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Początek – 2013 rok 



Festung Posen – 1862 

http://poznan.wikia.com/wiki/Plik:Poznan1862.jpg



• Cmentarz katolicki parafii Św. Marcina 
→1825 oraz 1957-1958 

• Cmentarz ewangelicki parafii Św. Krzyża 
→1857-1934 oraz 1946-1948

• Park Schillera 
→1905-1919

• Park im. Karola Marcinkowskiego 
→1919-1938-2015

Park i cmentarze…



• Park im. Karola Marcinkowskiego 1919-1938-2015

• Zintegrowane Centrum Komunikacyjne 2012

…oraz park

„Marcinkowskiego Park Poznan 2” autorstwa MOs810 - Praca własna. Licencja GFDL na 
podstawie Wikimedia Commons -
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marcinkowskiego_Park_Poznan_2.JPG#/media/File:Ma
rcinkowskiego_Park_Poznan_2.JPG



Przestrzeń parków
Cmentarz ewangelicki Św. Krzyża
Cmentarz katolicki Św. Marcina

Neuesterplan der Provinzial - Haupt - u. Residenzstadt Posen, 
najnowszy plan Poznania głównego miasta prowincji  1913





• 11 artykułów z prasy lokalnej 

• 3 artykuły z mediów ogólnopolskich

• Wywiady: mieszkaniec Poznania oraz archeolog

Materiał empiryczny

Fot. A. W. Brzezińska



• Informujące o znalezisku: „Towarowa: znaleziono dziecięce mogiły” 

• „Poznań City Center: Na budowie znaleziono ludzkie szczątki” 

• „Odkryli ludzkie groby na Towarowej. Ślad dawnego cmentarza” 

• „XIX-wieczne groby na budowie w centrum Poznania” (TVN 24, 2 
lutego 2013). 

Lokalna prasa donosi, że…



• Informujące o liczbach: „Towarowa: znaleziono już 750 mogił” 

• „Poznań: Szczątki 900 osób znaleziono na Towarowej!” 

• „Przebudowa Matyi: Tysiące grobów pod ulicą Towarową. Od 
poniedziałku zmiany w organizacji ruchu” 

• „Towarowa: znaleziono już 1350 grobów” 

Lokalna prasa donosi, że…



• Informujące o niestosowności podejmowanych działań: „Tramwajem po 
cmentarzu: torowisko w Towarowej na grobach” 

• „Cmentarz poznańskiej socjety pod torami tramwajowymi” 

• „Cmentarz elity poznańskiej pod torowiskiem tramwajowym” 

• „Zbudują Skatepark na cmentarzu w parku Marcinkowskiego?” 

• "<Tu leżą przodkowie Angeli Merkel>. Poznań zbudowany na cmentarzach”

• „Poznań: Ludzkie kości wystawały z rozdartego worka na budowie Matyi” 

Lokalna prasa donosi, że…



1. Pokazujące teren prac archeologicznych w planach ogólnych i bez 
szczegółów, co czytelnikowi ma uświadamiać jak duży teren poddawany jest 
badaniu.

2. Pokazujące prace archeologów, którzy widnieją na zdjęciach podczas pracy 
w wykopie, jak czyszczą znalezione trumny i kości.

3. Bardzo bliskie ujęcia wydobytych trumien i kości, owiniętych folią.

Obejrzeć „na żywo” trumny

Epoznan.pl Gloswielkopolski.plP. Marciniak

http://www.epoznan.pl/gallery2/1675/xrwf2t2xjfn93ps2td47krg9cjyjy2pk_gallery.jpg
http://www.epoznan.pl/gallery2/1675/xrwf2t2xjfn93ps2td47krg9cjyjy2pk_gallery.jpg


„Ludzie przychodzący tam, mieliśmy z nimi sporo
kłopotu, byli zszokowani tą całą historią. Nie sądzili, że
tu jest cmentarz, a przecież on jeszcze istniał w 59 r.
(…) ja jeszcze dobrze pamiętam, jako dziecko, było
widać takie charakterystyczne krzaki i z nich
wystawały ogrodzenia cmentarne. Grobów już nie
było, bo był od kilku lat park, ale jeszcze te elementy
były (…). W większości tych ludzi, często starszych,
przechodzili i się dziwili, że tu był cmentarz. Ta pamięć
zginie niebywale szybko”.

Wywiad z archeologiem przeprowadzony w dn. 26.08.2014 przez M. Smykowskiego



http://poznanskiefyrtle.pl/srodmiescie/po-fyrtlach-poznania-
92-aleja-niepodleglosci/



oba parki są nadal cmentarzami



Miejsce po… cmentarzach
Miejsce bez… upamiętnienia



http://wa.amu.edu.pl/PaToPoz/



• Narodowe Archiwum Cyfrowe 

• http://poznan.wikia.com

• http://poznanskiefyrtle.pl

• http://www.cyryl.poznan.pl 

• Gazeta Wyborcza Poznań 

• Portal epoznan.pl 

• TVN24

• Wp.pl
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