
Druh harcmistrz Leon Adamski  

Druh harcmistrz Leon Adamski z harcerstwem związany jest od 1945 r., kiedy to wstąpił do 6 drużyny ZHP 

im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Poniecu. W latach 1966 – 1975 dh Adamski był zastępcą Komendanta 

Ośrodka Harcerskiego w Poniecu. Pełnił również inne funkcje w harcerstwie: w latach 1966-68 członka Rady 

Hufca Gostyń, od 1970 r. członka Rady Chorągwi Leszczyńskiej ZHP i członka komisji instruktorskiej, a od 

1975 r. członka rady i zastępcy Komendanta Hufca w Poniecu. W roku 1987 został wybrany Komendantem 

Hufca ZHP w Poniecu. Po reorganizacji harcerstwa w roku 1997 dh Adamski objął funkcję Komendanta 

Szczepu ZHP, którą piastuje aż do dzisiaj. 

Od 1999 r. do chwili obecnej jest również członkiem Komendy Hufca ZHP w Gostyniu. Inicjatywą druha 

Adamskiego było zorganizowanie obozu harcerskiego w okresie letnim w Trzciance dla harcerzy z całego 

powiatu. Nawiązał współpracę z Zarządem Głównym Związku Inwalidów Wojennych RP w Warszawie, którą 

nadal utrzymuje. Był wielokrotnie inicjatorem Zlotu Hufca ZHP, w których uczestniczyło wiele drużyn z terenu 

powiatu. Współpracuje z Komendantami Szczepów ZHP wspólnie organizując Rajdy i spotkania. Jest 

autorytetem dla zuchów, harcerzy i instruktorów z całego powiatu. Z inicjatywy druha od samego początku 

po dzień dzisiejszy osobiście w asyście harcerzy przekazuje Ogień Betlejemski organizacjom, instytucjom i 

szkołom na terenie gminy i powiatu. Od roku 1956 do 2005 był współorganizatorem i organizatorem 

wypoczynku letniego dla zuchów, harcerzy oraz uczniów ze szkół znajdujących się na terenie gminy Poniec, 

a później również z całego powiatu. Dzięki jego staraniom dzieci mogły wyjechać m.in. do Krzeszowa koło 

Kamiennej Góry, Podtynia koło Kłodzka, Osiecznej, Łagowa, Karpacza, Barlinka, Trzcianki, Batorowa, 

Rudawy, Cieszyna. W ramach wymiany z okręgiem Suhl w Niemczech dh Adamski zorganizował wyjazd 

młodzieży oraz uczestniczył w nim jako komendant i tłumacz. Od roku 1990 organizował biwaki zimowe w 

Szurkowie, Świeradowie Zdroju i Lginiu. Na jednym obozie była także grupa z okręgu Suhl. Osobnym 

rozdziałem w działalności dh Adamskiego były organizowane przez okres 10 lat biwaki w Starkowie. Dzięki 

dobrej współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poniecu w wyjazdach 

organizowanych przez druha oraz zajęciach prowadzonych przez pracowników Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej z Leszna mogły brać udział również dzieci z rodzin patologicznych. Oprócz pracy na rzecz 

ZHP dh harcmistrz Leon Adamski pracował na rzecz miasta i gminy Poniec. Od 28 czerwca 1984 r. był 

członkiem Prezydium Rady i przewodniczącym Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych oraz 

członkiem Komisji ds. Alkoholowych. Od 1989 roku był członkiem Komisji ds. Współpracy z Holandią. 

Wyjeżdżał jako kierownik, opiekun i tłumacz języka niemieckiego z grupą dzieci do zaprzyjaźnionego 

Lienden oraz był organizatorem i kierownikiem wycieczek dla dzieci holenderskich po Polsce. W latach 

1996-1999 współpracował z GCK w Poniecu organizując i prowadząc obozy szkoleniowo-wypoczynkowe dla 

Ponieckiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Za działalność na rzecz orkiestry został mianowany jej Honorowym 

Członkiem. W latach 1999-2005 był członkiem Zarządu Miejsko-Gminnego OSP w Poniecu. Leon Adamski 

znany jest również z tego, że był inicjatorem Rajdu Szlakiem Miejsc Pamięci Powstania Wielkopolskiego 

(ostatni taki rajd miał miejsce w październiku 2006, a udział w nim wzięło ponad 100 uczniów). Za swoją 

pełną zaangażowania działalność otrzymał wiele nagród i odznaczeń, m.in.: Krzyż za zasługi dla ZHP (1982 

r.), Złoty Krzyż Zasługi (1986), Odznaka za Zasługi dla Województwa Leszczyńskiego (1988), Złoty Krzyż za 

zasługi dla ZHP (1988), Medal za Zasługi dla Oświaty Leszczyńskiej (1989), Honorowa Odznaka za Zasługi 

dla Leszczyńskiej Chorągwi ZHP (1982), Honorowa Odznaka ZIW (1993), Srebrny Medal za Zasługi dla 

Pożarnictwa (1998), Srebrny Medal za Zasługi dla Obronności Kraju (2002 r.), Medal za Zasługi Liga Obrony 

Kraju (2002 r.), Złota Honorowa Odznaka za Zasługi dla Leszczyńskiej Chorągwi ZHP (1991 r.), Medal za 

Zasługi dla ZIW - Zarząd Okręgu w Poznaniu (1999 r.). 

 


