
UCHWAŁA NR LXXIV/339/VII/2018 

RADY OSIEDLA KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE 

z dnia 1 października 2018 r. 

 

w sprawie  wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o wyrażenie zgody na 

umiejscowienie krzyża cholerycznego wraz z tablicą upamiętniającą. 

 

Na podstawie § 28 ust. 1, w związku z § 8 pkt 1 i 4 uchwały nr LXXVI/1148/V/2010 Rady Miasta 

Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Krzyżowniki-Smochowice 

(t.j. Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r. poz. 5172.), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Wnioskuje się do Prezydenta Miasta Poznania o wyrażenie zgody na umiejscowienie krzyża 

cholerycznego wraz z tablicą upamiętniającą istnienie cmentarza cholerycznego dla 

mieszkańców Poznania i okolic na działce Obręb 22 (Krzyżowniki) Arkusz 05 Działka 24 

będącej własnością Miasta Poznania. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE  
  

 

w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o wyrażenie zgody na umiejscowienie krzyża 

cholerycznego wraz z tablicą upamiętniającą. 

 

Rada popierając wnioski mieszkańców o zachowanie pamięci historycznej i oddanie czci bezimiennych 

mieszkańców Poznania i okolic, ofiar epidemii, składa wniosek do Prezydenta Miasta Poznania o 

upamiętnienie miejsca pochówku, nierozerwalnie związanego z historią Miasta Poznania. 

W XIX i XX wieku na obszarze dzisiejszego Osiedla istniał leżący obecnie na północno-zachodnim 

krańcu Osiedla Krzyżowniki-Smochowice, przy ul. Słupskiej, cmentarz choleryczny, na którym grzebano 

ofiary kolejnych fal epidemii tej choroby. 

Cmentarz ten powstał około 1831 roku, w czasie, gdy w Poznaniu i okolicach panowała pierwsza i 

największa spośród siedmiu kolejnych epidemia cholery (1831, 1837, 1848, 1852, 1855, 1866 i 1873 r.). 

Chorobę przyniosły do Wielkopolski wojska rosyjskie ścigające powstańców listopadowych. W związku 

z szybkim się jej rozprzestrzenianiem Poznań ogłoszono miastem zakażonym i odcięto go, wraz z 

najbliższą okolicą, w tym ówczesnymi Krzyżownikami, od reszty kraju silnie strzeżonym przez wojsko 

kordonem sanitarnym, którego przekraczanie karane było śmiercią. 

Cmentarz choleryczny w Krzyżownikach figurował na mapie Poznania jeszcze w 1949 roku. 

W związku z powyższym oraz § 8 pkt 1 i 4 Statutu Osiedla Krzyżowniki-Smochowice stanowiącym, że 

do zadań Osiedla należą działania dotyczące obszaru Osiedla w zakresie tworzenia więzi lokalnych 

oraz oświaty, kultury, sportu i rekreacji podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

 


