespołu są całkowicie „na żywo”, tzn w dużej mierze nie jest 
on planowany i składa się z wielu elementów improwizacji.

nocna zmiana bluesa
czwartek, 2 sierpnia, godz. 23:00
Najpopularniejszy polski wykonawca bluesa – Sławek Wierzchol-
ski i stworzona przez niego Nocna Zmiana Bluesa w ciągu 30 lat 
nieprzerwanej działalności osiągnęła sukcesy, którymi można by 
obdzielić znacznie większe grono artystów. Zespół już dwukrotnie 
występował na Dużej Scenie Przystanku Woodstock, tym razem 
koncert na Małej Scenie będzie specjalny, bo z orkiestrą!
 
back to the ocean
piątek, 3 sierpnia, godz. 16:30
Laureat Eliminacji na Przystanek Woodstock organizowanych 
przez portal fabrykazespolow.pl oraz Fundację WOŚP. Grupa 
założona przez Agnieszkę Olszewską-Kaczmarek. Agnieszka 
przez kilka lat była frontmanką warszawskiej formacji Humbert 
Humbert, by po kilku latach skupić się na projekcie autorskim 
Back To The Ocean. W 2011 r. zespół otrzymał Nagrodę Publicz-
ności na Rockautostradzie.
 
duan
piątek, 3 sierpnia, godz. 17:20
Zespół Duan powstał w 2005 roku i wykonuje tradycyjną muzykę 
irlandzką. W jego skład wchodzą doświadczeni muzycy, którzy 

stale doskonalą swoje umiejętności uczestnicząc w projektach, 
warsztatach i różnorodnych wydarzeniach muzycznych, w tym 
również w Irlandii. Duan, hołdując idei wykonywania muzyki ir-
landzkiej blisko jej tradycyjnego brzmienia, uznawany jest za je-
den z najlepszych tego typu zespołów w Polsce.

klezmafour
piątek, 3 sierpnia, godz. 18:10
Klezmafour to zespół rozpięty pomiędzy Lublinem, Białymsto-
kiem i Warszawą i właśnie z klezmerskiej tradycji tego regionu 
czerpie swoje inspiracje. Podchodzi do nich jednak w sposób zu-
pełnie nowatorski, z rockową energią i bałkańskim szaleństwem.

kasprzycki band
piątek, 3 sierpnia, godz. 19:00
Robert Kasprzycki to poeta, showman, kompozytor, jeden z naj-
bardziej znanych reprezentantów polskiej piosenki autorskiej, 
który już na debiutanckiej płycie „Niebo do wynajęcia” dowiódł, 
że potrafi swą twórczością zainteresować także odbiorców, któ-
rzy nie są fanami tego gatunku. Na Przystanku Woodstock arty-
sta wystąpi wraz ze swoją formacją Kasprzycki Band - zaprezen-
tują pełną odmianę muzycznej mocy w 4-osobowym składzie.
 
Leszek cichoński
piątek, 3 sierpnia, godz. 19:50
Leszek Cichoński to ceniony gitarzysta, kompozytor, aranżer oraz 
pomysłodawca Thanks Jimi Festival i Gitarowego Rekordu Guin-
nessa. Debiutował ze swoim zespołem CDN i Pawłem Kukizem 
w 1982 roku na festiwalu w Jarocinie. Grał na największych festi-
walach bluesowych na świecie. W czasie tegorocznego Przystanku 
Woodstock Leszek Cichoński zaprasza Was na jubileusz 30 lat na 
rockowej scenie i dwudziestolecie swojej działalności edukacyjnej.

carrantuohill
piątek, 3 sierpnia, godz. 21:00
Jeden z najlepszych zespołów w Europie w gatunku muzyki 
celtyckiej. Koncertuje od Moskwy po Irlandię (m.in. Szwajcaria, 
Francja, Niemcy, Rumunia). Na swym koncie zespół ma również 
koncerty w USA, gdzie występował m.in na osobiste zaprosze-
nie poety-noblisty Czesława Miłosza. Swoje doświadczenie Car-
rantuohill zbierał podczas wielokrotnych wizyt w Irlandii. Zespół 
jest gospodarzem sceny folkowej.
 
fanfare ciocarila (rumunia)
piątek, 3 sierpnia, godz. 23:00
Fanfare Ciocarlia jest jednym  z najlepszych na świecie zespo-
łów występujących na żywo. Ich energia i pomysłowość przynio-
sła im rzesze fanów od Melbourne aż po  Memphis. Ucząc się 
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umiejętności od ojców i dziadków, członkowie Fanfare z dumą 
podchodzą do każdego koncertu jak do wyzwania, by zarówno 
zapewnić publiczności dobrą zabawę jak i podtrzymać prawdzi-
wego ducha muzyki cygańskiej.

zgredybilles
sobota, 4 sierpnia, godz. 16:00
Laureat Eliminacji organizowanych przez portal fabrykazespo-
low.pl. Kwartet którego twórczość inspirowana jest surowym 
Rockabilly, polskim Big Betem i brytyjskim Rytm and Bluesem 
.Repertuar zespołu jest oparty na opracowaniach utworów Elvi-
sa,Dr Feelgooda i Setzera oraz własnych piosenkach,przeważ-
nie pełnych sarkazmu i groteski. Nierzadko Zgredy sięgają po 
pastisz aby śmiechem pokonać smutek egzystencji.
 
empty Space
sobota, 4 sierpnia, godz. 17:00
Laureat konkursu „Pokaż swój teledysk”. Empty Space to zespół 
który narodził sie z pomysłu Karola Klęczara i Artura Podwór-
nego w 2009 roku. W 2012 roku zespół nagrał i wydał swoją 
pierwszą płytę o nazwie EMPTY SPACE którą zarejestrował 
w Szczecińskim studiu HOT ROD STUDIO którym rządzi Tomek 
Martyniak znany z takich kapel jak The Digitals ( ex Mechanicz-
ny Kot ) oraz Dead on Time.

papa musta
sobota, 4 sierpnia, godz. 18:00
Laureat Eliminacji organizowanych przez portal fabrykazespo-
low.pl. Papa Musta to autor tekstów, mc, prezenter radiowy i te-
lewizyjny, scenarzysta programów telewizyjnych, selektor mu-
zyczny, połowa duetu 2Monkeys Kru. Muzyką i szeroko pojętą 
działalnością sceniczną zajmuje się od 2002 roku. Udzielał się 
m.in. w takich zespołach jak Muztafank, Riddim Of Unity, czy 
Mighty Dread. W 2008 roku zadebiutował epką “Słowo do braci 
i sióstr”, w 2010 roku wydał longplay “Papa na Regale”, a w 2011 
epkę z komiksem “Papa Musta na Regale”.

kabanos
sobota, 4 sierpnia, godz. 19:00
Laureat Eliminacji organizowanych przez portal fabrykazespo-
low.pl. Kabanos powstał w 1997 roku jako muzyczny żart dwóch 
kolegów z podstawówki. Ich początki to śpiewanie do podkładów 
z muzyki innych zespołów okraszone cytatami z filmów Stanisła-
wa Barei. Zespół stał się ewenementem polskiej sceny nieza-
leżnej. Grupa bez podpisanego kontraktu ma już w całej Polsce 
rzeszę wielbicieli. Powoli stają się prawdziwą gwiazdą polskiej 
sceny alternatywnej. Mają na swoim koncie kilka udanych tras 
koncertowych i dwie wydane (w tym jedna sprzedana w całym 

nakładzie) płyty. 10 marca 2012 odbyła się premiera ich trzecie-
go albumu “Kiełbie we łbie”.

rust
sobota, 4 sierpnia, godz. 20:00
Laureat Eliminacji organizowanych przez portal fabrykazespo-
low.pl. Poznański zespół hardrockowy. Zespół był nagradzany 
na wielu ogólnopolskich przeglądach i festiwalach między inny-
mi w 2009 r. zajęli II miejsce na festiwalu Łódźstock, dzięki cze-
mu możliwe było wydanie debiutanckiego albumu „Rust’n’Roll”.

Ludzie mili
sobota, 4 sierpnia, godz. 21:00
Laureat Eliminacji organizowanych przez portal fabrykazespolow.
pl. Czasami, na szczęście nie zawsze, ale wystarczająco często 
by uznać to za problem, świat bywa bardzo, ale to bardzo niemi-
ły. Nikt nie wie dlaczego tak jest, że nagle, choć jeszcze wczoraj 
wszystko szło jak należy sprawy zaczynają się komplikować. Świat 
wkurza nas, a my wkurzamy świat. W takich chwilach chciałoby 
się, żeby tak, jak w bajkach pojawiła się dobra wróżka i pstryknię-
ciem palców przywróciła wszystko do normy. Niestety, wróżki nie 
istnieją. Ale... istnieją oni - ludzie mili - ci, którzy odwkurzają świat.

marika & Spokoarmia
sobota, 4 sierpnia, godz. 23:00
Laureat Eliminacji organizowanych przez portal fabrykazespolow.
pl. Polska wokalistka, autorka tekstów, kompozytorka tworząca 
muzykę na pograniczu reggae, funku i soulu. Okrzyknięta Pierwszą 
Damą Polskiego Dancehallu. Jej muzyka to emocje, koncertowy 
żywioł i coś nieobliczalnego. Sama pisze teksty i melodie. Jako jed-
na z niewielu Polek potrafi podawać mocno tekst w formie ‘nawijki’.
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POKOJOWa WiOSKa KrySZNy
 
Środa, 1 sierpnia

17:15 - Natural mystic akustycznie
18.35 - yelram
20.00 - Qulturka
21:20 - Dubska
22:45 - Bednarek

Czwartek, 2 sierpnia
 
17.15 - Parassol
18.35 - Plagiat 199
20.00 - Bezjahzgh
21:20 - Dritte Wahl
22:45 - Zmaza 

Piątek, 3 sierpnia

17.15 - Swobodna
18:35 - Pajujo
20.00 - radical Soul amunition
21:20 - Leniwiec
22:45 - Farben Lehre 

Sobota, 4 sierpnia

17:15 - Offensywa
18:40 - toi Luzja
20.00 – Bas tajpan
21:20 - Pabieda
23:00 - GaGa / Zielone Żabki

natural mystic akustycznie 
środa, 1 sierpnia, godz. 17:15
To nowa, tryskająca energią twarz zespołu NATURAL MYSTIC 
z Sosnowca. Nowe pomysły, zaskakujące brzmienia i przede 
wszystkim całkiem inne instrumentarium: kontrabas, akordeon, 
gitary akustyczne, sekcja dęta i dwa wokale: męski i żeński. 
Efekt jest piorunujący! Żaden polski zespół reggae nie gra w ten 
sposób!

yerlam
środa, 1 sierpnia, godz. 18:35
YELRAM, to dziewięcioosobowa poznańska grupa muzyczna 
wykonująca muzykę reggae/raggamufin z domieszkami po-
krewnych stylów muzycznych. Zespół powstał w 2006 roku 
w Środzie Wielkopolskiej pod Poznaniem z inicjatywy wokali-
sty Matatjahu Jarlem (RAGA).

Qulturka
środa, 1 sierpnia, godz. 20:00
Muzycznie zespół QULTURKA jest mocno zakorzeniony w pun-
krocku, ale czerpie też inspiracje z pozytywnych i skocznych 
dźwięków ska i reggae. Uzupełniające się wokale damski i mę-
ski, gitara, bas oraz akordeon i perkusja rodem z Alians tworzą 
mocny ale przyjemny w odbiorze klimat. Teksty jak to w punk-
-rocku traktują o nietolerancji i otaczającej rzeczywistości ale 
podane są w sposób niebezpośredni i nieoczywisty. Zaanga-
żowanie słychać nie tylko w tekstach ale widać w działalności 
zespołu, który od lat współpracuje z “Nigdy Więcej” propagując 
kampanię “Muzyka Przeciwko Rasizmowi.

dubska
środa, 1 sierpnia, godz. 21:20
W ich muzyce, obok reggae i ska, słychać echa soulu, muzyki 
latynoskiej, akustycznej ballady, czy nawet old school’owe di-
sco. Dubska to grupa, która swobodnie żonglując gatunkami 
wypracowała swój własny muzyczny język. Charakterystycz-
ne są też teksty zespołu: bezpretensjonalne, uczuciowe, 
emocjonalne, o zbliżonej do bluesowej narracji ale doprawio-
ne szczyptą charakterystycznego humoru.

bednarek
środa, 1 sierpnia, godz. 22:45
Kamil Bednarek – były lider zespołu StarGuardMuffin. Bez 
wątpienia medialny rozgłos SGM zawdzięcza właśnie jemu - 
zdobył II miejsce w III edycji programu “Mam talent!” w TVN. 
To spektakularne wydarzenie spowodowało, iż debiutancki 
album zespołu, zatytułowany “Szanuj”, który został wydany 
w listopadzie 2010 roku, stał się prawdziwym bestsellerem.
 
parassol
czwartek, 2 sierpnia, godz. 17:15
Parasol to jeden z najbardziej utalentowanych młodych zespo-
łów reggae w Polsce. Grupa powstała w niewielkiej miejscowo-
ści Solec Kujawski w 2008 roku. Muzyka PARASSOLa zako-
rzeniona jest w tradycji muzyki reggae lat 70-80, zarówno tej 
jamajskiej, jak i naszej, rodzimej. PARASSOL gra melodyjne ro-
ots reggae z elementami dubu, które klimatem przypomina sta-
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re, polskie granie i nawiązuje do reggae, jakie tworzyły zespoły 
Izrael, czy Daab.

plagiat 199
czwartek, 2 sierpnia, godz. 18:35
Zespół, który doskonale potrafi zmieszać kilka gatunków: punk, 
ska i reggae. Powstał pod koniec 1998 roku w Czechowicach-
-Dziedzicach.

bezjahzgh
czwartek, 2 sierpnia, godz. 20:00
Zespół BEZJAHZGH powstał w marcu 2006 roku. Jest galima-
tiasem energii, muzyki i pomysłów, które składają się w spójną 
całość podczas naszych koncertów. Różnorodność charakterów 
i styli oraz szerokie, instrumentarium sprawia, że nasze reggae 
jest muzyczną ekspresją naszych korzeni, naszej Trzciamajki.

drite wahl
czwartek, 2 sierpnia, godz. 21:20
Jesienią 1988, jeszcze w komunistycznych Wschodnich 
Niemczech w podziemiach niezależnej kultury trzech chłop-
ców z Rostocka – Gunnar (voc/g), Busch (voc/b) i Krel (p) , 
zagrali swój pierwszy koncert w szkolnej stołówce. Ironicznie 
zarówno w odniesieniu do swoich własnych talentów muzycz-
nych, a także statusu społecznego buntowniczego pokolenia, 
nazwali siebie „Dritte Wahl” (trzeci wybór). Grają mocne połą-
czenie elementów punka i metalu z pełnymi wyrazu tekstami 
wyróżniło ich wśród innych zespołów.

zmaza
czwartek, 2 sierpnia, godz. 22:45
Legenda polskiego punka. Zespół ZMAZA powstała w Trzcian-
ce na początku lat 90-tych. W początkowej fazie działalności, 
zespół grał sporo koncertów o zasięgu lokalnym, choć zdarzyło 
się, że startował w tzw. Otwartych Drzwiach FMR Jarocin 93. 
Potem nastąpiło ograniczenie działalności zespołu związane ze 
studiami, kłopotami lokalowymi i sprzętowymi. Mimo tego grupa 
nie zawiesiła działalności i w miarę możliwości pojawiała się na 
nielicznych imprezach. Na tegorocznym Przystanku Woodstock 
grupa będzie świętowała dwudziestolecie swojej działalności!

Swobodna
piątek, 3 sierpnia, godz. 17:15
Zespół Swobodna powstał w Szydłowcu jesienią 2010. Muzyka jaką 
gra to raczej alternatywa - wypadkowa tego czego słuchają członko-
wie zespołu. W ich przypadku to dość duży przekrój, słychać punk 
rock i hard core, ale także reagge, folk słowiański czy metal.

pajujo
piątek, 3 sierpnia, godz. 18:35
Maksimum energii ze sceny, niezapomniany klimat oraz ukojenie dla 
ucha i duszy spokojnymi rytmami reggae, nieco szybszym rockste-
ady oraz żywiołowym SKA, które wspiera energiczna sekcja dęta.

radical Soul amunition
piątek, 3 sierpnia, godz. 20:00
Nowy projekt Smalca, znanego z formacji takich jak Zielone Żabki, 
Ga-Ga czy Radical News. Roots-dub-freak-reggae - tak określają 
swój styl członkowie zespołu. Spokojne tempa, wyluzowane aran-
żacje, rzeczywiście pomagają wypełnić kapeli swoją misję.

Leniwiec
piątek, 3 sierpnia, godz. 21:20
Leniwiec gra melodyjną, czadową mieszankę punk-rocka, reggae 
i ska wzbogaconą dźwiękami saksofonu, akordeonu i puzonu. Do-
chodzą do tego zazwyczaj zaangażowane i polityczne, ale czasem 
też zupełnie niepoważne, teksty.

farben Lehre 
piątek, 3 sierpnia, godz. 22:45
FARBEN LEHRE powstało we wrześniu 1986 roku. Od tam-
tego czasu ukazało się 9 płyt studyjnych: „Bez pokory”, „My 
maszyny”, „Insekty”, „Zdrada”, „Atomowe zabawki”, „Pozy-
tywka”, „Farbenheit”, „Snukraina”, „Ferajna”, koncertowa 
„Samo życie”, dwa dvd: „Przystanek Woodstock 2006”, „Pun-
ky Reggae live 2008” oraz liczne kompilacje.
Muzyka FARBEN LEHRE jest energiczna, melodyjna, pełna 
radości grania i wolna od kompleksów. Ostre, aczkolwiek przy-
stępne dźwięki oraz garść szczerych słów stanowią próbę du-
chowego porozumienia się z drugim człowiekiem...

offensywa
sobota, 4 sierpnia, godz. 17:15
Zespół został założony pod nazwą No Future w 2006 roku 
w Szczecinie. W 2008 roku własnymi siłami w nakładzie kilku-
set sztuk ukazała się płyta demo zatytułowana „God save No 
Future”. Od roku 2012 zespół działa pod nazwą OFFENSYWA. 
Kapela nagrała debiutancki album, którego premiera odbędzie 
się w sierpniu 2012. Muzyka OFFENSYWY to synteza prostych, 
energetycznych gitarowych dźwięków wspartych szczerymi tek-
stami, inspirowana w szczególności nurtem punk rockowym.

toi Luzja
sobota, 4 sierpnia, godz. 18:40
13 marca 2010 roku z inicjatywy Arjuny trójka znanych sobie od 
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dawna wojowników światła postanawia nie odkładać broni i po-
wołuje do życia nowy projekt. W końcu bez ciśnienia i chęci by-
cia na świeczniku zawiązuje się zespół. W październiku 2010 
zespół popełnia pierwsze nagrania, rejestrując tym samym trzy 
numery. Do chwili obecnej TOI LUZJA pracuje nad swoją debiu-
tancką płytą, która niebawem ujrzy światło dzienne.

bas tajpan
sobota, 4 sierpnia, godz. 20:00
Zespół Zaczynał w pierwszej połowie lat 90. udzielając się na legen-
darnych kompilacjach DJ 600V i IGS-a, oraz wielu innych kojarzo-
nych z początkiem kultury hip-hop w Polsce. Od razu zyskał sobie 
ogromne grono słuchaczy wiernych mu po dziś dzień. W okolicach 
roku 1999 nawiązał bliską współpracę z Gutkiem (obecnie Indios 
Bravos). W lutym 2009 na półki sklepów trafia jego debiut fonogra-
ficzny – album “Fandango Gang” nagrany wspólnie z Miuoshem.
 
pabieda
sobota, 4 sierpnia, godz. 21:20
Zespół PABIEDA istnieje od 1987 roku. Do 1995 roku zagrali ponad 
350 koncertów. Zespół brał udział w między innymi w takich impre-
zach jak: „POZA KONTROLĄ” - Warszawa 1987, „MOKOTOWSKA 
JESIEŃ MUZYCZNA” - Warszawa 1988, „ODJAZDY” - Katowice 
1988, „ROCK NA WSCHODZIE” - Biała Podlaska 1988, „NOWA 
SCENA” - Sopot 1988, „LETNIA ZADYMA W ŚRODKU ZIMY” - 
Warszawa 1989, „ZADYMA” na Torwarze - Warszawa 1989, „LE 
PRINTEMPS de BURGES” - Koszalin 1990, „JAROCIN” - Jarocin 
1988, ‚89, ‚91, ‚92 , „F.I.M.U.” - Belfort (Francja) 1993, „PRZYSTA-
NEK WOODSTOCK” - Czymanowo 1995, Żary 2003

gaga/zielone żabki
sobota, 4 sierpnia, godz. 23:00
ZIELONE ŻABKI i GA-GA to dwa zespoły które na przełomie lat 80 
i 90 namieszały sporo w polskiej, niezależnej, scenie muzycznej, 
głównie za sprawą Festiwalu w Jarocinie. Ich muzyka przetrwała 
lata, a teksty pisane wtedy, zaskakują aktualnością. Główną posta-
cią w tych działaniach jest Smalec - wokalista, basista, gitarzysta, 
autor tekstów. Od kilku już lat, razem z ze swoimi kolegami, konty-
nuuje działalność pod podwójną nazwą G-GA-GA-ZIELONE ŻABKI.

akademia Sztuk 
przepięknych
HarmONOGram SPOtKań

Środa, 1 sierpnia 

10:00 – roman Paszke
11:30 – Jacek Bożek
19:30 – Pokaz filmów nagrodzonych w konkursie 
„Polska za 20 lat”  
20:00 – Występ kabaretu łowcy.B  

Czwartek, 2 sierpnia
 
ok. 11.30 Prezydent rP Bronisław Komorowski 
  i Prezydent rFN Joachim Gauck
13:30 – Ks. Biskup tadeusz Pieronek
ok. 2:00 – Filharmonia Gorzowska (koncert)

Piątek, 3 sierpnia

10:00 – Bogusław Wołoszański
11:30 – andrzej Strejlau
13:00 – Krzysztof Hołowczyc
ok. 2:00 – Natalia Przybysz (koncert) 

Sobota, 4 sierpnia

10.00 Kpt. tadeusz Wrona i Gen. Sławomir Kałuziński 
11:30 – gen. Waldemar Skrzypczak, Sabaton
13:30 – Janina Paradowska

roman paszke
środa, 1 sierpnia, godz. 10:00
Roman Paszke – jachtowy kapitan żeglugi wielkiej. Żeglarz regatowy, 
nawigator, budowniczy jachtów. Ponad 40 lat doświadczenia w żeglu-
dze morskiej. Przepłynął ponad 90 tysięcy mil w rejsach oceanicznych, 
w tym samotnie przez Atlantyk na trasie Cadiz (Hiszpania) – Nowy 
Jork (USA). Wielokrotny Mistrz Polski w klasach morskich, zwycięzca 
i uczestnik wielu międzynarodowych regat m.in. Kieler Woche oraz 
Admirals Cup. Przemiły, ciepły, szukający przyjaciół człowiek.
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jacek bożek
środa, 1 sierpnia, godz. 11:30
Założyciel i lider Klubu Gaja z Bielska-Białej – jednej z najstarszych 
polskich pozarządowych organizacji ekologicznych. Z zawodu 
społeczny innowator (social enterprenuer). Ukończył wiele kursów 
w kraju i zagranicą dotyczących ekologii i działań społecznych. 
Stypendysta rządu Nowej Południowej Walii w Australii, pracował 
w Rainforest Information Center. Inicjator akcji „Zwierzę nie jest rze-
czą” – największej akcji informacyjnej dotyczącej ochrony zwierząt 
w Polsce. W ramach akcji „Święto drzewa” rozpoczął z Klubem Gaja 
inicjatywę sadzenia drzew przez znanych Polaków. Jedno z drzew 
posadził Jurek Owsiak.

prezydenci polski i niemiec
czwartek, 2 sierpnia, godz. 11:45 
To niewątpliwie jeden z najważniejszych elementów Przystanku Wo-
odstock. Na terenie naszego festiwalu dojdzie do międzynarodowej 
wizyty na najwyższym szczeblu. Przyjadą do Was Prezydent Polski 
Bronisław Komorowski oraz Prezydent Niemiec Joachim Gauck.
 
ks. biskup tadeusz pieronek
czwartek, 2 sierpnia, godz. 13:30
W latach 1951–1954 studiował na Wydziale Teologicznym Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego, a po likwidacji wydziału w Wyższym Semi-
narium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej. Święcenia kapłań-
skie przyjął w roku 1957. W 1992 otrzymał w Rzymie sakrę biskupią 
z rąk papieża Jana Pawła II i został biskupem tytularnym Cufruty. 
Od 1992 pełnił funkcję zastępcy sekretarza generalnego Konferencji 
Episkopatu Polski, a w latach 1993–1998 jej sekretarza generalne-
go. W latach 1998-2004 pełnił funkcję rektora Papieskiej Akademii 
Teologicznej w Krakowie. Od 1998 do 2010 był przewodniczącym 
Kościelnej Komisji Konkordatowej. Przewodniczył także pomocni-
czemu trybunałowi ds. beatyfikacji Jana Pawła II. Duchowny mądry, 
wrażliwy, spokojny, posiada umiejętność stawiania trafnych ocen.

bogusław wołoszański
piątek, 3 sierpnia, godz. 10:00
Autor ok. tysiąca programów i filmów o tematyce historycznej, wśród 
których najwyższe uznanie zdobyły programy „Sensacje XX wieku”, 
uznane za najlepszy program w historii Polskiej Telewizji. W 2006 
roku napisał scenariusz 13-odcinkowego serialu telewizyjnego ”Ta-
jemnica Twierdzy szyfrów” (na podstawie własnej książki „Twier-
dza Szyfrów”), którego był producentem, emitowanego na antenie 
I Programu TVP jesienią 2007 roku. Od 1990 r. napisał 20 książek 
(w tym „Encyklopedię II wojny światowej”), głównie na temat polity-
ki i działań militarnych, z których wszystkie stały się bestsellerami. 
Jest bezpośredni, kontaktowy i doskonale potrafi dzielić się wiedzą, 
której ma nieograniczone zasoby.

andrzej Strejlau
piątek, 3 sierpnia, godz. 11:30
Jeden z najbardziej uznanych trenerów piłkarskich w Polsce. Ukoń-
czył studia na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. 
Uprawiał piłkę nożną – występował na pozycji napastnika (AZS-
-AWF Warszawa, Gwardia Warszawa, Hutnika Warszawa oraz 
Legia Warszawa). Jako trener piłki nożnej zaczynał od prowadze-
nia lokalnych drużyn z Warszawy. Następnie pracował w Polskim 
Związku Piłki Nożnej jako szkoleniowiec juniorskich reprezentacji 
Polski oraz „młodzieżówki”. W czasie Igrzysk Olimpijskich w Mona-
chium w 1972, a także od maja 1974 do końca 1975 oraz na Igrzy-
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skach Olimpijskich w Montrealu w 1976 był asystentem Kazimierza 
Górskiego. Od 1977 do 1978 był asystentem kolejnego selekcjo-
nera reprezentacji Polski Jacka Gmocha. W 1981 i w latach 1986–
1987 był szefem szkolenia w PZPN. W latach 1989–1993 prowadził 
reprezentację Polski: w ostatnich meczach eliminacji do Mistrzostw 
Świata we Włoszech w 1990, w eliminacjach do Mistrzostw Europy 
w Szwecji w 1992 oraz w eliminacjach do Mistrzostw Świata w USA 
w 1994. Jest świetnym komentatorem i wybitnym znawcą tematu. 
Ma swoje zdanie i opowiadając wskrzesza całe dziesięciolecia pol-
skiej piłki nożnej.

krzysztof hołowczyc 
piątek, 3 sierpnia, godz. 13:00
Jeden z najbardziej utytułowanych polskich kierowców rajdowych, 
mający w swoim dorobku zarówno wielokrotne tytuły Mistrza Pol-
ski, Mistrza Europy, jak i udane starty w eliminacjach Mistrzostw 
Świata (WRC) i w legendarnym rajdzie Dakar. Krzysztof Hołowczyc 
jest znany ze swego zaangażowania w sprawy dotyczące bezpie-
czeństwa ruchu drogowego. W 2004 r. powołał fundację „Kierowca 
Bezpieczny”, której celem jest poprawa stanu bezpieczeństwa na 
polskich drogach. Jest sygnatariuszem Europejskiej Karty Bezpie-
czeństwa Ruchu Drogowego.
 
gen. waldemar Skrzypczak
sobota, 4 sierpnia, godz. 11:30
Generał broni rez. Sił Zbrojnych RP. Oficer dyplomowany wojsk 
pancernych. W 1976 rozpoczął służbę wojskową jako podchorąży 
w Siłach Zbrojnych PRL. Dowodził 32 Pułkiem Zmechanizowanym, 
16 Dywizją Zmechanizowaną, 11 Dywizją Kawalerii Pancernej oraz 
Wielonarodową Dywizją Centrum-Południe. W latach 2006-2009 
był dowódcą Wojsk Lądowych. W sierpniu 2009 podał się do dymi-
sji w proteście przeciwko sposobowi zarządzania siłami zbrojnymi 
przez polskie Ministerstwo Obrony Narodowej. Od 8 września 2011 
pełni funkcję doradcy ministra obrony narodowej Tomasza Siemio-
niaka. Od czerwca 2012 roku – Wiceminister Obrony Narodowej. 
Dał się poznać jako dowódca ceniony i szanowany przez żołnierzy.

Sabaton
sobota, 4 sierpnia, godz. 11:30
Szwedzka grupa wykonująca muzykę z pogranicza power i heavy 
metalu. Tematyka utworów jest powiązana z wojną, w szczególno-
ści z II wojną światową. Sabaton zagra na Dużej Scenie 18. Przy-
stanku Woodstock oraz odpowie na pytania Woodstockowiczów 
w naszym namiocie Akademii Sztuk Przepięknych. Grupa powstała 
w 1999 r. w Falun. Do 2010 r. zespół wydał pięć albumów studyj-
nych pozytywnie ocenianych przez krytyków muzycznych. W 2006 
i 2007 roku uznana za najlepszy zespół hardrockowy w Szwecji. 

Grupa wielokrotnie występowała w Polsce. W jednym z teledysków 
zespołu występuje gen. Waldemar Skrzypczak – obecnie Wicemini-
ster Obrony Narodowej.

janina paradowska
sobota, 4 sierpnia, godz. 13:30
Jedna z najbardziej uznanych dziennikarek współczesnej Polski. Od 
1989 zajmuje się polityką, jest obecnie komentatorem politycznym 
„Polityki”, od 9 lat prowadzi „Poranki” w radiu TOK FM, od kilku lat 
ma program w telewizji Superstacja (rozmowy od poniedziałku do 
czwartku, w niedzielę Puszka Paradowskiej, komentatorski program 
z udziałem dziennikarzy). Najlepiej czuje się jednak jako dziennikar-
ka pisząca, zajmująca się sprawami różnymi - ochroną zabytków, 
turystyką, nauką i szkolnictwem wyższym.

WarSZtaty 
i PrOJEKty DODatKOWE
Na wzgórzu Akademii Sztuk Przepięknych prowadzonych jest 
szereg dodatkowych aktywności. Oto program projektów:

środa, 1 sierpnia kiedy?Gdzie?Co?
9:00 -- Namiot warsztatowy 
 Warsztaty szybkiego czytania
9:00 -- Wioska Himalaistów 
 Nordic Walking
10:00 -- Namiot Frickolekcji
 Frickolekcje -- warsztaty gry na gitarze
10:00 -- Wioska Himalaistów 
 Zajęcia na ściance wspinaczkowej
10:00 -- Namiot warsztatowy  
 Lubię to radosny seks -- warsztaty SWPS
11:00 -- Namiot Ceramików 
 Warsztaty ceramiczne
11:00 -- Wioska Himalaistów 
 Plecak twoim przyjacielem – szkolenie
12:00 -- Namiot Frickolekcji 
 Frickolekcje -- warsztaty gry na gitarze
12:00 -- Namiot warsztatowy
 Gramy i śpiewamy z Piotrem Bukartykiem
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12:00 -- Wioska Himalaistów 
 Nordic Walking
12:00 -- Wioska Himalaistów 
 rozstawiamy namiot – szkolenie
13:00 -- Wioska Himalaistów 
 Plecak twoim przyjacielem – szkolenie
14:00 -- Namiot Frickolekcji 
 Frickolekcje – warsztaty gry na gitarze
14:00 -- Wioska Himalaistów 
 rozstawiamy namiot – szkolenie
15:00 -- Namiot warsztatowy 
 Warsztaty improwizacji kabaretowej
15:00 -- Wioska Himalaistów 
 Nordic Walking
15:00 -- Wioska Himalaistów 
 Plecak twoim Przyjacielem – szkolenie
16:00 -- Wioska Himalaistów 
 rozstawiamy namiot – szkolenie
18:00 -- Wioska Himalaistów 
 Nordic Walking
19:00 -- Wioska Himalaistów 
 Pokaz filmów górskich
19:30 -- Namiot Spotkań aSP
 Pokaz filmów nagrodzonych 
 w konkursie „Polska za 20 lat”
20:00 -- Namiot Spotkań aSP
 łowcy B. – występ kabaretu
20:00 -- Wioska Himalaistów 
 Spotkania z podróżnikami
21:00 -- Wioska Himalaistów 
 Pokaz filmów górskich

czwartek, 2 sierpnia  kiedy?Gdzie?Co?
9:00 -- Namiot warsztatowy 
 Warsztaty szybkiego czytania
9:00 -- Wioska Himalaistów 
 Nordic Walking
10:00 -- Namiot Frickolekcji 
 Frickolekcje – warsztaty gry na gitarze

10:00 -- Namiot monar 
 Warsztaty plastyczne
10:00 -- Wioska Himalaistów 
 Zajęcia na ściance wspinaczkowej
10:00 -- Namiot warsztatowy 
 Just Chil radosny seks – warsztaty SWPS
10:30 -- Namiot Fabryki Zespołów 
 Warsztaty dla zespołów
11:00 -- Namiot monar 
 Casting do warsztatów filmowych
11:00 -- Namiot Ceramików 
 Warsztaty ceramiczne
11:00 -- Wioska Himalaistów 
 Plecak twoim Przyjacielem – szkolenie
12:00 -- Namiot Frickolekcji 
 Frickolekcje – warsztaty gry na gitarze
12:00 -- Namiot monar 
 Warsztaty bębniarskie
12:00 -- Namiot warsztatowy 
 Gramy i śpiewamy z Piotrem Bukartykiem
12:00 -- Wioska Himalaistów 
 Nordic Walking
12:00 -- Wioska Himalaistów 
 rozstawiamy namiot – szkolenie
13:00 -- Wioska Himalaistów 
 Plecak twoim przyjacielem – szkolenie
14:00 -- Namiot Frickolekcji 
 Frickolekcje – warsztaty gry na gitarze
14:00 -- Wioska Himalaistów 
 rozstawiamy namiot – szkolenie
15:00 -- Namiot monar 
 trening osobistego rozwoju
15:00 -- Namiot warsztatowy 
 Warsztaty improwizacji kabaretowej
15:00 -- Wioska Himalaistów 
 Nordic Walking
15:00 -- Wioska Himalaistów 
 Plecak twoim przyjacielem – szkolenie
16:00 -- Wioska Himalaistów 
 rozstawiamy namiot – szkolenie
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16:00 -- Namiot Fabryki Zespołów 
 Spotkanie z muzykami 
 – Lemko tower i Glaca/myriot
18:00 -- Namiot monar 
 Warsztaty filmowe - „burza mózgów”
18:00 -- Wioska Himalaistów 
 Nordic Walking
19:00 -- Wioska Himalaistów 
 Pokaz filmów górskich
20:00 -- Wioska Himalaistów 
 Spotkania z podróżnikami
21:00 -- Namiot monar 
 Kino monar – filmy o problemach młodzieży
21:00 -- Wioska Himalaistów 
 Pokaz filmów górskich
22:00 -- Kino polowe łódźstock 
 Projekcja filmu „Zdobyć Woodstock”
0:00 -- Kino polowe łódźstock 
 Projekcja filmu „Wymyk”
2:00 -- Namiot spotkań aSP 
 „Cztery pory roku” – koncert symfoniczny

piątek, 3 sierpnia  kiedy?Gdzie?Co?
9:00 -- Namiot warsztatowy
 Warsztaty szybkiego czytania  
9:00 -- Namiot Himalaistów 
 Nordic Walking
10:00 -- Namiot Frickolekcji 
 Frickolekcje – warsztaty gry na gitarze
10:00 -- Namiot monar 
 Warsztaty plastyczne
10:00 -- Wioska Himalaistów 
 Zajęcia na ściance wspinaczkowej
10:00 -- Namiot warsztatowy 
 Orientacja seksualna – wybór czy właściwość – 
 warsztaty SWPS
11:00 -- Namiot Ceramików 
 Warsztaty ceramiczne
11:00 -- Wioska Himalaistów 
 Plecak twoim przyjacielem – szkolenie

11:00 -- Namiot Fabryki Zespołów  
 Spotkanie z muzykami - Back to the Ocean, 
 Luxtorpeda, Poparzeni Kawą trzy, Gooral, 
 Deriglasoff, Bethel
12:00 -- Namiot Frickolekcji 
 Frickolekcje – warsztaty gry na gitarze
12:00 -- Namiot monar 
 Warsztaty bębniarskie
12:00 -- Namiot monar 
 Warsztaty filmowe – realizacja zdjęć
12:00 -- Namiot Himalaistów 
 Nordic Walking
12:00 -- Namiot warsztatowy 
 Gramy i śpiewamy z Piotrem Bukartykiem
12:00 -- Wioska Himalaistów 
 rozstawiamy namiot – szkolenie
13:00 -- Wioska Himalaistów 
 Plecak twoim przyjacielem – szkolenie
14:00 -- Namiot Frickolekcji 
 Frickolekcje – warsztaty gry na gitarze
14:00 -- Namiot warsztatowy 
 Przeżyj Woodstock na legalu – wykład organizowany 
 przez Forum Pokrzywdzonych przez Państwo
14:00 -- Wioska Himalaistów 
 rozstawiamy namiot – szkolenie
14:30 -- Namiot monar 
 trening osobistego rozwoju
15:00 -- Namiot Himalaistów 
 Nordic Walking
15:00 -- Namiot warsztatowy 
 Warsztaty improwizacji kabaretowej
15:00 -- Wioska Himalaistów 
 Plecak twoim Przyjacielem – szkolenie
16:00 -- Wioska Himalaistów 
 rozstawiamy namiot – szkolenie
16:30 -- Namiot monar 
 Spotkanie z seniorami, dyskusja dotycząca 
 samotności wśród osób starszych
18:00 -- Namiot Himalaistów 
 Nordic Walking
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19:00 -- Wioska Himalaistów 
 Pokaz filmów górskich
20:00 -- Wioska Himalaistów 
 Spotkania z podróżnikami
21:00 -- Namiot monar 
 Kino monar – filmy o problemach młodzieży
22:00 -- Kino polowe łódźstock 
 Projekcja filmu „Four Lions”
0:00 -- Kino polowe łódźstock 
 Projekcja filmu „Sprzedawcy” 
2:00 -- Namiot spotkań aSP 
 Natalia Przybysz – koncert „Kozmic Blues 2012”  
 poświęcony twórczości Janis Joplin

Sobota, 4 sierpnia  kiedy?Gdzie?Co?
9:00 -- Namiot warsztatowy
 Warsztaty szybkiego czytania
9:00 -- Wioska Himalaistów 
 Nordic Walking
10:00 -- Namiot Frickolekcji 
 Frickolekcje – warsztaty gry na gitarze
10:00 -- Namiot monar
 Warsztaty plastyczne
10:00 -- Wioska Himalaistów 
 Zajęcia na ściance wspinaczkowej
10:00 -- Namiot warsztatowy 
 tajemnice seksualności kobiet i mężczyzn – 
 warsztaty SWPS
11:00 -- Namiot Ceramików
 Warsztaty ceramiczne
11:00 -- Wioska Himalaistów 
 Plecak twoim przyjacielem – szkolenie
11:00 -- Namiot Fabryki Zespołów
 Spotkanie z muzykami - Papa musta, Kabanos,  
 Zgredybillies, rust, Ludzie mili, Hope, Eris is my  
 Homegirl, marika & Spokoarmia, Plan
12:00 -- Namiot Frickolekcji 
 Frickolekcje – warsztaty gry na gitarze
12:00 -- Namiot monar
 Warsztaty bębniarskie

12:00 -- Namiot monar
 Warsztaty filmowe – elementy montażu
12:00 -- Namiot Warsztatów 
 Gramy i śpiewamy z Piotrem Bukartykiem
12:00 -- Wioska Himalaistów 
 Nordic Walking
12:00 -- Wioska Himalaistów 
 rozstawiamy namiot – szkolenie
13:00 -- Wioska Himalaistów 
 Plecak twoim Przyjacielem – szkolenie
14:00 -- Namiot Frickolekcji 
 Frickolekcje – warsztaty gry na gitarze
14:00 -- Wioska Himalaistów 
 rozstawiamy namiot – szkolenie
15:00 -- Namiot monar 
 trening osobistego rozwoju
15:00 -- Namiot warsztatowy 
 Warsztaty improwizacji kabaretowej
15:00 -- Wioska Himalaistów 
 Nordic Walking
15:00 -- Wioska Himalaistów 
 Plecak twoim przyjacielem – szkolenie
16:00 -- Wioska Himalaistów 
 rozstawiamy namiot – szkolenie
18:00 -- Wioska Himalaistów 
 Nordic Walking
19:00 -- Wioska Himalaistów 
 Pokaz filmów górskich
20:00 -- Wioska Himalaistów 
 Spotkania z podróżnikami
21:00 -- Namiot monar
 Kino monar – filmy o problemach młodzieży
21:00 -- Wioska Himalaistów 
 Pokaz filmów górskich
22:00 -- Kino Polowe łódźstock 
 Projekcja filmu „Żywot Briana”
0:00 -- Kino polowe łódźstock 
 Projekcja filmu „Gabinet Doktora Caligari” 
 z muzyką na żywo zespołu the Washing machine
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program projekcji fiLmowych

czwartek, 2 sierpnia
 
22:00 - Zdobyć Woodstock
00:00 - Wymyk 

piątek, 3 sierpnia
 
22:00 - Four Lions (Cztery 
Lwy) – pokaz przedpremierowy  
00:00 - Sprzedawcy 

Sobota, 4 sierpnia

22:00 - Żywot Briana
00:00 - Gabinet dr Caligari – projekcja z muzyką na żywo 
w wykonaniu the Washing machine!

dodatkowe projekty
NamiOt NarODOWEGO BaNKu POLSKiEGO, 

a w nim: 
• możliwość wybicia żetonu okolicznościowego 
– „NBP gra razem z WOŚP, Przystanek Woodstock 2012”;

• możliwość nabycia monet okolicznościowych 2 zł ze stopu Nor-
dic Gold: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - 20 lat; Polska 
Reprezentacja Olimpijska Londyn 2012; 50-lecie Programu 3 
Polskiego Radia; 65. rocznica Powstania Warszawskiego – po-
eci warszawscy: Krzysztof Kamil Baczyński i Tadeusz Gajcy; 
Historia Polskiej Muzyki Rozrywkowej: Czesław Niemen; Histo-
ria polskiej muzyki rozrywkowej – Krzysztof Komeda; Zwierzęta 
świata – podkowiec mały (łac. Rhinolophus hipposideros). 

• Historia Bankowości Centralnej, Centrum Pieniądza NBP;

• Bankowy skarbiec, a w nim worki z milionami;

• Gra multimedialna - „Sterowiec inflacyjny”; 

• Szybki kurs rozpoznawania autentyczności polskich banknotów – 
darmowa aplikacja na urządzenia Android i Apple iOS;

• Stoisko edukacyjne - konkurs z wiedzy ekonomicznej oraz stoisko 
„Poznaj zalety oszczędzania na lokatach”;

• Gra „Stwórz własną kartę kredytową”;

• Stół multimedialny – e-publikacja z planem emisyjny monet oko-
licznościowych na 2011 i 2012;

• Prezentacja wystawy sportowej Portrety i Monety - olimpijczycy 
i piłkarze z najpiękniejszymi monetami NBP.

• Test wiedzy o NBP - wygraj cenne nagrody;

• NamiOt muZEum POWStaNia WarSZaWSKiEGO 

Na gości namiotu Muzeum Powstania Warszawskiego czekają m.in. 
powstańcze kino polowe, warsztaty plakatowe „Ty i ja”, które popro-
wadzi znany grafik Ryszard Kajzer, a także wspólne tworzenie ko-
szulek z okazji 68. Rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. 
Spośród licznie zaplanowanych atrakcji uczestnicy festiwalu będą 
także mieli okazję obejrzeć film „Miasto ruin”, dokumentujący skalę 
zniszczeń Warszawy po Powstaniu Warszawskim. Codziennie będą 
prowadzone mini-warsztaty z prowadzenia wywiadu biograficznego.
Przez cały Festiwal pod patronatem MPW będzie odbywać się ca-
sting do najnowszego filmu Mariusza Malca opartego na motywach 
„Kamieni na szaniec” Aleksandra Kamińskiego.
  
• mięDZyGaLaKtyCZNE 
 miaStECZKO SuPErBOHatEróW

W Międzygalaktycznym Miasteczku Superbohaterów będzie-
my przetwarzać śmieci, które gromadzą się podczas Festiwalu, 
w myśl zasady, że Każdy może być Superbohaterem - wystarczy 
tylko chcieć. Przeprowadzimy działania art-recyclingowe i poka-
żemy, jak wyczarować funkcjonalny produkt ze śmieci. Podczas 
warsztatów będziemy wykorzystywać surowce wtórne, przez 
co promujemy pozytywne nawyki, zachęcając w ten sposób do 
zmiany konsumpcyjnych przyzwyczajeń i wykształcenia w sobie 
większej wrażliwości na otaczający nas świat. 

W ramach warsztaty recyclingowe (2, 3 sierpnia) Woodstocko-
wicze wezmą udział w takich zajęciach jak wyplatanie z maku-
latury, instalacje z odpadów, wytwarzanie portfeli z kartonów po 
sokach, mleku oraz ze starych banerów, wytwarzanie biżuterii 
z papieru czy tworzenie strojów superbohaterskich z odpadów. 
Uczestnicy warsztatów 4 sierpnia w wyprodukowanych przez 
siebie strojach ze śmieci wezmą udział w Przemarszu Superbo-
haterów przez Woodstock. Nastąpi także uroczyste wręczenie 
Jurkowi Owsiakowi Złotej Peleryny.
  
• miaStECZKO POLSKO-NiEmiECKiE 

„Wspólne mieszkanie EUROPA - Wohngemeinschaft EUROPA” 
jest miejscem tętniącym życiem. Od rana do wieczora zawsze 
się coś tutaj dzieje. W godzinach przedpołudniowych można 
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dowiedzieć się wiele o językach i kulturze, a w godzinach po-
południowych odbędą się interesujące odczyty literackie i tur-
niej piłkarski. I tak wieczorem wszyscy w naszym wspólnym 
mieszkaniu mogą się odprężyć i odpocząć po całym dniu. W ten 
właśnie sposób mieszkańcy „Wspólne mieszkanie EUROPA - 
Wohngemeinschaft EUROPA” przeniosą europejskie życie Dwu-
miasta Frankfurt nad Odrą & Słubice 30 kilometrów dalej w dół 
rzeki, do Kostrzyna nad Odrą.

• BiurO rZECZNiKa PraW OByWatELSKiCH

Już po raz trzeci będą z nami obecni przedstawiciele Biura 
Rzecznika Praw Obywatelskich. Przez wszystkie dni Przystanku 
Woodstock w ramach Akademii Sztuk Przepięknych funkcjono-
wał będzie „namiot praw obywatelskich”. Będzie możliwość roz-
mowy z doświadczonymi prawnikami z Biura RPO, uzyskania 
informacji prawnej czy odpowiedzi na pytania z różnych dziedzin 
prawa. Można również będzie złożyć wniosek do RPO o zba-
danie sprawy. Ponadto reprezentanci Rzecznika przeprowadzą 
szkolenia na temat: „Zadbaj o siebie. Poznaj prawa obywatelskie 
z RPO”. Podczas całego pobytu promowany będzie numer bez-
płatnej infolinii – 800 676 676, jaką w tym roku uruchomiło Biuro 
Rzecznika Praw Obywatelskich.

• POLSKa Za 20 Lat – KONKurS POrtaLu  miLLiONyOu.COm
 
Jaka będzie Polska za 20 lat? Na takie pytanie musieli odpo-
wiedzieć autorzy prac na konkurs w Millionyou.com. Można było 
zgłosić film albo opowieść literacką.

Finał konkursu: 1 sierpnia o godz. 19:30 w Namiocie Spotkań 
na Akademii Sztuk Przepięknych. Przed ogłoszenie wyników 
konkursu będziecie mogli zobaczyć najlepsze filmy uczestniczą-
ce w rywalizacji. 
Zobaczcie też różne wizje przyszłości w serwisie millionyou.com!

• WiOSKa HimaLaiStyCZNa

Wchodząc do tego miasteczka poczujesz atmosferę górskich 
wypraw i niezapomnianych podróży. Przeniesiesz się w świat 
sportu i extremalnych wyzwań.
 
• NamiOt CEramiKóW

Kasia i Andrzej Czerniec przygotowują stoisko ceramiczne wraz 
piecem do wypalania gliny, gdzie prowadzić będą zajęcia od 
środy do soboty. Każdy z Was będzie mógł spróbować swoich 
sił w tej niełatwej sztuce, a i pozostanie po tym efekt w postaci 
wypalonych rzeźb i naczyń glinianych.

• NamiOt FriCKOLEKCJi

Frikolekcje to darmowe lekcje gry na gitarze w stylu fingersty-
le. Będą je prowadzili Robert Kordylewski, Adam Palma i Piotr 
Szumlas, gitarzyści specjalizujący się w fingerstyle. Zajęcia po-
pularyzujące tę technikę będą odbywały się przez cztery dni od 
środy do soboty, codziennie o 10:00, 12:00 i 14:00. Wymaga-
na jest znajomość podstaw gry na gitarze. Kto będzie miał gitarę 
- może wziąć udział w tylu lekcjach na ile będzie miał ochotę. Kto 
przyjedzie na Woodstock bez gitary - będzie mógł skorzystać 
z jednego z przygotowanych 25 T.Burtonów. Zapisy na gitarki 
zaczynają się w środę 1 sierpnia o 9:00. Kto pierwszy ten lepszy!

•  muZyCZNa StrEFa FaBryKi ZESPOłóW 

Muzyczna Strefa Fabryki Zespołów, to miejsce przygotowane 
z myślą o zespołach muzycznych, ich fanach oraz menadże-
rach. Odbędą się warsztaty dla muzyków i menedżerów, spo-
tkania z zespołami, które wystąpiły na Przystanku Woodstock 
dzięki Eliminacjom, a także konkursy na najszybszego perkusi-
stę czy gitarzystę. 
Ponadto będziemy informować o rozpoczynających się Elimina-
cjach do XIX Przystanku Woodstock, a także Banku Zespołów 
WOŚP, który łączyć będzie kapele ze sztabami w czasie XXI 
Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

• KiNO łóDźStOCK

Łódzkie Kino Cytryna ponownie będzie gościć i bawić uczestników 
Przystanku Woodstock organizując kino polowe „Łódź_Stock”.  Te-
gorocznym partnerem Łódź_Stocku jest  Uniwersytet Łódzki, dzię-
ki  któremu będą mogły odbyć się wszystkie projekcje.
 
• WiOSKa POLiCyJNa

Wioska Policyjna jest tradycyjnym elementem każdego Przy-
stanku Woodstock. Odwiedzając ją będziecie mieli szansę po-
zyskania informacji o działaniach policji polskiej z regionu lubu-
skiego, oraz ich niemieckich kolegów  z terenu Brandenburgii. 
Nie zabraknie treści profilaktycznych, edukacyjnych, oraz infor-
macyjnych. Wśród tematów poruszanych w Wiosce Policyjnej 
znajdą się m.in. bezpieczeństwo w ruchu drogowym, przeciw-
działania alkoholizmowi i narkomanii, odpowiedzialność prawna 
nieletnich czy bezpieczeństwo w sieci. Po raz pierwszy Wioska 
Policyjna zostanie umiejscowiona na terenie Akademii Sztuk 
Przepięknych. 
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• mONar

Zapraszamy do namiotu Stowarzyszenia MONAR w ramach 
Akademii Sztuk Przepięknych. W namiocie tym będzie można 
porozmawiać z osobami zajmującymi się na co dzień między 
innymi problemem uzależnień. Wśród nich znajdą się: terapeuci, 
partyworkerzy, streetworkerzy, osoby z przeszkoleniem z pierw-
szej pomocy lub z wykształceniem medycznym.

• StrEFa tEB EDuKaCJa

TEB Edukacja prowadzi oddziały w 47 miastach w Polsce i ofe-
ruje kształcenie w szkołach policealnych, medycznych, w formie 
kwalifikacyjnych kursów zawodowych, w technikach dla młodzie-
ży, w liceach ogólnokształcących dla dorosłych.

W strefie tEB Edukacja odbywać się będą spotkania 
indywidualne: 
• z doradcą zawodowym / specjalistą ds. personelu / headhunterem 
– uczestnicy będą mogli zapoznać się z informacjami, między inny-
mi na temat: aktywnego poszukiwania pracy

• punkt kosmetyczny – uczestnicy będą mogli poddać się badaniu 
określającem ich stan skóry, który przeprowadzi dyplomowana ko-
smetyczka, doradzi ona również, jak należy pielęgnować taką cerę.

Odbywać się będą także wykłady / prelekcje:
• jak dobrać odpowiedni makijaż oraz strój na rozmowę kwa-
lifikacyjną

• jak wyróżnić się spośród innych kandydatów na rozmowie 
kwalifikacyjnej 

• jak „zabłyszczeć” i zrobić dobre wrażenie?

• jak odpowiadać na najczęściej pojawiające się pytania.

• jak przygotować dobre CV? Najczęstsze błędy popełniane 
w życiorysach

• jak skutecznie szukać praktyk zawodowych i zdobywać do-
świadczenie zawodowe jednocześnie ucząc się czy studiu-
jąc?  

koncerty SpecjaLne
klasyka nocą - orkiestra filharmonii gorzowskiej, 
noc z czwartku na piątek 2/3 sierpnia, ok. godz. 2:00

Orkiestra Filharmonii Gorzowskiej działalność rozpoczęła 
w maju 2011 r. Jej założycielem i Dyrektorem jest Piotr Borkow-
ski. Członkowie orkiestry to młodzi, utalentowani i wszechstron-
ni muzycy z Polski, Włoch, Niemiec, Południowej Afryki, Japonii 
i Korei Południowej. Zespół zagrał pod batutą jednego z najwy-
bitniejszych współczesnych artystów – Maxima Vengerova.

W ramach cyklu „Klasyka nocą” Orkiestra wykona utwór „Cztery 
Pory Roku” A. Vivaldiego. Solistą będzie Tomasz Tomaszewski 
– pierwszy koncertmistrz Deutsche Oper w Berlinie, założyciel 
i dyrygent orkiestry Kammersolisten der Deutschen Oper Berlin, 
wykładowca na Uniwersytecie Sztuki w Berlinie.

Pamiętajcie! Namiot aSP to strefa wolna od %. 
Prosimy w nim o nie spożywanie piwa i nie pa-
lenie papierosów!

natalia przybysz i kozmic bLueS 2012 – noc 
z piątku na sobotę 3/4 sierpnia, ok. godz. 2:00
 
Kozmic Blues 2012 to projekt Natalii Przybysz przygotowany na 
50 lecie debiutu artystycznego Janis Joplin. W programie obok 
hitów psychodelicznego rocka Janis takich jak Piece of my heart, 
Try, Me and Bobby McGee znajdziemy subiektywną mieszankę 
utworów z repertuaru amerykańskiej legendy: One night stand, 
Tell Mamma, Last time czy Maybe, Move Over, Half Moon.
 

StrEFa CarLSBErG 
i WOODStOCKOWE iGrZySKa 
OLimPiJSKiE
Woodstockowa Olimpiada ma przypomnieć idee ruchu olim-
pijskiego, które przyświecały twórcom igrzysk, a przede 
wszystkim założycielowi Międzynarodowego Komitetu Olim-
pijskiego, baronowi Pierre’owi de Coubertin. Ma to być także 
zachęta do aktywnego wypoczynku, do uprawiania sportu i do 
uczciwej, prowadzonej w duchu fair-play rywalizacji. Najlep-
szych zawodników udekorujemy medalami olimpijskimi, które 
wręczone zostaną na dużej scenie w najlepszym woodstoc-
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ODDaJ KrEW!
Tradycyjnie już na Przystanku Woodstock będziecie mogli oddać 
krew, a to dzięki Centrom Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, które 
przyjadą do nas z Zielonej Góry, Katowic, Poznania i Warszawy. 
Do Waszej dyspozycji będzie także Wojskowe Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa.

GDZiE mOGę ODDaĆ KrEW?
Centrum Krwiodawstwa Przystanku Woodstock znajduje się 
w tym roku w tym samym miejscu co przed rokiem. Jego umiej-
scowienie znajdziecie na mapie Przystanku, a także podczas 
spaceru w kierunku sklepu Lidl i kranów z bieżącą wodą.
Do Waszej dyspozycji będzie aż 8 specjalistycznych, profesjo-
nalnych i w pełni wyposażonych autobusów, przygotowanych do 
poboru krwi w warunkach terenowych.

KiEDy mOGę ODDaĆ KrEW?
Oddawać krew możecie w dniach 1 – 4 sierpnia 2012 r. od 
godziny 9.00  do 18.00. 

ważne
aby oddać krew musisz mieć ukończone 18 lat, być wolnym od 
wszelkich używek.
aby twoja krew mogła zostać dołączona do banku, musi zo-
stać przebadana na okoliczność wszelkich chorób.
Wszystkich niezbędnych informacji dotyczących oddawania 
krwi udzieli Ci specjalistyczny personel medyczny w Centrum 
Krwiodawstwa Przystanku Woodstock. 

POZOStałE iNFOrmaCJE
Zbiórka krwi na taką skalę, na 
ogromnej imprezie masowej, 
nie ma sobie równych w Eu-
ropie. 

Dotychczas na Przystanku 
Woodstock zebrano ponad 
5300 litrów krwi. To absolut-
ny rekord świata! Dzięki temu 
w całym kraju przeprowadzo-
no ogromną ilość zabiegów 
i operacji, w których Wasza 
krew uratowała komuś życie. 
Dziękujemy za to!

kowym czasie, podczas wieczornego sobotniego koncertu.

Konkurencje rozgrywane będą w specjalnie przygotowanym 
miejscu na terenie festiwalu, w strefie Olimpijskiej i Carlsber-
ga (w okolicach boiska piłki nożnej). Do udziału w konkuren-
cjach można się zgłaszać przez cały czas trwania festiwalu 
już od środy w miejscu rozgrywania poszczególnych dyscy-
plin. Będą to m.in.:

• Piłka nożna
• Piłkarzyki
• Hokej na trawie
• Siatkówka plażowa
• Badminton
• Drużynowe „narciarstwo”
• Wyścig sprinterski - trenażer kolarski
• Gimnastyka artystyczna - taniec z szarfą
• Pchnięcie kamieniem woodstockowym
• Woodskok - nie trójskok a 18-sto skok (bo to 18 Woodstock)
• Bieg zakręconych - bieg z „przeszkodami”
• Bieg po pacyfie
• Szybownictwo - konkurs lotów modeli samolotów 
(z papieru!)

Liczymy na Wasz udział i na ogromne emocje sportowe! 
Zapraszamy!!! 

allegro Gra Eko i bije kolejne rEKOrdy!

Allegro zmienia kolejny Przystanek Woodstock w wyjątkową 
EKOimprezę. 

W Strefie Allegro, sercu EKOdziałań, ustanawiamy kolejne rE-
KOrdy. W tym roku liczymy na wpis do Księgi Guinnessa za rE-
KOrd w świecie realnym i wirtualnym!

Przed Festiwalem szukaliśmy rEKOrdzistów na Facebooku. Gro-
madziliśmy doWODY na to, że każdy może grać eko. Jeden ko-
mentarz to jedna kropla. Wirtualne krople przeliczyliśmy na butelki 
czystej wody, które przekażemy na najbliższy finał WOŚP. 

Przed nami teraz trzy dni Festiwalu – będzie to próba pobicia 
kolejnego rEKOrdu. Ile wody uda nam się przepompować za 
pomocą ludzkiej energii? Musi wystarczyć by zasilić wyjątkowy 
ekran wodny. Na Woodstockowiczów czeka eko-projekcja, dla 
rEKOrdzistów nagrody i mnóstwo świetnej zabawy!

W Strefie Allegro Woodstockowicze naładują telefon siłą wła-
snych mięśni, zrobią pamiątkowe zdjęcie w fotobudce połączo-
nej z Facebookiem, zregenerują siły w strefie chill out oraz za-
mienią butelki PET na… wodę! 
tegoroczne allegro Gra Eko – oj, się będzie lało!52 53



pasaż organizacji pozarządowych

Zapraszamy do pasażu organizacji pozarządowych! Do udziału w 
nim zaprosiliśmy kilkanaście organizacji – tych, które w minionych 
latach były wokół Orkiestry aktywne i które powszechnie cieszą 
się Waszym zaufaniem. Większość z nich zobaczycie też na Dużej 
Scenie Przystanku w przerwach między koncertami.

W pasażu działać będą następujące organizacje:
1. Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej – promuje 
pozyskiwanie energii z wiatru. Przygotowanie do rekordu Guinessa 
na ilość wypuszczonych latawców.
2. Górnośląskie Stowarzyszenie Familia – prowadzi profi-
laktykę antynarkotykową, akcja „Nie biorę narkotyków, jestem OK”
3. Klub Gaja – najstarsza organizacja ekologiczna w Polsce, pro-
wadzi akcję „Święto drzewa”
4. Stowarzyszenie Przyjaciół międzynarodowego ruchu 
atD Czwarty Świat – zajmuje się przeciwdziałaniem ubóstwu, 
pomoc osobom bezdomnym i wykluczonym
5. Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania – 
promuje wykorzystywanie legalnego, udostępnianego nieodpłatnie 
oprogramowania komputerowego, zajmuje się też szeroko pojętym 
rozwojem nowoczesnych technologii
6. Stowarzyszenie amnesty international – walka o prawa 
człowieka na świecie
7. Stowarzyszenie „Życie po przeszczepie” – zajmuje się 
promocją honorowego dawstwa organów i pomocą ludziom po 
przeszczepie narządów
8. Fundacja Greenpeace – międzynarodowa organizacja eko-
logiczna
9. Stowarzyszenie „Edukacja i Wychowanie”- Zielona 

Przystań – profilaktyka antyalkoholowa, wychowanie w trzeźwo-
ści, pomoc osobom uzależnionym
10. towarzystwo rozwoju rodziny – zajmuje się szeroko ro-
zumianą edukacją seksualną
11. Polska akcja Humanitarna – pomoc ofiarom wojen, katakli-
zmów i klęsk żywiołowych na świecie
12. Niezależne Zrzeszenie Studentów – działania propagują-
ce aktywność wśród studentów różnych uczelni
13. Stowarzyszenie Nigdy Więcej – działania przeciw kseno-
fobii i rasizmowi, akcja „Wykopmy rasizm ze stadionów”
14. Europejska Fundacja wspierania innowacji i Przed-
siębiorczości Krzemowa – rozwój nowoczesnych technologii, 
rozwój nauk ścisłych i działania edukacyjne
15. Stowarzyszenie „Zwykłe piwo pod chmurką” – dzia-
łania zmierzające do zmian zapisów dotyczących wychowania w 
trzeźwości  

biuro rzeczy znalezionych

Pilnujcie swoich rzeczy! Nie gubcie ich! A jeśli już coś Wam zginie 
– nie wpadajcie w panikę. Kierujcie pierwsze kroki w stronę Biura 
Rzeczy Znalezionych, które znajdziecie tuż obok sceny. Prosimy 
Was też o pomoc, jeśli zobaczycie coś zgubionego przez kogoś in-
nego. Odnieście to do Biura Rzeczy Znalezionych! 
Z góry dziękujemy!!!
 

WiELKa OrKiEStra 
ŚWiątECZNEJ POmOCy 
Na tErENiE PrZyStaNKu

Sklepy złotego melona – SiemaShop

SiEmaSHOP – sklep Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na co 
dzień funkcjonuje w internecie (znajdziecie go pod adresem www.
siemashop.pl). Na Przystanku znajduje się aż w dwóch miejscach 
na terenie festiwali – w pasażu handlowym oraz tuż obok hiper-
marketu LIDL. Pamietajcie! Kupując pamiątkowe koszulki, kupki, 
gadżety – wspieracie WOŚP. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy 
także promocje wydawnictw DVD z poprzed-
nich edycji festiwalu – największa kolekcja 
polskiej muzyki na DVD tylko do soboty 4 
sierpnia w niespotykanych cenach i tylko tu-
taj, na Przystanku Woodstock. Oferta ważna 
do wyczerpania zapasów, nie zwlekajcie więc 
– odwiedzajcie woodstockowy SIEMASHOP.
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 program ratujemy i uczymy ratować
czyli pierwsza pomoc

Program Edukacyjny Ratujemy i Uczymy Ra-
tować to ogromny projekt realizowany przez 
Fundację WOŚP, dzięki któremu ponad 
1,5 mln polskich dzieci w szkołach pod-
stawowych odbyło już swoje lekcje zasad 
udzielania pierwszej pomocy. Umiejętność 
ta jest podstawą szkoleń Pokojowego Pa-
trolu, jeśli więc wpadniecie w jakiekolwiek 
tarapaty – możecie liczyć na to, że pomoc trafi 
do Was bardzo szybko. 

Zachęcamy Was więc do odwiedzin namiotu Programu „Ra-
tujemy i Uczymy Ratować”, który znajdziecie na początku pasa-
żu organizacji pozarządowych. Tam, pod okiem doświadczonych 
instruktorów i korzystając z odpowiedniego sprzętu, poznacie 
podstawowe tajniki pierwszej pomocy. Może potem zasilicie sze-
regi Pokojowego Patrolu!

toicamp

toi camp to nowa jakość na woodstockowym polu. Jego infra-
struktura składa się m. in. z  wysokiej jakości węzła sanitarnego, 
całodobowej ochrony, dostępu do energii elektrycznej, depozytu,  
gastronomii i punktu pomocy medycznej. Teren pola namiotowego 
jest ogrodzony i oświetlony.  Profesjonalna obsługa z chęcią poma-
ga i odpowiada  na wszelkie pytania. Na terenie kempingu znajduje 
się również mini plac zabaw dla dzieci, który z pewnością umili naj-
młodszym pobyt na festiwalu. Toi Camp posiada także dedykowany 
gościom parking dla samochodów, motocykli, camperów i przyczep 
campingowych.

Misją Toi Camp jest zapewnienie gościom najwyższego standardu 
usług i bezpieczeństwa. Jeśli więc oczekujecie od woodstockowe-
go pola namiotowego czegoś wyjątkowego, jeśli chcecie przyjechać 
z dzieciakami, jeśli chcecie czuć się maksymalnie komfortowo – to 
propozycja właśnie da Was! 

W miejscu ToiCampu wszyscy Woodstockowicze będą także mieli 
okazję skorzystać z płatnego prysznica. 

Polecamy! 

Sztafeta biegowa, sztafeta kolarzy
Jak co roku, w drodze do nas jest sztafeta biegowa, czyli Bodek 
Leśniowski wraz ze swoimi przyjaciółmi z Knurowa. W sztafecie bie-
gną m.in. dziennikarze Panoramy TVP2, przedstawiciele stowarzy-

szenia „Familia” z Gliwic oraz przedstawiciele stowarzyszenia „Bie-
giem przez Polskę” z Nowego Miasta n/Pilicą  W ciągu trzech dni 
biegacze pokonają pół Polski (czyli ok. 460 kilometrów), niosąc ze 
sobą hasła naszego woodstockowego spotkania – „Stop przemocy! 
Stop narkotykom!”. Na Dużej Scenie Przystanku spodziewajcie się 
ich w sobotę, 4-go sierpnia, około godz. 20:00. 
Kolarze jadą do nas aż z dalekiego Kalisza. To za sprawą Bronka 
Krakusa, który pasją do kolarstwa potrafi zarazić chyba każdego. 
Na tegoroczny Przystanek Woodstock kaliską sztafetę wystartował 
z Głównego Rynku  prezydent Miasta Kalisza. Cykliści mają do po-
konania 333 km trasę wiodącą przez Krotoszyn, Rawicz, Wschowę, 
Sulechów, Krosno Odrzańskie, Rzepin, Górzycę do Kostrzyna. Na 
Dużej Scenie Przystanku Woodstock spodziewajcie się ich w sobo-
tę ok. godziny 18:00, a następnie w pasażu handlowym będziecie 
mieli szansę na start w wyścigach kolarskich na specjalnych rowe-
rach stacjonarnych. 
 

Lidl

Hipermarket LIDL to miejsce, gdzie każdy będzie mógł zrobić nie-
zbędne zakupy. W sklepie znajdziecie wszystko, co będzie Wam po-
trzebne. Obok pysznych produktów spożywczych, a w tym gorących 
kajzerek prosto z pieca, w woodstockowym Lidlu kupicie też niezbęd-
ne kosmetyki i artykuły higieniczne, a nawet odzież: T-shirty, klap-
ki, skarpetki i bieliznę. Wszyscy zapominalscy mogą zaopatrzyć się 
także w przedmioty niezbędna na biwak: namioty, materace, koce, 
latarki i ręczniki. Co istotne, ceny w woodstockowym sklepie są takie 
same, jak te obowiązujące w pozostałych placówkach w całej Polsce, 
a za zakupy jak zawsze u nas będziecie mogli zapłacić kartą. 
Sklep będzie czynny już od 31 lipca od godziny 12:00 
do 2:00, od 1 do 4 sierpnia od 8:00 do 2:00 i 5 sierpnia 
od 8:00 do 12:00.  

Strefa gastronomiczna oLewnik

Zapiekanka Pokoju, Rockowy Schabowy czy Pun’k-ebab to tylko 
niektóre z propozycji woodstokowego menu, które przygotowa-
ła dla koncertowiczów firma Olewnik. W tym roku stawiamy na 
oszczędność czasu bez konieczności stania w tasiemcowych 
kolejkach czy szukania lokalnych barów – obsługa liczyć będzie 
400 osób.  Czeka na Was super menu specjalnie przygotowane 
na festiwalowe szaleństwo. Dla mięsożerców hit programu: wo-
odstockowy specjał – mega buła z 40 cm grillowaną kiełbasą. 
Poza tym w karcie m.in. hot dogi, burgery, zapiekany oraz wege-
tariańskie ziemniaki z kefirem i pierogi. 

Dla wygody oprócz płatności gotówką będzie można także 
płacić kartami paypass.
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wioska motocyklowa
Woodstockowa MotoWioska (www.motowioska.pl) zaprasza moto-
cyklistów i ich pasażerów. Tu, aby wjechać, współfinansujesz koszty 
ogrodzenia i podciągnięcia mediów – o resztę dbają organizatorzy 
z klubu Boanerges (www.boanerges.pl). Ale masz dzięki temu oka-
zję uczestnictwa w jednym z największych i najbardziej kultowych 
spotkań motocyklistów w Polsce!

uwaga! Tradycyjnie w sobotę 4-go sierpnia odbędzie się na Przy-
stanku Woodstock i na terenie Miasta Kostrzyn parada motocyklowa. 
Start z ulicy Milenijnej (tuż przy bramie wjazdowej na teren Przystan-
ku), punktualnie o godzinie 15:00. 

masz cukrzycę? 
kilka ważnych rad dla ciebie…

Przystanek Woodstock powinien być czasem dobrej zabawy. Jeśli 
masz cukrzycę, pamiętaj o kilku zasadach, które sprawią, że Naj-
piękniejszy Festiwal Świata będziesz mógł przeżyć bezpiecznie. 

1. Zrezygnuj z alkoholu. Jego spożywanie może doprowadzić do 
stanu hipoglikemii niekontrolowanej, z której nawet w warunkach 
szpitalnych jest ciężko wyprowadzić pacjenta.

2. Powiedz swoim przyjaciołom i znajomym, z którymi przyjechałeś, 
o swojej chorobie. Jeśli coś się stanie, będą mogli lepiej poinformo-
wać medyków o Twoim stanie. 

3. Rozbij się niedaleko szpitala polowego albo jednego z medycz-
nych punktów terenowych.

4. Jeśli chcesz tańczyć pod sceną albo podjąć inny duży wysiłek – 
weź mniejszą dawkę insuliny. 

5. Nie zapominaj o piciu dużej ilości płynów i regularnych posiłkach!

6. Jeśli gorzej się poczujesz od razu sprawdź ilość cukru we krwi. 

Nie zapomnij także o rzeczach, które koniecznie 
trzeba zabrać: 
•  książeczka chorego na cukrzycę – tam znajdują się wszystkie 
informacje na temat rodzaju insuliny oraz dawek

• tabliczka czekolady, butelka Coca-Coli i kostki cukru – pamiętaj 
żeby mieć je zawsze przy sobie

• napoje i jedzenie! 

• glukagon

• glukometr, paski i bateria do glukometru 

• zestaw do podawania insuliny oraz insulina 

• jeśli używasz pena – weź ze sobą zapasowego 

• jeśli masz pompę insulinową – koniecznie zaopatrz się w dren, 
baterię do pompy, zbiornik na insulinę i plastry mocujące. Pompa in-
sulinowa może się zepsuć, więc na wszelki wypadek weź i tak pena.

BEZPiECZEńStWO
Pokojowy Patrol
Pokojowy Patrol to wolontariu-
sze, którzy pełnią rolę służby 
informacyjnej, służby porząd-
kowej, zabezpieczenia me-
dycznego. Pomagają, dora-
dzają, pilnują, przestrzegają, 
udzielają pierwszej pomocy – 
jeśli cokolwiek jest nie tak i nie 
wiesz, gdzie szukać wsparcia, pierwsze kroki kieruj w stronę 
Patrolowca. Noszę czerwone i żółte koszulki. Stanowią pacz-
kę przyjaciół, wielką patrolową rodzinę Fundacji WOŚP. Wiele 
razem przeszli specjalistyczne szkolenie organizowane przez 
Orkiestrę, większość uczestniczyła już w przynajmniej jednym 
Przystanku Woodstock. Pomagają też Orkiestrze w innych 
przedsięwzięciach – organizują Finał, szkolą nauczycieli w Pro-
gramie „Ratujemy i Uczymy Ratować”, obsługują orkiestrowe 
akcje i happeningi. Zawsze można na nich liczyć. 

Pokojowy Patrol to wielka przygoda. Jeśli chcesz dołą-
czyć do grona Patrolowców – zajrzyj na stronę www.
wosp.org.pl/pokojowy_patrol
  
Nowy Szpital w Kostrzynie
Zaplecze medyczne dla Przystanku Woodstock wspólnie two-
rzą Grupa Nowy Szpital, Nowy Szpital w Kostrzynie i  Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomocy. Nowy Szpital w Kostrzynie nad 
Odrą znajduje się 2,5 km od pola festiwalu. Podczas Woodstock 
pomoc doraźna szpitala, która przez pozostałą część roku służy 
40-tysięcznej społeczności powiatu, musi 
się zmienić w pełnowymiarowy Szpitalny 
Oddział Ratunkowy. 

Do Nowego Szpitala trafiają z pola festiwa-
lu te osoby którym jest potrzebna pomoc 
medyczna. Nowy Szpital wyposaża również 
szpital polowy na terenie Przystanku oraz 
zespoły ratownictwa medycznego w nie-
zbędny sprzęt, środki jednorazowe i leki.  

KOLORYSTYKA DRUK 
 turkus: 320 C (50% pantone green, 50% pantone process blue)
szary: od 40 - 50 % czarnego (lub pantone ok. 444 z siatek)
KOLORYSTYKA TABLICE / FOLIA  seledynowy 054 oracal -matowy
folia piaskowana        szary kolor 074
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Zasady bezpieczeństwa
Przystanek Woodstock to najbezpieczniejsza impreza masowa 
w Polsce. Aby tak nadal było, mamy do Was prośbę o przestrzega-
nie kilku najważniejszych zasad:

1. Zapoznajcie się i przestrzegajcie zapisów regulaminu Przystan-
ku Woodstock. Znajdziecie go na ostatnich stronach naszego infor-
matora oraz na tablicach wokół terenu Przystanku Woodstock.   

2. Pamiętajcie też o podstawowych hasłach Przystanku – „Stop 
przemocy! Stop narkotykom!”. Bądźcie otwarci i tolerancyjni wobec 
innych uczestników Przystanku, niech dobre słowo, wzajemna po-
moc i uśmiech będą podstawą Waszych relacji. Gońcie jednak dile-
rów, ściemniaczy i agresywnych prowokatorów. Jeśli takich spotka-
cie – natychmiast powiadomcie i proście o pomoc Pokojowy Patrol.

3. Bezwzględnie i natychmiast wykonujcie polecenia służb po-
rządkowych i informacyjnych – Niebieskiego i Pokojowego Patrolu. 
Wszystkie ich działania mają jeden cel – Wasze bezpieczeństwo. 
Pomóżcie im!

4. Uważnie wsłuchujcie się we wszystkie komunikaty podawane ze 
sceny Przystanku, a także  podporządkowujcie się wszystkim polece-
niom, które z tej sceny zostaną do Was przekazane.

5. Pamiętajcie o bezpieczeństwie także poza terenem Przystan-
ku Woodstock. Jeśli odwiedzacie miasto Kostrzyn nad Odrą – słu-
chajcie poleceń, wskazówek czy poleceń policji i straży miejskiej. 
W drodze powrotnej z Przystanku dbajcie o przestrzeganie norm 
bezpieczeństwa w pociągach! 

6. Starajcie się mieć przy sobie przyjaciół, jeśli zaś ktoś przybył na 
Przystanek sam – niech pozna sąsiadów na polu namiotowym. Sta-
rajcie się nie zostawiać swoich namiotów i swoich rzeczy bez opieki. 
Najbardziej wartościowe przedmioty zawsze miejcie przy sobie!

7. Zawsze miejcie przy sobie swój dowód osobisty lub innych do-
kument potwierdzający tożsamość. Bez dowodu osobistego – nie 
kupicie piwa, ale przyda się on bardzo kiedy będziecie chcieli sko-
rzystać z pomocy medycznej.

Eko-Festiwal
Przystanek Woodstock to nie tylko muzyka. Od wielu lat staramy się 
wykorzystywać go, by promować także tak istotne wartości,  jak po-
kój i tolerancja oraz… szacunek do środowiska naturalnego. Nasz 
festiwal obfituje w akcje promujące zielone myślenie: orkiestra gra-
jąca na instrumentach z odpadów, rowerowe ładowanie telefonów 
komórkowych, zbieranie zużytych butelek – i wiele innych! Staramy 
się także sami dawać dobry przykład, wprowadzając liczne proeko-
logiczne rozwiązania w funkcjonowaniu festiwalu: segregujemy od-
pady, ograniczamy ilość ulotek, oszczędzamy wodę. Pomóżcie nam 

sprawić, by Przystanek Woodstock był festiwalem przyjaznym nie 
tylko dla jego uczestników lecz także dla środowiska naturalnego. 

Posprzątaj i pomóż
Jesteśmy odpowiedzialni i dbamy o miejsce powierzone nam przez 
Miasto Kostrzyn nad Odrą. Po festiwalu przez kilka dni będziemy 
sprzątali to ogromne pole, na którym odbył się Przystanek. Prosi-
my Was o pomoc! Pokojowy Patrol pomoże Wam zdobyć worki na 
śmieci, postarajcie się więc miejsce obok Waszego namiotu pozo-
stawić czystym i posprzątanym! Pamiętajcie o rozmieszczonych na 
terenie Przystanku pojemnikach na odpady segregowane! Wyrzu-
cając butelki i pojemniki, nie zapomnijcie odkręcić nakrętki i zgnieść 
opakowanie. Liczymy na Was i z góry – ogromne dzięki!!! 

yourope – głosuj na nas
Yourope to międzynarodowa organizacja zrzeszająca festiwale 
z całej Europy. Wśród uczestników, których liczba wzrosła w tym 
roku do 70 i którzy reprezentują już 26 europejskich krajów, nie mo-
gło oczywiście zabraknąć Przystanku Woodstock. Co roku uczest-
nicy Yourope biorą udział w plebiscycie na najlepszy festiwal roku, 
zwanym European Festival Awards. Pamiętajcie, by oddać na nas 
głos w przyszłej edycji plebiscytu! Informacje na ten temat będą się 
pojawiały w nowinkach na naszej stronie www.wosp.org.pl.
 

Owsiaknet.pl na Przystanku Woodstock!
Serwis Jurka Owsiaka przygotował dla Was wiele atrakcji - na 
żywo, na Przystanku Woodstock i w internecie, na stronie 
www.owsiaknet.pl!
uwaga! W tym roku będziecie także mieli możliwość 
nagrać wideo-pozdrowienia dla przyjaciół!

Owsiaknet w pasażu NGO  
W pasażu NGO znajdziecie nasze stoisko. Możecie tam nagrać po-
zdrowienia dla swoich znajomych, rodziny i przyjaciół, a my wrzuci-
my je na nasz kanał na YouTube i tym samym wszyscy będą mogli 
wysłuchać Waszych nagrań! Mało? Przygotowaliśmy też o-zdrapkę, 
którą dostajecie za przybitą pieczątkę na swoim ciele :) 

Zdrapujecie, wpisujecie otrzymany kod na stronie www.owsiak-
net.pl i... przy odrobinie szczęścia zgarniacie nagrody - płyty, 
koszulki, gadżety z Przystaku Woodstock i Owsiaknet.pl.
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W pasażu czekają na Was także liczne konkursy i najlepsza 
pod słońcem zabawa - po prostu musicie nas odwiedzić!

www.owsiaknet.pl:
Transmisja internetowa ASP i Sceny folkowej

Retransmisja koncertów na dużej scenie!

Tylko na Owsiaknet.pl znajdziecie fragmenty koncertów z XVIII 
Przystanku Woodstock - zapewniamy znakomitej jakości trans-
misję i retransmisję koncertów kapel, które wystąpią na obu sce-
nach najpiękniejszego festiwalu świata!

Dodatkowo - Woodstock od kuchni, czyli nasz szalony reporter 
w natarciu, codzienne videoblogi Jurka Owsiaka, mnóstwo świet-
nej woodstockowej muzy i najświeższe newsy prosto z pola.

Zaglądajcie na www.owsiaknet.pl przez cały rok! 

Codziennie nowe materiały, codziennie jeszcze więcej 
Przystanku Woodstock!

realizacja tV
Tylko dzięki kilkutygodniowym przygotowaniom, zaangażowaniu 
profesjonalnej techniki telewizyjnej oraz zatrudnieniu 60 opera-
torów, możecie później w serwisie Owsiaknet.pl, a także na serii 
wydawnictw DVD oglądać to, co dzieje się na naszym festiwalu. 
Na terenie Przystanku staną 3 cyfrowe wozy telewizyjne, które re-
jestrować będą wszystko to co dzieje się na Dużej Scenie, Scenie 
Folkowej i w Akademii Sztuk Przepięknych, oraz wśród Was, na 
woodstockowy polu. Prosimy więc  – pomóżcie nam stworzyć fanta-
styczną, telewizyjną opowieść o naszym festiwalu!

radio Woodstock
Muzyka z Przystanku Woodstock 24 godzi-
ny na dobę – TAK! To możliwe! Zapraszamy 
na www.radiowoodstock.pl – przez cały rok 
usłyszycie tu muzę zarejestrowaną podczas 
wszystkich dotychczasowych edycji Przy-
stanku Woodstock. 
www.radiowoodstock.pl

Przystanek Woodstock w mediach
Gdzie nas słychać na co dzień:
• W każdą środę od godz. 22:00 na antenie Programu III Pol-
skiego Radia usłyszysz autorski magazyn muzyczny Jurka 
Owsiaka „SIĘ KRĘCI”.
• Również co środę, o  godz. 16:40, najświeższe informacje 

o Orkiestrze Jurek Owsiak przekazuje na antenie Programu 
I Polskiego Radia
• W każdy czwartek około godz. 15:00 gościmy też na antenie 
Antyradia w magazynie Kasprologia, gdzie najświeższe wie-
ści z Orkiestry przekazują Jurek Owsiak lub rzecznik WOŚP 
– Krzysztof Dobies.

Oprócz tego informacji o Przystanku Woodstock szukaj w me-
diach patronackich Przystanku – Onet, CGM, Metro, Gazeta 
Lubuska i Radio Zachód.

Cały czas informacji o działalności WOŚP szukaj w oficjalnym ser-
wisie WOŚP www.wosp.org.pl. Nie zapominaj też o portalu 
internetowym Jurka Owsiaka www.owsiaknet.pl, oraz o oficjal-
nych profilach Orkiestry w serwisach społecznościowych Facebook, 
Google+, YouTube, MySpace, NK.pl i Blip czy Twitter. Jeśli chcesz 
włączyć się do dyskusji o Przystanku, czekamy na Twoje opinie na 
Forum WOŚP – forum.wosp.org.pl. 

P r z e z  c a ł ą  d o b ę  g r a  t e ż  d l a  W a s  R a d i o  W o o d s t o c k 
– www.radiowoodstock.pl.
  
Koncerty z Przystanku w tV Polonia
Druga połowa wakacji i jesień w Telewizji Polonia upłynie pod 
znakiem Przystanku Woodstock. Zapraszamy Was do obej-
rzenia 11 wybranych koncertów zarejestrowanych w czasie 
tegorocznego festiwalu, jak i w jego w dotychczasowej histo-
rii. Cykl nazwany „Złotą dziesiątką Przystanku Woodstock” 
zawierać będzie:

04.08.2012 - Happysad – koncert premierowy Przystanku 
Woodstock 2012 
11.08.2012 - Koncert Jubileuszowy Woodstock 1969-2009 
(2009)
18.08.2012 - Dżem (2003 oraz 2004)
25.08.2012 - moskwa (2005)
01.09.2012 - Krzysztof „Jary” Jaryczewski & Jary Band (2005)
08.09.2012 - męska muzyka – Wojciech Waglewski, Fisz, Emade 
(2008)
15.09.2012 - maleo reggae rockers & Goście (2010)
22.09.2012 - Piotr Bukartyk (2011)
29.09.2012 - Projekt/Przystanek republika (2011)
06.10.2012 - Justyna Steczkowska „15” (2010)
13.10.2012 - Hey (2004 oraz fragmenty z 2002) 
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JaK ZaGraĆ Na WOODStOCKu
Eliminacje na Przystanek Woodstock
Po raz kolejny przed tegorocznym Przystankiem Woodstock 
odbyły się Eliminacje dla zespołów muzycznych, organizowa-
ne przez portal fabrykazespolow.pl i Fundację Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy. W tym roku pod każdym względem były 
one niepowtarzalne. Na samym początku rekordowa ilość zgło-
szeń – 780. Później 6 koncertów w 5 miastach. Wszędzie kluby 
wpełnione po brzegi, wszędzie wspaniała muzyka i atmosfera. 
Poziom batalii o Woodstock stał na bardzo wysokim poziomie.
„Skład finału był tak mocny, że każdy zespół powinien czuć się 
wygranym. Dla tych kapel można by było stworzyć osobny festi-
wal! Ostatecznie jednak Jury Eliminacji w składzie Jurek Owsiak, 
Małgorzata Kaczmarek, Andrzej Puczyński, Tomasz Olszewski 
i Krzysztof Dobies podjęło decyzję, dzięki której na tegorocznym 
Przystanku wystąpią:

duża scena: Deriglasoff Band (pt., 15:00), Po-
parzeni  Kawą trzy (pt., 18:05), Gooral (pt., 20:30), 
Hope (sob., 15:00), Eris is my Homegirl (sob., 15:55), 
Plan (sob., 16:45). 

Scena folkowa: marek „makaron” trio (czw., 
16:30), Lemko tower (czw., 19:30), Back to the 
Ocean (pt., 16:30), Zgredybillies (sob., 16:00), Papa 
musta (sob., 18:00), Kabanos (sob., 19:00), rust 
(sob., 20:00), Ludzie mili (sob., 21:00), marika & 
Spokoarmia (sob., 23:00).
 

Centrum Prasowe Przystanku Woodstock
Na Przystanku pracuje około 250 akredytowanych dziennikarzy 
z całej Polski, ale i z wielu miejsc na świecie. Są wśród Was – 
obserwują, filmują, nagrywają i fotografują. To, jaka będzie ich 
relacja, zależy w dużej mierze od Was – pamiętajcie o tym.

Dziennikarze akredytowani na naszym festiwalu powinni mieć 
umieszczone w widocznym miejscu identyfikatory z na-
pisem PrESS, na których znajdziecie nazwisko dziennikarza 
i nazwę redakcji, dla której pracuje. Jest to znak, że ta osoba za-
akceptowała woodstockowy regulamin! Jest w nim jeden ważny 
zapis – dziennikarz jest zobowiązany do uszanowania Waszego 
prawa do odmowy uczestnictwa w jego publikacji. Więc bez Wa-
szej zgody nie może Was filmować, nagrywać, fotografować. To 
Wasza decyzja. 

Mimo wszystko – pomóżmy im w pracy! Szacunek dla tych, któ-
rzy, chcąc pisać o Przystanku, zdobyli się na odwagę by do nas 
przyjechać i swoją relację budować na własnych doświadcze-
niach. Nie ma nic gorszego, niż mądrości o festiwalu i o Was pu-
blikowane przez tych, którzy znają Woodstock jedynie ze zdjęć, 
opowieści i stereotypów. 

Centrum Prasowe Przystanku Woodstock, przeznaczone do 
obsługi wszystkich akredytowanych dziennikarzy, znajduje się 
w białym namiocie po lewej stronie sceny.

kontakt 
z fundacją

nasz adres:
Fundacja Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy
ul. Dominikańska 19C
02-738 Warszawa

nasz e-mail:
wosp@wosp.org.pl

nasze telefony:
+48 22 852 32 14
+48 22 852 32 15

nasz fax:
+48 22 852 07 52

W W W . F A B R Y K A Z E S P O L O W . P L
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Konkurs „Pokaż swój teledysk”
Aby wziąć udział w konkursie musicie zgłosić wideoklip Waszej 
kapeli. Nadesłane prace najpierw będą poddane głosowaniu 
internautów, a następnie 5 najlepszych teledysków oceni Jury 
Eliminacji na Przystanek Woodstock, wybierając jeden zespół, 
który zaprosimy na Małą Scenę. Laureatem ostatniej edycji kon-
kursu, którego zobaczycie na Scenie Folkowej w sobotę 4 sierp-
nia o godz. 17:00, jest zespół Empty Space. Zaraz po wakacjach 
koknurs startuje po raz kolejny. Wszelkich informacji szukajcie 
na stronie www.owsiaknet.pl. 

Złoty Bączek 
Złoty Bączek przyznawany jest w interne-
towym głosowaniu zespołowi, który zagrał 
najlepszy koncert ostatniej edycji Przy-
stanku. Laureat zostaje zaproszony do po-
nownego występu na Przystanku, w cza-
sie którego odbiera z rąk Jurka statuetkę. 
Jeśli nie może przyjechać – wysyłamy im 
Złotego Bączka. 

 W tym roku po raz pierwszy zostały przyznane aż 3 Złote Bączki 
– dla najlepszego zespołu Dużej Sceny (Luxtorpeda), dla najlep-
szego zespołu zagranicznego Dużej Sceny (Airbourne, statuet-
ka została wysłana!), dla najlepszego zespołu Sceny Folkowej 
(Bethel). W plebiscycie oddano ponad 80 tys. głosów.  

Tuż po wakacjach zapraszamy Was na kolejną odsłonę Plebi-
scytu Złotego Bączka. Głosowanie wystartuje we wrześniu, in-
formacji szukajcie na stronie www.wosp.org.pl.

Złoty Certyfikat POt 
dla Przystanku Woodstock
Polska Organizacja Turystyczna wyróżni-
ła Przystanek Woodstock swoim najważ-
niejszym trofeum – Złotym Certyfikatem 
dla Najlepszego Produktu turystyczne-
go roku. 
Przypominamy, że przez cały rok funkcjo-
nuje prowadzony przez POT numer tury-
stycznej pomocy, pod który cudzoziemcy 
mogą zgłaszać się ze wszystkimi tury-
stycznymi problemami.

0-800-200-300
+48-608-599-999 

Do zobaczenia na Finale
Festiwalem Przystanek Woodstock dziękujemy wszystkim, 
którzy grają z nami w Najpiękniejszej Orkiestrze Świata, którą 
jest Finał WOŚP. Już teraz zapraszamy Was w druga niedzie-
lę stycznia (13.01.2013) na kolejny, 21. Finał, podczas którego 
zbierać będziemy pieniądze na… 

To będziemy wiedzieli dopiero na jesieni. Teraz konsultujemy się 
z lekarzami i rodzicami, rozważamy wiele możliwości. Pragnie-
my wybrać cel zbiórki jak najlepiej, aby pomoc była szeroka, 
ale także aby wprowadzała w Polsce najnowocześniejsze meto-
dy leczenia i ratowania życia dzieci. W czasie Finału, w środku 
zimy, będziemy sobie przypominali te cudowne, rockandrollowe, 
letnie dni. Dzięki temu poczujemy w sobie moc energii, feerię 
pomysłów, poczucie radosnego szaleństwa i pewność, że po raz 
kolejny robimy najbardziej fantastyczne rzeczy na świecie. 

Dziękujemy Wam bardzo! A teraz bawcie się dobrze, bezpiecz-
nie pomagajcie sobie i nam aby Przystanek Woodstock był dla 
wszystkich cudownym czasem wakacyjnego bycia ze sobą.
 

SieMa!!! 
Jurek & Fundacja 

regulamin Przystanku Woodstock
Obowiązuje wszystkich uczestników festiwalu

1. Festiwal „Przystanek Woodstock” jest imprezą publiczną 
niebiletowaną, odbywającą się na terenie ogólnodostępnym.
2. Namioty mogą być rozstawiane tylko w miejscach wyzna-
czonych.
3. Na terenie Festiwalu Przystanek Woodstock:
a) Nie wnosimy i nie handlujemy jakimikolwiek narkotykami
b) Nie akceptujemy handlu oraz wnoszenia i posiadania „do-
palaczy”
c) Zabrania się okazywania jakichkolwiek objawów agresji 
i przemocy!
d) Nie wnosimy i nie handlujemy żadnym alkoholem!
4. Na terenie Festiwalu Przystanek Woodstock obowiązu-
je zakaz spożywania alkoholu w szczególności w strefach 
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oznaczonych znakiem „strefa wolna od %”.
5. Sprzedaż i spożywanie piwa odbywa się tylko w miejscach 
wyznaczonych. 
6. Nie wnosimy na teren koncertu żadnych opakowań szkla-
nych oraz przedmiotów mogących być zagrożeniem dla zdro-
wia i życia ludzkiego. To dla Waszego bezpieczeństwa!
7. Na terenie festiwalu obowiązuje zakaz używania „otwar-
tego” ognia (ogniska, butle gazowe) oraz zakaz wnoszenia 
i przechowywania materiałów pirotechnicznych. Z uwagi na 
zagrożenie pożarowe zakazuje się palenia tytoniu na obsza-
rach leśnych leżących na terenie festiwalu.
8. Bez pisemnej zgody organizatora, na terenie Festiwalu 
obowiązuje zakaz prowadzenia wystaw, happeningów, pre-
zentacji, które wkraczają w sferę wolności osobistej.
9. Nie wchodzimy na scenę oraz na żadne zabudowania 
techniczne. 
10. Nie poruszamy się żadnymi mechanicznymi pojazdami 
po terenie w czasie trwania Festiwalu Przystanek Woodstock.
11. Na terenie imprezy obowiązuje zakaz parkowania po-
jazdów mechanicznych na drogach ewakuacyjnych, drogach  
przeciwpożarowych oraz wszystkich ciągach komunikacyj-
nych. Niezastosowanie się do tych zasad skutkuje odholo-
waniem pojazdu przez służby organizatora imprezy. 
12. Złamanie zasad regulaminu skutkuje wezwaniem do na-
tychmiastowego opuszczenia terenu festiwalu.
Ponadto Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
zwraca się z prośbą o zachowanie czystości wokół siebie 
i miejsca noclegu. Prosimy też o posprzątanie swojego miej-
sca przed opuszczeniem terenu festiwalu. 

Wyjazd z Przystanku
Dziękujemy Wam za przepiękne cztery dni bycia razem na Najpięk-
niejszym Festiwalu Świata! Festiwal przemija, a przed Wami jesz-
cze prawie połowa wakacji! Ruszycie za chwilę w stronę aut lub w 
stronę autobusów, lub w stronę stacji PKP Kostrzyn i dalej ruszycie 
w stronę domu lub dalszych letnich wojaży! Pokojowy Patrol przez 
cały czas czuwa nad waszym wyjazdem!

Pamiętajcie, że na bieżąco podajemy Wam informacje o wyjeździe 
kolejnych pociągów, tak abyście spokojnie mogli dotrzeć na dwo-
rzec. Słuchajcie więc Pokojowego Patrolu, policji oraz wszystkich 
służb, które z nami pracują. Dzięki nim bezpiecznie i szybko dotrze-
cie na dworzec PKP, a potem do domu. 

Jurek Owsiak & Fundacja WOŚP
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przyStanek
woodStock 2012

partnerzy i SponSorzy
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KOLORYSTYKA DRUK 
 turkus: 320 C (50% pantone green, 50% pantone process blue)
szary: od 40 - 50 % czarnego (lub pantone ok. 444 z siatek)
KOLORYSTYKA TABLICE / FOLIA  seledynowy 054 oracal -matowy
folia piaskowana        szary kolor 074
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