Bogusław Polak

KRAMARCZYK LEON (1896-1984)

Urodził się 1 maja 1896 roku w Głogininie, w rodzinie murarza Andrzeja i Marianny z Szymczaków. Od 1 kwietnia 1911 roku do 4 kwietnia 1914 roku terminował w kuźni Franciszka Michalskiego w Borku i złożył egzamin czeladniczy. Od 1 maja 1914 roku do 1 maja 1915 roku pracował
w kuźniach w Pogorzeli, Lesznie i Jeleniej Górze. 10 maja 1915 roku został wcielony do armii niemieckiej, w której służył do 10 grudnia 1918 roku. 6 stycznia 1919 roku został aresztowany przez
niemiecki Grenzschutz za posiadanie na czapce polskiego orła. Po zwolnieniu z aresztu wstąpił do
powstającej w Borku kompanii powstańczej pod dowództwem sierżanta Talarczyka. Walczył na froncie południowo-zachodnim powstania wielkopolskiego, m.in. brał udział w bitwach pod Pawłowicami, Kąkolewem i Osieczną.
Od maja 1919 roku był w 1. pułku ułanów wielkopolskich (późniejszy 15. pułk ułanów).
15 października 1920 roku dostał rozkaz ubezpieczenia karabinami maszynowymi mostu przez rzekę
Ptycz w miejscowości Krupicy. Z odległości 200 metrów otworzył morderczy ogień do przeciwnika,
zmuszając go do wycofania się, przez co umożliwił utrzymanie pozycji.
Po przejściu do rezerwy (1922) pracował w PKP, początkowo jako kowal, później jako pomocnik maszynisty i od 1939 roku jako maszynista. W 1923 roku zwarł związek małżeński z Józefą
Czolembką, małżeństwo było bezdzietne. W czasie okupacji ukrywał się. Po wyzwoleniu był szykanowany. W 1956 roku przeszedł na emeryturę. W 1971 roku jako powstaniec wielkopolski został
mianowany podporucznikiem.
Zmarł 29 listopada 1984 roku w Janiszewie, pochowany został na cmentarzu parafialnym
w Poniecu.
Był odznaczony: Krzyżem Virtuti Militari 5 klasy (nr 3910), Krzyżem Walecznych, Medalem
Niepodległości, Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski.
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