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I Przedmiot konsultacji 
 

  

 Od 16 lipca do 8 sierpnia 2014 r. przeprowadzono konsultacje społeczne dot. nowej 

lokalizacji Zespołu Pomnikowego Artylerii Polskiej w Toruniu. Potrzeba przeprowadzenia 

publicznej dyskusji na ten temat pojawiła się w związku z zamiarem budowy nowej siedziby 

dla Sądu Rejonowego w Toruniu - zgodnie z listem intencyjnym zawartym pomiędzy 

samorządem naszego miasta i władzami sądowniczymi, siedziba sądu powstanie na placu 

Zwycięstwa, gdzie obecnie mieści się pomnik. Zaszła więc konieczność przeniesienia w inne 

miejsce Zespołu Pomnikowego Artylerii Polskiej. 

 Pomnik, którego pełna nazwa brzmi Zespół Pomnikowy Artylerii Polskiej, 

a zwyczajowo jest nazywany Pomnikiem Artylerzysty lub Pomnikiem Artylerii, to jeden 

z elementów podkreślających znaczenie wojsk artyleryjskich dla Torunia – miasta, które 

szczyci się ponad dziewięćdziesięcioletnią tradycją szkolenia artylerzystów, zapoczątkowaną 

tu przez Marszałka Józefa Piłsudskiego. Dlatego też samorząd, poszukując nowej lokalizacji 

dla tego monumentu przyjął założenie, że musi być to miejsce godne, w której pomnik 

zachowa swój prestiż, silną ekspozycję, dobrze wpisze się w otoczenie urbanistyczne 

zapewniające przestrzeń na organizację uroczystości o charakterze wojskowym. 

 Monument powstał w wyniku starań wielu osób i instytucji. W związku z tym, jeszcze 

przed ogłoszeniem konsultacji, na etapie wstępnym – związanym z przygotowaniem nowych 

propozycji lokalizacyjnych – poprosiliśmy o współpracę i doradztwo środowiska związane 

z wojskiem, w szczególności z toruńską szkołą artyleryjską (obecnie Centrum Szkolenia 

Artylerii i Uzbrojenia). Zasięgaliśmy więc m.in. opinii: gen. Andrzeja Piotrowskiego - 

wieloletniego Komendanta szkoły, płk. Aureliusza Chyleńskiego - obecnego Komendanta 

CSAiU; płk. dypl. rez. Romana Kłosińskiego - prezesa Stowarzyszenia Polskich 

Artylerzystów w Toruniu, płk. dypl. Włodzimierza Rudzińskiego - prezesa Koła Toruńskich 

Artylerzystów Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.  
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 Efektem tej współpracy była selekcja potencjalnych i zgłaszanych przy różnych 

okazjach propozycji i wskazanie trzech, które zdaniem naszych partnerów mogą być dalej 

rozpatrywane. W ramach narad i wstępnych konsultacji wskazano trzy lokalizacje, które 

zostały poddane konsultacjom: 

 

Lokalizacja nr 1 – „Przy Kaszowniku” 

 zbieg ul. Przy Kaszowniku i ul. Gregorkiewicza  

 dz. 51/1 obr.18, działka sklasyfikowana geodezyjnie jako działka budowlana 

 powierzchnia 4 400 m
2
 

 Obecnie stanowi teren zieleni, który stanowi ciąg komunikacyjny oraz jest 

użytkowany głównie przez właścicieli psów.   

 

Lokalizacja nr 2 – „Plac ToMiTo” 

 Plac Towarzystwa Miłośników Torunia, 

 dz. 727 obr. 10, działka sklasyfikowana geodezyjnie jako działka budowlana, 

 powierzchnia 2 880 m
2
, 

 Obecnie jest to skwer zieleni, który stanowi również przejście pomiędzy centrum 

miasta a osiedlami.  

 

Lokalizacja nr 3 – „Bulwar Filadelfijski”  

 pomiędzy Bulwarem Filadelfijskim a ul. Św. Jakuba (w miejscu dawnych „armatek”)  

 dz. 191, 192 obr. 18, działka sklasyfikowana geodezyjnie jako działka budowlana 

 W chwili obecnej teren wzdłuż linii murów obronnych stanowi teren rekreacyjny dla 

mieszkańców i turystów. Jest to również ciąg komunikacyjny pomiędzy starówką 

a bulwarem nadwiślańskim.  

 

Wybrane do konsultacji społecznych tereny pod lokalizację pomnika stanowią własność 

gminną. Ww. miejsca zostały zaznaczone na poniższej mapie:  
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 Za przeprowadzenie procesu konsultacji odpowiadał Wydział Komunikacji 

Społecznej i Informacji. W podjęte działania zaangażowane były również inne wydziały 

i jednostki Urzędu Miasta Torunia, a przede wszystkim Miejska Pracownia Urbanistyczna 

oraz Wydział Inwestycji i Remontów UMT. 
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II Przebieg konsultacji 
 

 W ramach konsultacji społecznych dotyczących nowej lokalizacji Zespołu 

Pomnikowego Artylerii Polskiej zostały przeprowadzone następujące działania: 

I. Zebranie opinii środowiska wojskowego 

 Przedstawiciele organizacji wojskowych od początku aktywnie włączyli się 

w rozmowy dotyczące wyboru nowej lokalizacji Pomnika Artylerzysty. W momencie 

rozpoczęcia oficjalnych konsultacji, Pan Zbigniew Fiderewicz – jako Zastępca Prezydenta 

Miasta Torunia oraz Przewodniczący Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk 

i Męczeństwa – zwrócił się do środowiska wojskowego o wydanie opinii w sprawie. Wraz 

z prośbą o zajęcie stanowiska został przekazany materiał informacyjny: 

 opis lokalizacji zawierający przedstawienie zalet i wad danego miejsca, pod kątem 

lokalizacji monumentu (załącznik nr 1), 

 mapy poglądowe lokalizacji (załącznik nr 2), 

 harmonogram konsultacji społecznych. 

Swoje uwagi zgłosiło 10 organizacji/przedstawicieli środowisk wojskowych, a także 

związanych z pamięcią narodową. 

Lista organizacji oraz osób zainteresowanych, do których zwrócono się o opinie: 

1. Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia (Komendant: płk mgr Aureliusz Chyleński) 

2. Koło Toruńskich Artylerzystów Związku Żołnierzy Wojska Polskiego 

(Prezes: płk dypl. w st. spocz. Włodzimierz Rudziński) 

3. Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów (Prezes: płk rez. Roman Kłosiński) 

4. Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych (Inspektor Wojsk Lądowych: 

gen. dywizji Janusz Bronowicz) 

5. Klub Generałów Wojska Polskiego (gen. bryg. pil. Roman Harmoza) 

6. Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Związku Weteranów i Rezerwistów 

Wojska Polskiego (Prezes: st. chor. sztab. rez. Tadeusz Rosicki) 

7. Stowarzyszenie Miłośników Artylerii i Militariów w Toruniu 

(Prezes: Piotr Ochociński) 
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8. Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Urzędzie Wojewódzkim 

w Bydgoszczy (Przewodniczący: Zbigniew Ostrowski) 

9. gen. dywizji Stanisław Żak  

10. płk w st. spocz. doc. dr Kazimierz Wyszyński 

11. Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (prof. Władysław Bartoszewski) 

 

II. Spacer badawczy  

 Celem spaceru badawczego, który odbył się 5 sierpnia 2014 r., było dokonanie wizji 

lokalnej trzech konsultowanych lokalizacji, połączone z dyskusją na temat wad i zalet 

proponowanych lokalizacji. Do udziału zostali zaproszeni reprezentanci organizacji 

wojskowych i pozarządowych związanych tą tematyką oraz mieszkańcy. W spacerze 

uczestniczyło 9 osób, w tym: 6 przedstawicieli środowiska wojskowego, 2 członków Rady 

Okręgu Staromiejskie i 1 osoba niezrzeszona. Obecni byli również pracownicy Miejskiej 

Pracowni Urbanistycznej, Wydziału Inwestycji i Remontów oraz Wydziału Komunikacji 

Społecznej i Informacji.  

 

III. Konsultacje internetowe  

 Od 14 lipca 2014 r. do 10 sierpnia 2014r. możliwe było zgłaszanie uwag przez osoby 

zainteresowane w formie elektronicznej. Na stronie www.konsultacje.torun.pl zamieszczono 

opis lokalizacji z przedstawionymi opiniami wydziałów/jednostek oraz mapy poglądowe.  

 W ramach konsultacji społecznych została zgłoszona 1 opinia pisemna przez 

Stowarzyszenie Stawki. 

 

 

 

 

 

http://www.konsultacje.torun.pl/
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Akcja informacyjno-promocyjna 

 Konsultacjom społecznym towarzyszyła akcja informacyjna skierowana 

do mieszkańców, w której zastosowano następująca narzędzia komunikacyjne: 

 serwisy internetowe Urzędu Miasta Torunia (www.torun.pl, 

www.konsultacje.torun.pl, www.um.torun.pl);  

 serwis społecznościowy Facebook (Mój Toruń fanpage); 

 usługa Toruń SMS; 

 notatki informacyjne w lokalnej prasie; 

 mailing do organizacji pozarządowych. 

 

  

http://www.torun.pl/
http://www.konsultacje.torun.pl/
http://www.um.torun.pl/
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III Zestawienie uwag uczestników 

konsultacji społecznych   
 

Lokalizacja nr 1 – „Przy Kaszowniku” 

 Jest to miejsce o znacznej powierzchni (4 400 m
2
), co pozwoliłoby na swobodne 

kształtowanie przestrzeni wokół pomnika – strefy dojścia i miejsca organizowania 

okolicznościowych uroczystości. W opinii urbanistów teren charakteryzuje się względnie 

dogodną ekspozycją od strony placu Biskupa Chrapka. Natomiast niedogodność może 

stanowić obniżenie terenu w stosunku do sąsiedniej jezdni (skarpa ok. 1,5 m wysokości), co 

może obniżyć ekspozycję pomnika. W przypadku wyboru tej lokalizacji konieczne byłyby 

niewielkie korekty zieleni (usunięcie krzewów).  

 Zdaniem Miejskiego Konserwatora Zabytków, spośród wskazanych lokalizacji, 

miejsce to jest właściwe z punktu widzenia ochrony historycznej i przestrzeni urbanistycznej.  

Wśród przedstawicieli środowisk wojskowych wybór tego miejsca poparli: 

 Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Bydgoszczy, 

 Zarząd Wojski Rakietowych i Artylerii Inspektoratu Wojsk Lądowych,  

 płk w st. spocz. doc. dr Kazimierz Wyszyński. 

Wskazali oni „Przy Kaszowniku” jako najkorzystniejszą lokalizację ze względu na 

powierzchnię obszaru, który daje możliwości aranżacji terenu wokół pomnika oraz 

przystosowania do organizacji uroczystości wojskowych i patriotycznych. Ponadto ze 

względu na otwartą przestrzeń, monument byłby dostępny i zauważany przez znaczną część 

mieszkańców. Zdaniem ww. organizacji, wybór tej lokalizacji umożliwi jak najlepszą 

ekspozycję, która podkreśli tradycje artyleryjskie w Toruniu.  

 Natomiast w opinii uczestników spaceru badawczego (w większości również 

reprezentantów środowiska wojskowego), lokalizacja „Przy Kaszowniku” charakteryzuje się 

niskim stopniem ekspozycji. Brak tu również możliwości rozwoju tego obszaru 

w przyszłości. Problem, który został podkreślony przez mieszkańców, to obniżenie terenu. 
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Ukształtowanie terenu nie tylko uniemożliwi odpowiednią ekspozycję monumentu, ale 

również powoduje, że jest to miejsce mało prestiżowe.  

 Zwrócono uwagę na fakt planowanej przebudowy pl. Biskupa Chrapka, co będzie 

wiązało się ze zmianą przebiegu ulic. W tym miejscu ma powstać rondo, ale również nowe 

zjazdy i zatoki autobusowe. Tym samym trudno dokładnie przewidzieć czy nie nastąpi 

kolizja pomiędzy nową infrastrukturą drogową, a lokalizacją pomnika na tym obszarze.  

Lokalizacja nr 2 – „Plac ToMiTo” 

 Podobnie jak w przypadku lokalizacji „Przy Kaszowniku”, powierzchnia terenu na 

Placu ToMiTo pozwala na swobodne kształtowanie przestrzeni wokół pomnika – strefy 

dojścia i miejsce organizowania okolicznościowych uroczystości. W opinii urbanistów 

pomnik zlokalizowany w tym miejscu, będzie dominował w przestrzeni. Teren 

charakteryzuje się dogodną ekspozycją ze strony przyległych ulic Grudziądzkiej i Placu 

Towarzystwa Przyjaciół Torunia. Argumentem na korzyść tej lokalizacji jest sąsiedztwo 

cmentarza garnizonowego. 

 

Wśród przedstawicieli środowisk wojskowych wybór tego miejsca poparli: 

 Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, 

 Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, 

 Klub Generałów Wojska Polskiego, 

 Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów, 

 Koło Toruńskich Artylerzystów Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, 

 Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Związku Weteranów i Rezerwistów 

Wojska Polskiego, 

 gen. dywizji Stanisław Żak. 

 

Mieszkańcy i reprezentanci organizacji wojskowych, którzy uczestniczyli w spacerze 

badawczym jednomyślnie opowiedzieli się za wyborem Placu ToMiTo jako nowej lokalizacji 

dla Pomnika Artylerii. 

 

 Argumenty przytaczane przez reprezentantów powyższych organizacji, uczestników 

spaceru  oraz osób odpowiedzialnych za ład przestrzenny w mieście są zbieżne. Przede 
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wszystkim podkreślano możliwość aranżacji przestrzeni wokół pomnika. Zieleń na tym 

terenie ma w dużym stopniu charakter zagospodarowany. Natomiast konieczne zmiany po 

dyslokacji pomnika, nie będą wymagały zbyt dużych modyfikacji w tym względzie. 

Istniejąca zieleń (zwłaszcza drzewa) może zostać wkomponowana w zagospodarowanie 

obszaru, m.in. ze względu na fakt, że omawiany teren zieleni jest zadbany.  

 Lokalizacja pomnika na Placu ToMiTo byłaby odpowiednia również ze względu na 

możliwości dojazdu. W pobliżu znajdują się liczne parkingi. Niewykluczone jest również 

uwzględnienie budowy zatoki z miejscami parkingowymi (przy ul. Grudziądzkiej), które 

mogłyby być używane zwłaszcza przy organizacji uroczystości wojskowych lub 

patriotycznych.  

 Uczestnicy spaceru zwrócili również uwagę, że istniejąca zabudowa wokół placu nie 

urąga godności pomnika. Z kolei możliwość budowy nowych obiektów, zwłaszcza 

odbiegających stylem od istniejących, jest znikoma.  

 Jest to nie tylko lokalizacja charakteryzująca się odpowiednią ekspozycją, ale również 

prestiżem ze względu na bliskość centrum miasta. Znaczenie ma również niewielka odległość 

od obecnej lokalizacji pomnika. Ponadto sąsiedztwo cmentarza garnizonowego, na którym 

część poległych stanowią artylerzyści, pozytywnie wpisuje się w idee umiejscowienia 

Zespołu Pomnikowego na tym terenie.  

 

 W trakcie dyskusji dotyczącej wyboru nowej lokalizacji, pojawiały się już sygnały, 

w jaki sposób mieszkańcy i organizacje wojskowe wyobrażają sobie bardziej dokładnie 

umiejscowienie pomnika na Placu ToMiTo oraz aranżację terenu wokół niego.  

 Zdaniem reprezentantów Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia oraz 

Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów, najodpowiedniejsze byłoby usytuowanie pomnika 

frontem do ul. Odrodzenia. Problemy komunikacyjne dla osób, które chciałyby zatrzymać się 

w celu zobaczenia pomnika, stanowią argument przeciw usytuowaniu monumentu przodem 

do skrzyżowania ulic: Odrodzenia, Legionów i Uniwersyteckiej 

 Inni przedstawiciele wojskowi oraz mieszkańcy uważają, że front Zespołu 

Pomnikowego powinien znajdować się od ul. Grudziądzkiej. Byłaby wtedy chociażby 

możliwość parkowania samochodów, autokarów w przypadku wykonania zatoki przy tej 

ulicy. Przeciw takiemu rozwiązaniu przemawia z kolei fakt, że wtedy pomnik będzie 

znajdował się tyłem do centrum.  
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 Bez względu na rozważane opcje dotyczące usytuowania frontu Zespołu 

Pomnikowego, wszyscy uczestnicy konsultacji uważają, że w momencie podjęcia decyzji 

o wyborze nowej lokalizacji potrzebna jest publiczna rozmowa na temat aranżacji 

przestrzeni. Organizacje wojskowe wyraziły chęć uczestnictwa, nie tyle w powstawaniu 

projektu, co opiniowaniu propozycji przygotowanych przez urbanistów. 

Lokalizacja nr 3 – „Bulwar Filadelfijski” 

 Przedstawiciele środowisk wojskowych oraz mieszkańcy w swoich wypowiedziach 

nie rozważali tej lokalizacji. W ich opinii usytuowanie bryły tej wielkości na tle murów nie 

służyłoby podniesieniu rangi pomnika. Ponadto w ich odczuciu, Pomnik Artylerzysty zrobi to 

miejsce „martwym”. W związku z ogólną charakterystyką bulwarów nad Wisłą, teren ten 

powinien zostać zagospodarowany np. na cele rekreacyjne.  

 Powyższe argumenty zbieżne są z opiniami wydziałów merytorycznych Urzędu 

Miasta Torunia. Lokalizacja pomnika w tym miejscu jest niewskazana także ze względu na 

niestabilny grunt, z licznymi drobnymi ciekami wód podskórnych. Poza tym, proporcje 

i estetyka monumentu mogłyby zakłócić widok historycznej panoramy Starego Miasta. Teren 

ten przynależy do przestrzeni bulwarów nadwiślańskich i powinien spełniać funkcję 

wypoczynkową.  

Uwagi dot. aranżacji przestrzeni wokół Zespołu Pomnikowego 

 Celem przeprowadzonych konsultacji społecznych było poznanie opinii mieszkańców 

i przede wszystkim środowiska wojskowego na temat nowej lokalizacji Pomnika 

Artylerzysty. Uczestnicy poruszyli jednak dodatkowe kwestie związane 

z zagospodarowaniem terenu. Zgłoszone uwagi mają charakter ogólny, tzn. powinny zostać 

rozważone bez względu, która lokalizacja zostanie wybrana.  

 Wśród elementów, które powinny zostać uwzględnione w projekcie aranżacji 

przestrzeni wokół pomnika są ławki, ścieżki, aleje oraz odpowiednio zagospodarowana 

zieleń. Należałoby pamiętać o oświetleniu terenu, ale również o iluminacji samego 

monumentu. Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia oraz Stowarzyszenie Polskich 

Artylerzystów zasugerowało oświetlenie w barwach artyleryjskich (czerwono-zielonym). 
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 Mówiąc o szczegółowej aranżacji wybranej przestrzeni, przedstawiciele środowisk 

wojskowych wielokrotnie w trakcie konsultacji zwracali uwagę na potrzebę zaplanowania 

centralnego podejścia. Umożliwiłoby to chociażby ustawienie orkiestry. Ponadto 

doprowadzenie przyłączy energetycznych i gazowych usprawniłoby realizację uroczystości 

wojskowych i patriotycznych. 

 Powyższe elementy w przestrzeni wokół pomnika, w opinii przedstawicieli wojska, 

będą służy zwiększeniu ekspozycji i prestiżu monumentu. Należy zaznaczyć, że wielu 

reprezentantów środowisk wojskowych, dyslokację pomnika postrzega również jako 

możliwość zwiększenia świadomości wśród mieszkańców Torunia na temat tradycji artylerii 

w mieście i symboliki monumentu. Miałyby temu celowi służyć także tablice informacyjne 

zamontowane przy Zespole Pomnikowym, które zawierałyby informacje o pomniku oraz 

historii artylerii Garnizonu Toruń. 

 Z uwagi na konieczność uwzględnienia m.in. powyższych kwestii, reprezentantom 

organizacji wojskowych zależy na możliwości włączenia się w dyskusję nad przygotowanym 

projektem zagospodarowania terenu. 

  

 Opinię dotyczącą nowej lokalizacji Zespołu Pomnikowego Artylerii Polskiej zgłosiło 

również Stowarzyszenie Stawki, które zaproponowało przeniesienie pomnika do 

lewobrzeżnej części miasta. Dzielnice Torunia, takie jak Stawki czy Rudak, od ponad 150 lat 

związane są z wojskiem. W tej części miasta znajduje się nadal poligon artyleryjski, 

a w przeszłości były tu również jednostki. Stowarzyszenie zwraca uwagę, że są tu tereny 

duże, które stwarzają możliwości wyeksponowania pomnika.  

 Zdaniem Stowarzyszenia lokalizacja Zespołu Pomnikowego na lewobrzeżu byłaby 

kolejnym czynnikiem do integracji obu części Torunia. Stowarzyszenie zwraca uwagę, że 

w obrębie wspomnianych dzielnic funkcjonują pojedyncze tablice pamiątkowe. Natomiast 

brak pomników, które upamiętniłyby tradycje wojskowe w tej części miasta, ale również 

przyciągnęłyby turystów i mieszkańców na lewobrzeże, chociażby przy okazji organizacji 

uroczystości wojskowych lub patriotycznych. Pomnik Artylerzysty mógłby stanowić jedne 

z głównych elementów planów zagospodarowania przestrzennego tych terenów. Argumenty 

te nie zostały jednak przyjęte przez przedstawicieli środowiska wojskowego, które 

jednoznacznie sprzeciwia się przeniesieniu pomnika na lewą stronę Wisły. 
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IV Dokumentacja fotograficzna  
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V Podsumowanie 
  

Konsultacje społeczne dotyczące nowej lokalizacji Zespołu Pomnikowego Artylerii Polskiej 

odbyły się w okresie od 16 lipca 2014 r. do 8 sierpnia 2014 r. W trakcie prac dotyczących 

dyslokacji pomnika, kierowano się kilkoma kryteriami, które powinna spełniać nowa 

lokalizacja. Powinno być to miejsce prestiżowe oraz godne usytuowania monumentu o takim 

znaczeniu. Tym samym powinien wpisywać się w otoczenie urbanistyczne, które 

zachowałoby jego powag i umożliwiało dobrą ekspozycję. Istotna jest aranżacja przestrzeni 

wokół Zespołu Pomnikowego umożliwiająca organizację uroczystości z udziałem wojska. 

 Kierując się powyższymi przesłankami, w toku narad roboczych oraz rozmów 

z przedstawicielami środowiska wojskowego wybrano trzy miejsca poddane pod publiczne 

konsultacje: 

1) „Przy Kaszowniku” (zbieg ul. Przy Kaszowniku i ul. Gregorkiewicza),  

2) „Plac ToMiTo” (Plac Towarzystwa Miłośników Torunia), 

3) „Bulwar Filadelfijski” (pomiędzy Bulwarem Filadelfijskim a ul. Św. Jakuba; 

w miejscu dawnych „armatek”). 

 

 Podjęte działania miały na celu wybór miejsca najodpowiedniejszego, które 

podkreśliłoby rolę artylerii w Polsce i w Toruniu. W ramach konsultacji uzyskano opinię 

środowiska wojskowego i okołowojskowego - związanego z tradycją artyleryjską oraz 

pamięcią narodową. Uzyskano pisemne opinie od 10 organizacji. Zrealizowano również 

spacer badawczy, w którym uczestniczyło 9 osób. W związku z obecnością grupy 

przedstawicieli wojskowych, była to okazja do przedyskutowania zgłoszonych opinii, a także 

uszczegółowieniu zgłoszonych rozwiązań w zakresie zagospodarowania terenu. Przez cały 

czas trwania konsultacji, osoby zainteresowane mogły zgłaszać swoje uwagi drogą mailową, 

listowną lub telefoniczną. Z takiej możliwości skorzystało Stowarzyszenie Stawki. 

 

 Jako najbardziej pożądaną nową lokalizację wskazano Plac ToMiTo. Pozostałe 

wskazówki, związane przede wszystkim ze sposobem usytuowania pomnika oraz 

zagospodarowaniem przestrzeni wokół zostały opisane w części III raportu. 
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 Warto dodać, że sam fakt przeprowadzenia konsultacji na przedmiotowy temat, 

spotkał się z pozytywnym odbiorem organizacji wojskowych. Zależy im nie tylko na 

podtrzymaniu tradycji artyleryjskiej w Toruniu, ale również propagowaniu wiedzy dotyczącej 

roli jaką odegrała i odgrywa nadal artyleria w kraju i w naszym mieście. 
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 VI Załączniki 

 

1. Opis lokalizacji zawierający przedstawienie zalet i wad danego miejsca, pod kątem 

lokalizacji monumentu. 

2. Mapy poglądowe lokalizacji, 

3. Opinie przesłane przez organizacji wojskowe i Stowarzyszenie Stawki, 

4. Wycinki prasowe dot. Pomnika Artylerii. 


