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Niemal 5 km festiwalowej trasy, aż 11 stref na lotnisku, kilkanaście świetlnych instalacji i korowód samochodów każdego dnia  
– tak przebiegał „Auto Skyway Festival. Lotnisko. Toruń. Województwo Kujawsko-Pomorskie.”, który odbywał się w dniach 19-22 sierpnia. 
W tym roku, przez wzgląd na pandemię korona wirusa festiwal zamiast na toruńskim zespole staromiejskim, odbywał się w przestrzeni 
Lotniska Toruń.  Świetliste motocrossy, widowiskowa projekcja na ścianie lasu, świetlny boom-box, instalacja inspirowana haftem kujaw-
skim  oraz performance na żywo z wykorzystaniem elementów cyrkowych i ognia — te i wiele innych atrakcji widzowie mogli zobaczyć 
dzięki pasjonującej formule drive thru!

Festiwal w trudnych warunkach pandemii



Auto Skyway Festival – najważniejsze liczby

Tegoroczna edycja przyciągnęła tłumy widzów z Torunia, jak i Polski, jednocześnie będąc 
wydarzeniem bardzo bezpiecznym! 

 �Liczba samochodów uczestniczących w wydarzeniu: niemal 5.000 samochodów
 �Liczba wypadków samochodowych, stłuczek podczas festiwalu: 0 
 �Liczba stref: 12  
 �Liczba instalacji: 22  
 �Szacunkowy ekwiwalent reklamowy: 2.566.536 zł (stan na 30.09.2020)
 � Ilość opublikowanych informacji o festiwalu: 1326 (stan na 30.09.2020)*
 � Interakcje w social media: Łącznie 18.978 interakcji, w tym:  
1.668 komentarzy, 15.027 polubień i 2.283 udostępnień (stan na 30.09.2020)*. 
 �W ramach współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Toruniu,  
w ramach działań pro-eko posadzonych zostanie niemal 5.000 nowych drzew – czyli tyle, ile 
samochodów przejechało festiwalową trasę!
 �Dużą popularnością cieszyła się możliwość wjechania na teren festiwalu bezpłatnie przez po-
siadaczy samochodów elektrycznych oraz hybrydowych.

*szacunkowe dane Instytutu Monitorowania Mediów.



Duże zainteresowanie mediów ogólnopolskich i zagranicznych

 �Wartość dotarcia informacji na przestrzeni czasu: 8.094.495 wyświetleń 
informacji (stan na 26.08.2020)*
 �Najważniejsze publikacje w mediach zagranicznych: Singapur („The 
Straits Times”), Portugalia (LUSA Agencia de Noticias de Portugal), Hisz-
pania (Agencia EFE), Chorwacja (Hrvatska izvještajna novinska agencija), 
Niemcy („Der Spiegel”) czy Wielka Brytania („The First News”). 
 �Najważniejsze publikacje w mediach ogólnopolskich: National Geogra-
phic, TVP Info (Teleexpress Extra) TVN Turbo (program „Raport Turbo”), 
TVN24 (Serwis informacyjny, Teleserwis), Superstacja (program „Super-
news”), TVP 3 (16 stacji regionalnych: „Dziennik regionów”), TVN („Co Za 
Tydzień” program Oliviera Janiaka), Meloradio, Antyradio, Eska

*szacunkowe dane Instytutu Monitorowania Mediów.



 
Obecność w National Geographic

W tym trudnym roku National Geographic postawiło na bezpośredni kontakt z widzami, angażując ich w materiały internetowe.  
W ramach działań podczas festiwalu zrealizowano aż dwa materiały – live z wydarzenia oraz filmową relację – oba materiały ukazały się 
na kanale YouTube National Geographic Polska.
Wyświetleń transmisji live (stan na 30.09.2020): ponad 106.000 wyświetleń
Wyświetleń relacji (stan na 30.09.2020) ponad 22.000 wyświetleń                                           LIVE:                         Relacja:

https://youtu.be/KMWbyUIXGQ4
https://youtu.be/0qNZ0Gn4WUc


 
Zdjęcia z otwarcia festiwalu



 
Wybrane zdjęcia z wydarzenia



Logotyp i stopka logotypowa festiwalu 



Słowo wstępne

Słowa wstępne Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego oraz Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra 
Całbeckiego było emitowane w Radiu Skyway nadawanym na częstotliwości 91,1 MHz przez 4 dni festiwalowe. Ponadto słowa 
powitania znalazły się na stronie festiwalu.



Wybrane materiały promocyjne i informacyjne



Wybrane materiały promocyjne i informacyjne



Wybrane materiały promocyjne i informacyjne



Ekspozycja materiałów promocyjnych i informacyjnych



Ekspozycja materiałów promocyjnych i informacyjnych



Ekspozycja materiałów promocyjnych i informacyjnych



Ekspozycja materiałów promocyjnych i informacyjnych



Ekspozycja materiałów promocyjnych i informacyjnych



Spoty promocyjne Partnera głównego podczas festiwalu



Serwis internetowy Auto Skyway Festival



Serwis internetowy TAK, informacje prasowe i masowy mailing



Serwis internetowy TAK, informacje prasowe i masowy mailing



Serwis internetowy TAK, informacje prasowe i masowy mailing



Filmowe działania podczas Auto Skyway Festival

Podczas przygotowań do festiwalu zrealizowano krótką serię vlogów, która przybliżała charakter festiwalu i festiwalowe atrakcje.  
Serii towarzyszyły także filmowe zaproszenia zrealizowane przez artystów Auto Skyway Festival.



Zainteresowanie mediów zagranicznych



Reklama w serwisach grupy Polska Press



Obecność w mediach: telewizja



Obecność w mediach: telewizja



Obecność w mediach: radio



Obecność w mediach: prasa

a10 Nowości Dziennik Toruński 
Poniedziałek, 17.08.2020

TELEWIZJA TORUŃ
WAŻNE TELEFONY  
Policja 997 lub 112 
Straż pożarna 998 lub 112 
Pogotowie ratunkowe 999 lub 112 
Straż miejska 986 
Pogotowie  energetyczne 991 
Pogotowie wod.-kan.  994 
 

SZPITALE 
Wojewódzki Szpital Zespolony 
im. L. Rydygiera w Toruniu: 

Szpital Wielospecjalistyczny,  
ul. Św. Józefa 53,  
tel.  56 679 31 00  
Szpital Specjalistyczny dla Dzieci i Doro-
słych, ul. Konstytucji 3 Maja 42, tel. 56 679 45 
00 
Regionalne Centrum Stomatologii,  
ul. Konstytucji 3 Maja 42,  
tel. 56 679 47 02 (03) 
Szpital Obserwacyjno-Zakaźny,  
ul. Krasińskiego 4, tel. 56 679 55 00  
Szpital Psychiatryczny, oddziały 
tel.  56 679 57 00, 56 679 58 00  
Stacja Pogotowia Ratunkowego,  
tel. 56 679 59 79 
Specjalistyczny Szpital  Miejski  
im. M. Kopernika  
ul. Batorego, tel. 56 610 02 09 
Specjalistyczny Szpital Matopat,  
ul. Storczykowa 8,  tel. 56 659 48 00 
Miejska Przychodnia specjalistyczna,  
ul Uniwersytecka 17, tel. 56 611 99 00 

SCENA  
Teatr Wilama Horzycy, plac Teatrralny 1.  
„Poskromienie  Złośnicy”, godz.18.30 
Teatr Baj Pomorski, ul. Piernikarska XX 
„Szewczyk dratewka”, godz.: 14, 16, 18 
Teatr Impresaryjny, ul. Warszawska XX  
„Hello Dolly”, godz. 17.45 
CKK Jordanki, al. Solidarniości 1-3 
„Wielka rewia na plexiglasie”, godz.: 18, 20.30 
Arena Toruń, ul. Be,a 73-97 
Black sabbath, koncert, godz. 20   
ACK Od Nowa, ul. Gagarina 37 
Slam poetycki., godz. 15 
 

POLICJA  
Komenda Miejska Policji,  
ul. Grudziądzka 17, tel. 564128 11 .  
Komisariat Toruń-Śródmieście,  
ul. PCK 2, tel. 56 641 24 52  
Komisariat  Toruń-Rubinkowo,  
ul. Dziewulskiego 1, tel. 56 641 25 70 
Komisariat Toruń-Podgórz, 
ul. Poznańska 127, tel. 56 641 24 70 
Komisariat Policji w Dobrzejewicach, 
 Dobrzejewice 65, (56) 641 29 00 
Komisariat w Chełmży, 
 ul. Sądowa 2, tel. 56 675 19 00 
 

NA POMOC 
 
Niebieska linia: Pogotowie dla ofiar 
przemocy w rodzinie: tel. 0801 120 002  
Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży,  

tel.: 116 111, poniedzialek - niedziela,  
godz. 12 -02 
Telefon zaufania w Miejskim Ośrodku 
Pomocy Rodzinie, tel. 56 622 00 00,  
poniedziałek-piątek, godz. 19-21.   
Telefon zaufania HIV/AIDS, tel. 801 888 
448, 22 692 82 26, poniedziałek - piątek i każ-
da trzecia sobota miesiąca,  godz. 9 - 21.   
 

INFORMACJE 
 
Ośrodek Informacji Turystycznej  
w Toruniu, Rynek Staromiejski  25,  
tel. 56 621 09 31,  visittorun.com  
Informacja kolejowa, tel. 19 757 
Intercity: tel. 703 200 200 
Przewozy Regionalne, tel. 703 202 020 
Arriva, tel. 703 302 333 
Infolinia kolejowa dla osób niepełnos-
prawnych, tel. 800 022 222 (  stacjonarne), 
tel. 22 47 32 354 (komórkowe).   
Arriva Bus, telefoniczny rozkład jazdy,  
tel. 703 302 333  
MZK Toruń, rozkład  jazdy: mzk-torun.pl 
informacja o rzeczach pozostawionych w au-
tobusach i tramwajach MZK: tel. 56 612 18 41 
 

INTERWENCJE 
 
Schronisko dla zwierząt,  
ul. Przybyszewskiego 3, tel. 56 622  48 87,  
telefon  interwencyjny:  666 683 377  
Ekopatrol Straży Miejskiej,  
tel. 56 6225877, tel.alarmowy: 986

PONIEDZIAŁEK, 17 SIERPNIA 

10.00 Magazyn Kujawsko-Pomorski 
10.20 Magazyn Covid-Raport (2) 
10.30 Spotkania z ekologią (196) 
10.45 Zbrodnia i Karaoke 
11.10 Prosto z mostu (2) 
11.25 Archiwum UMK 
11.30 Zumba- Iwona Trojanowska (5) 
11.45 Letnia Akademia Sztuki Walki 
14.00 #zostanwdomu: Energa Toruń- Lotos 
Gdynia (2008) 
14.55 #zostanwdomu: Marwit Toruń- GKS 
Tychy (2008) 
15.45 Czas pokoju. Międzywojnie na Kuja-
wach i Pomorzu 
16.10 Kręgi w zbożu: Nadarzyce i Orchowo 
16.20 30 lat toruńskiego samorządu 
17.00 Strefa gwiazd (3) 
17.25 Zumba- Iwona Trojanowska (5) 
17.45 Aktualności Toruńskie 
18.05 Pogoda dla Torunia 
18.10 Rozmowa dnia 
18.30 Spotkania z ekologią (196) 
18.45 Pomnik poległych żołnierzy Wojsk Ba-
lonowych w Toruniu 
19.05 Filmożerca (382) 
19.30 Zbrodnia i karaoke 
20.00 Aktualności Toruńskie 
20.20 Pogoda dla Torunia 
20.25 Rozmowa dnia 
20.45 Toruńskie Gwiazdy 2020 
21.20 Archiwum UMK 
21.25 Spotkania z ekologią (196) 
21.45 Aktualności Toruńskie 
22.05 Pogoda dla Torunia 
22.10 Rozmowa dnia 
22.30 #zostanwdomu: Energa Toruń-Lotos 
Gdynia (2008) 
23.20 #zostanwdomu: Marwit Toruń- GKS 
Tychy (2008)

INFORMATOR
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W dzisiejszym programie 
z prof. Jarosławem Buszko i fo-
tografem przyrody Jerzym 
Holcem wyruszymy na spotka-
nie z motylami dziennymi 
do puszczy bydgoskiej.  
Dowiemy sie jakie gatunki mo-
tyli tam występują i czy są 
pod ochroną. Następnie foto-
graf Michał Wawrzeńczyk 

przybliży nam zwyczaje królika 
europejskiego. Spróbujemy 
na niego zapolować z aparatem 
fotograficznym. 
 
 
Program TV Toruń dostępny 
jest w sieciach kablowych TVK 
Toruń i Multimedia Polska oraz 
na www.toruntv.net. 

Spotkania z ekologią

Festiwal 

Tegoroczny Skyway rozpo-
czyna  się już w najbliższą śro-
dę 19 sierpnia, a kończy w so-
botę 22 sierpnia. Z powodu 
pandemii będzie inny niż do-
tychczasowe, bo nie na sta-
rówce, ale na lotnisku Aero-
klubu Pomorskiego, i do zwie-
dzania nie pieszo, ale z okien 
samochodu.  

Do środy włącznie bilety 
można kupić drogą elektro-
niczną. Potem sprzedawane 
będą już tylko bezpośrednio 
przed wjazdem na miejsce festi-
walu. 

Tramwaj na lotnisku 
Około 5 kilometrów trasy do po-
konania samochodem, z 11 „sta-
cjami”, na które złoży się kilka-
dziesiąt świetlnych projekcji 
i instalacji - tak będzie wyglą-
dało zwiedzanie tegorocznych 
propozycji festiwalowych. Jak 

pisaliśmy, na lotnisko zamie-
nione w wielką scenę festiwa-
lową wjeżdżać się będzie przez 
specjalną świetlną bramę. Dalej 
zobaczymy i usłyszymy m.in. 
„Świetlny boom-box”, czyli kil-
kadziesiąt zbiorników typu 
mauzer, z których każdy będzie 
ciekawie iluminowany. W ta-

kim otoczeniu jeden z toruń-
skich didżejów będzie prezen-
tował muzykę. 

Na czas festiwalu na lotnisko 
przeniesie się zabytkowy toruń-
ski tramwaj, który stanie się 
ekranem dla specjalnej projek-
cji. Środki transportu, różno-
rodne, będą generalnie waż-

nymi bohaterami tegorocznego 
Skywaya. We współpracy 
z dilerem aut jednej z najpopu-
larniejszych marek powstaną 
projekcje na samochodach do-
stawczych. Będą jednoślady - 
zobaczymy akrobacje moto -
crossowców w podświetlanych 
kostiumach. Nie zabraknie in-

stalacji z użyciem samolotów, 
a w strefie nr 3 pojawi się natu-
ralnych rozmiarów ilumino-
wany spadochron, który bar-
wnie rozświetli kawałek noc-
nego nieba.  

Dzięki światłu nowy wygląd 
zyska pomnik przy drodze wy-
jazdowej z lotniska, odsłonięty 
kilkanaście lat temu z okazji 50-
lecia istnienia Aeroklubu Po-
morskiego. Oglądaniu ilumina-
cji pomnika towarzyszyć mają 
utwory Aleksandra Belkina, li-
tewskiego muzyka, lidera grupy 
The Road Band. 

Oprócz pojazdów ekranami 
dla projekcji będą m.in. ściana 
lasu, sąsiadującego z siedzibą 
aeroklubu i woda z fontann, któ-
rych szpaler stanie na płycie lot-
niska. 

O czym trzeba pamiętać? 
I o ile w instalacjach „wystąpią” 
różne środki lokomocji, widzo-
wie oglądać je będą wyłącznie 
z samochodów osobowych. 
Żadne inne rodzaje pojazdów, 
takie jak autobusy, motocykle, 
meleksy, rowery itp. nie będą 
mogły wjechać na teren Auto 
Skyway Festival. Nie będzie też 
można wejść na lotnisko pieszo. 

- Samochodowa formuła  
festiwalu pozwala na uczestni-
ctwo osób z niepełno -
sprawnością ruchową. Zachę-
camy do skorzystania z takiej 
możliwości. Transport można 
zamawiać pod numerem 505 
472 652, do poniedziałku 17 
sierpnia włącznie. Koszt prze-
jazdu to 25 zł - informują orga-
nizatorzy festiwali. 

O pandemii nie zapominamy 
Krzysztof Szatkowski z TAK 
przypomina też o założeniu ma-
seczki, nawet jeśli przyjedziemy 
na festiwal własnym samocho-
dem i z domownikami. Taki jest 
wymóg służb sanitarnych. Za to 
nie ma zakazu uchylenia szyb 
auta, jeśli nie korzystamy z kli-
matyzacji. 

- Przypominam także, że 
wjazd na lotniska możliwy bę-
dzie jedynie przez teren Toruń-
skiej Akademii Jazdy, ulicą Ig-
nacego Łukasiewicza - dodaje 
szef promocji TAK. 

Bilety na środę i czwartek są 
po30 zł, na piątek i sobotę po 40 zł.  

Kupić je można za pośredni-
ctwem strony: 
www.autoskyway.pl/bilety 
¹

Auto Skyway Festival już od najbliższej  
środy. Jeszcze można kupić bilety

Pandemia przegnała Skyway ze starówki na lotnisko. Ale i tam może być bardzo ciekawie  
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Mirosława 
Kruczkiewicz 
m.kruczkiewicz@polskapress.pl

Informator



Obecność w mediach: Internet



Obecność w mediach: social media


