Karta ewidencyjna obiektu
Gmina: KOMORNIKI
Nr ewidencyjny: 3021072_1
grobownictwa wojennego
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Rodzaj obiektu1

Nazwa obiektu

GRÓB
INDYWIDUALNY
Zdjęcie – widok ogólny

Miejscowość

GRÓB ANDRZEJA RATAJAKA
POLEGŁEGO W I WOJNIE ŚWIATOWEJ
Kategoria

I wojna światowa
Adres
województwo /
powiat / gmina
ulica / lokalizacja
opisowa
Właściciel /
zarządca terenu /
działka nr

Kwatera, rząd /
ewent. lokalizacja
opisowa

1

KOMORNIKI

cmentarz wojenny / kwatera wojenna / mogiła zbiorowa / grób indywidualny….

1

WIELKOPOLSKIE / POZNAŃSKI / KOMORNIKI
CMENTARZ PARAFIALNY, ul. Cmentarna
Parafia pw. św. Andrzeja Apostoła w Komornikach\
302107_2.0003.733/4
Grób usytuowany jest przy ścieżce (po prawej stronie)
prowadzącej w kierunku wschodnim od centralnego krzyża
GPS: 52°20'10.0"N 16°48'39.3"E (52.336111, 16.810917)

Podstawowa
informacja
o pochowanych

Andrzej Ratajak – żołnierz poległy w I wojnie światowej

Datowanie

pomnik nagrobny prawdopodobnie z 1916 r.

Forma ochrony

GRÓB WOJENNY

Wymiary
(szer., głęb., wys.)

-

Materiał

Kamień

Szkic sytuacyjny

Opis obiektu i inskrypcje
Grób ziemny z kamiennym obramieniem, we wnętrzu nasadzenia kwiatów. Płyta pionowa
wykonana z kamienia. Bezpośrednio na płycie inskrypcja dotycząca pochowanego. Nieco
wyżej inskrypcji znajduje się krzyż łaciński oraz gałązka oliwna.
INSKRYPCJA:
Tu spoczywa w Bogu
mój mąż kochany ojciec
który poległ na wojnie światowy
ś.p.
ANDRZEJ RATAJAK
* 12.11.1876 + 13.4.1916
Zdrowaś Marjo.

Stan zachowania i najważniejsze postulaty
konserwatorskie
Grób wymaga rewitalizacji.

Dane dot. osób pochowanych, okoliczności śmierci,
pierwotnego miejsca pochówku; historia obiektu itp.
Andrzej Ratajak [w:] http://des.genealogy.net/
Andrzej Ratajak ur. 12.11.1876 r. Zamieszkały w
Komornikach, syn Michała i Antoniny (zd. Kaczmarek).
APP, USC Wiry pow. Poznań, urodzenia 1876, sygn. 7, akt Żonaty z Jadwigą Frankiewicz (ślub w 1904 r.). Wziął udział
139.
w I wojnie światowej. Żołnierz Reserve Infanterie Regiment
APP, USC Wiry pow. Poznań, małżeństwa 1904, sygn. 183, 98 [Rezerwowy Pułk Piechoty] – 13 kompania. Zmarł w
akt nr 18.
lazarecie w Mainz.
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Załączniki
Zdjęcia w wersji cyfrowej – stan na 20.07.2021 r.
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