
HISTORIA DRUŻYNY (2005-2015) 
 

9 DH Płomyki rozpoczęła swoją działalność jesienią 2005 r. Skupiała dzieci głównie z miejscowości Grochowo, Trzemeszno oraz Wędrzyn. Funkcję drużynowej od początku działalności do dziś (z dwoma przerwami) pełni Natalia Doroszewska, która właśnie w 2005r postanowiła opuścić drużynę VIPSKRY i spróbować swoich sił na samodzielnym stanowisku instruktorskim. Opiekunem drużyny do czasu osiągnięcia pełnoletniości przez drużynową (styczeń 2006) była pani Dorota Wadas, matka jednej z harcerek. Chusty, które mamy - bordo z brzoskwiniowym obszyciem to pamiątka po 5DH „Watra”. 
  Od początku swej działalności 9 DH zmagała się z problemem braku własnej harcówki. Zbiórki drużyny odbywały się początkowo głównie w remizie strażackiej w Grochowie, choć bywały też takie, które miały miejsce pod wiatą przystanku PKS, w piwnicy, w kotłowni, w kościele czy mieszkaniu drużynowej. Ta niedogodność nie ograniczyła bynajmniej zakresu działalności drużyny. Zbiórka maskotek dla wychowanków Domu Dziecka w Dębnie na Mikołajki, udział w X HFPD w Słubicach, udział w kursie „Małej Kadry”, organizacja kominka „Harcerskie Ideały” czy organizacja balu karnawałowego dla harcerzy hufca i dzieci z klas I-II SP Trzemeszno, to tylko migawki z dynamicznego rozwoju drużyny. 

 Hufcowy Festiwal Piosenki Harcerskiej i Skautowej w 2006r. rozbudził w drużynie talenty muzyczne i od tamtej pory uzyskała ona miano najbardziej rozśpiewanej drużyny w hufcu. Przez kilka lat drużyna organizowała Wieczorne Śpiewogranie (2006,2007,2008, 2009), które miało duży wpływ na muzyczny rozwój nie tylko drużyny, ale całego hufca. Muzyczne osiągnięcia drużyny to: 
 II miejsce w Hufcowym Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Skautowej- Sulęcin 2006  Laureat Obozowego Festiwalu Piosenki- Ostrów 2007  Laureat Festiwalu Siorba- Międzyrzecz 2011  Złota i Brązowa Siorba - Międzyrzecz 2012  Złota Siorba- Międzyrzecz 2013  Brązowa Siorba- Międzyrzecz 2014  Bursztynowy Słowik Festiwalu Tarka- Kłodawa 2014  Nagroda specjalna 17WBZ Siorba- Międzyrzecz 2015  III miejsce na Festiwalu Tarka- Gorzów 2015  

 Inspiracją do pracy nad rozwojem duchowym drużyny była I rocznica śmierci Jana Pawła II, podczas której 9 DH przygotowała wystawę dotyczącą życia Karola Wojtyły. W kolejnych latach harcerze organizowali czuwania modlitewne, uczestniczyli w nabożeństwach, zabezpieczali oprawę mszy świętych, zorganizowali pielgrzymkę rowerową do Rokitna (07.06.2006), byli na Jasnej Górze (11.07.2012). Rokrocznie nasi harcerze sprzątają zaniedbane groby w Trzemesznie i Sulęcinie, a także przekazują w uroczysty sposób Betlejemskie Światło Pokoju mieszkańcom parafii Trzemeszno, w ostatnich latach również do kościołów w Tursku i Wielowsi.  
 Przez kilka lat w Grochowie funkcjonowała stanica NAL. Na drużynie spoczywał obowiązek organizacji gier, zabaw, turniejów sportowych, wycieczek oraz ognisk dla dzieci i młodzieży z Grochowa i okolic. „Przemycone” wśród różnych form spędzania wolnego czasu podczas NAL ideały harcerstwa owocowały naborem nowych członków drużyny.  

W ramach projektu „Międzynarodowe spotkania młodzieży bez barier”  zapoczątkowanym w 2006r. harcerze z naszego hufca (w tym z 9DH „Płomyki”) nawiązali współpracę ze skautami z Kamen (Niemcy). Początkowo były to jednodniowe lub weekendowe spotkania integracyjnie. W 2007 r. reprezentacja drużyny brała udział w obozie ze skautami w ośrodku MARINA nad Jez. Ostrowskim. Rok później na zaproszenie skautów braliśmy udział w obozie w Kamen, a w 2009r. ponownie gościliśmy skautów w Polsce, tym razem w Lubniewicach. Podczas tej współpracy mieliśmy okazję wymienić się harcersko-skautowymi doświadczeniami, od nauki piosenek, gier i zabaw, poprzez obrzędowość - do nauki języka. 
  Rozkazem komendanta hufca nr L1/2009 z dnia 12.02.2009 została rozwiązana 4 DH ”Włóczykije”, dawna drużyna dh Natalii, a jej członkowie otrzymali przydział służbowy do 9 DH ”Płomyki” i tym samym zasilili jej szeregi. Tym samym rozkazem na funkcję drużynowej 9 DH, na okres ok. roku została mianowana dh Ewa Baranowska. Równocześnie bazą drużyny stała się Szkoła Podstawowa w Trzemesznie.  



  Na wielu zbiórkach gościliśmy doświadczonych instruktorów hufca. Dh Halina, dh Justyna, dh Wiesiek, dh Maria - to oni prowadzili szkolenia, pogadanki, wspierali metodycznie i przekazywali młodym druhom i druhnom wartości harcerskie. Nasi harcerze poprzez aktywne uczestnictwo w różnych uroczystościach, np. obchodach 70 rocznicy powstania Szarych Szeregów czy wystąpieniach w poczcie sztandarowym z okazji 11 listopada, kształtują postawę patriotyczną i poznają historię Polski oraz harcerstwa.  
Harcerz chce wiedzieć więcej niż wie – w okresie działalności drużyny odbyło się sporo zbiórek i wypraw typowo szkoleniowych (m.in. słynna PĘTELKA). Niektóre takie wyprawy nie obyły się bez ofiar, zwłaszcza gdy odbywały się w bardziej błotnistym terenie. 

Latem 2010 r. reprezentacja drużyny (Miłosz, Asia, Damian)  w składzie reprezentacji hufca brała udział w obchodach 100-lecia harcerstwa na Krakowskich Błoniach.  
Rozkwit drużyny przypada na lata 2011-15, kiedy  to zrealizowanych zostało wiele przedsięwzięć, m.in. Rajdy: „Jak złapać mysz wędrowną”, „Uciekająca surykatka”, „Jesienne Harcowanie”, „Szlakiem Wilków Morskich”. W tym okresie harcerki i harcerze z 9DH poczynili duże postępy w kierunku własnego rozwoju. W drużynie pojawiły się nowe twarze, zaczął prawidłowo funkcjonować system pracy w zastępach, z najstarszych harcerzy utworzono zastęp wędrowniczy. Otwarto wiele prób na stopnie i sprawności, podjęto się realizacji zadań zespołowych np. wystawienie Jasełek czy Koncert Bożonarodzeniowy. W tym okresie nawiązaliśmy też współpracę z Hufcem Międzyrzecz. Braliśmy też udział w kilku spływach kajakowych rzeką Obrą, organizowanych zarówno przez drużynę, jak i przez hufiec. Wyżej wymienione lata to był również czas bardzo intensywnego działania drużyny na płaszczyźnie hufca. 
Od 2011 r. corocznie w czasie ferii organizowany jest przez naszą drużynę Harcerski Turniej Drużyn SZCZYT MOŻLIWOŚCI. Sam turniej wymaga od nas wielu przygotowań, bo po pierwsze go organizujemy, a po drugie zawsze wystawiamy patrol, który bierze w nim udział. Turniej ma charakter otwarty, często biorą w nim udział patrole spoza hufca. 
 Nasi harcerze brali udział w kursie przewodnikowskim  w 2013 (Miłosz, Emil, Darek), kursie drużynowych w 2014 (Miłosz, Emil), kursie pierwszej pomocy 2014 (Adam, Tomek, Wojtek, Emil) oraz dwóch kursach Małej Kadry (2006 – 4 osoby i 2015 – też 4 osoby). 
Biegi, rajdy, biwaki, wiele ognisk z podniosłą gawędą i ze śpiewaniem harcerskich pieśni, wesołymi pląsami i śmiesznymi skeczami - te i inne harcerskie działania były atrakcyjną ofertą dla rozwijania różnych umiejętności i zainteresowań oraz zaspakajały u wielu harcerzy możliwość samorealizacji. 

  Swoją wiedzę i umiejętności sprawdzaliśmy biorąc udział w różnych rajdach, turniejach, konkursach, a wysokie miejsca świadczą o naszym wysokim poziomie: 
 XIII Rajd Honker- III m-ce (maj 2009)  VI Rajd Śladami dh Mariana Poszwińskiego – I m-ce (czerwiec 2009)  Harcerski Turniej Drużyn SZCZYT MOŻLIWOŚCI- I m-ce (luty 2011)  II Rajd Andrzejkowy „Zygzakiem z Ciachem przez las”- III m-ce (listopad 2011)  Harcerski Turniej Drużyn SZCZYT MOŻLIWOŚCI- II m-ce (luty 2012)  V Rajd Czerwona Jedynka – II m-ce (kwiecień 2012)  V Rajd Szlakiem Stalowych Kopuł- II m-ce (czerwiec 2013)  VI Rajd Czerwona Jedynka – I m-ce (kwiecień 2013)  VII Rajd Czerwona Jedynka – II m-ce (kwiecień 2014)  VI Rajd Szlakiem Stalowych Kopuł- II m-ce (maj 2014)   I Rajd Wędrówka Alana- III m-ce (maj 2014)  Harcerski Turniej Drużyn SZCZYT MOŻLIWOŚCI- II m-ce (luty 2015)  VII Rajd Szlakiem Stalowych Kopuł- I m-ce (maj 2015)  II Rajd Wdrówka Alana- III m-ce (maj 2015) IV Rajd Jezioro Łabędzie- III m-ce (czerwiec 2015)   Po całorocznej pracy harcerskiej wypoczywaliśmy na zorganizowanych przez drużynę biwakach.  

 2011 Rudawy Janowickie- pierwszy wyjazdowy biwak drużyny w bardzo niewielkim gronie. Harcerze podjęli się po raz pierwszy próby milczenia, ale tylko Asia ją ukończyła z sukcesem. W pamięci zapadnie z pewnością matrioszka Emila, obiad ze śrubką Natalii i piękne widoki. 



 2012 Jura Krakowsko-Częstochowska- Poznaliśmy wiele urokliwych miejsc: zamki Mirów, Bobolice, Olsztyn, Ogrodzieniec, Pieskowa Skała, Jaskinia Ciemna i Wierzchowska, Góra Zborów, Pustynie Siedlecka i Błędowska, sanktuaria maryjne i wiele innych. Na tym biwaku mieliśmy nie najlepsze doświadczenia z nocującą na wspólnej bazie pielgrzymką do Częstochowy, za to poznaliśmy sporo ciekawych osób. Warte zapamiętania są tańce Adasia przy ognisku. 
 2014 Przemysław- nasz samodzielny biwak pod namiotami. Nie mieliśmy prądu, po wodę chodziliśmy do gospodarstwa dziadków Natalii, piliśmy mleko prosto od krowy. Samodzielnie zbudowaliśmy toaletę i prysznic. Gotowaliśmy w polowej kuchni. W ramach programu odbyliśmy wycieczkę do Parku Dinozaurów w Nowinach Wielkich i Parku Drogowskazów w Witnicy, strzelaliśmy z łuku i z wiatrówki, wyznaczaliśmy azymuty, braliśmy udział w grze fabularnej i X-Faktorze, płynęliśmy kajakami po Postomii. 
 2015 Rudawy Janowickie- Tym razem pojechała cała drużyny, prócz Natalii (bo było już blisko rozwiązania). Na tym biwaku uratowaliśmy las przed pożarem, graliśmy w Manso, zwiedzaliśmy ruiny zamków, sprawdzaliśmy kolory jezior, ale przede wszystkich chodziliśmy po pięknych górach. 

  
 9 DH Pomyki zawsze była drugą rodziną dla Natalii i dh Wieśka, dlatego nie mogło ich zabraknąć na ich ślubie cywilnym 14.09.2013 roku. Ceremonia odbyła się przy rozbitym namiocie harcerskim, był szpaler z róż, harcerskie konkurencje dla Młodych Małżonków, a wieczorem ognisko z gromkim śpiewem i tańce gości z harcerzami.  

Płomyki były również obecne na ślubie kościelnym Natalii i dh Wieśka (10.01.2015), oraz chrzcie małego Stasia-ich synka (12.09.2015.). Na obu imprezach harcerze zadbali o piękną oprawę muzyczną mszy.  To kolejny dowód na to, że w drużynie panuje iście rodzinna atmosfera. 
Wieloletnia wspólna działalność między szkołą podstawową w Trzemesznie a harcerzami 9 DH „Płomyki” zaowocowała podpisaniem w 2014r porozumienia o współpracy. Szkoła zawsze chętnie gości w swoich murach harcerzy. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż jest zarządzana przez osobę wyjątkowo życzliwą harcerzom - p. Teresę Mazur. Część pracowników szkoły to byli długoletni instruktorzy ZHP, a wielu uczniów tej szkoły, zarówno byłych jak i obecnych, zasiliło szeregi ZHP. Budynek szkoły od lat jest nieodpłatnie udostępniany harcerzom z 9 DH „Płomyki” do organizacji różnych przedsięwzięć: cotygodniowe zbiórki, rajdy, biwaki, warsztaty i szkolenia oraz imprezy hufcowe. Pracownicy placówki również angażują się w te przedsięwzięcia. Szkoła Podstawowa wniosła swój istotny wkład w rozwój harcerstwa i jest mocnym oparciem dla naszej drużyny, która z kolei aktywnie wspiera szkołę w jej działalności edukacyjnej i wychowawczej. 
Rok harcerski 2014/2015 obfitował w tzw. wyczyny, gdyż zastęp wędrowniczy Ignis rozpoczął zdobywanie naramienników i stopni wędrowniczych. Również harcerze młodsi z zastępów: Iskierki i Węgielki zdobywali sprawności i stopnie, uczyli się pionierki, poznawali zasady samarytanki, odkrywali tajniki terenoznawstwa.  
W grudniu 2014 roku nastąpiła kolejna zmiany warty na funkcji drużynowego.  Granatowy sznur oddała Natalia (w związku z urlopem instruktorskim) a przejął go dh Dariusz Cichała. W tym czasie zastępy Ignis, Iskierki i Węgielki działają bardzo aktywnie. Pojawia się nowy rajd – „Szlakiem Wilków Morskich”, drużyna uczestniczy w kilku imprezach poza terenem hufca. Rośnie znacząco liczba zbiórek szkoleniowych – to probanci z IGNISA realizują zadania próby wędrowniczej. 
Życie nie znosi zastoju, więc zmiany to rzecz normalna. Taka zmiana nastąpiła w maju 2015 roku. Na funkcję drużynowej wróciła Natalia, a Darek ze wszystkimi członkami zastępu wędrowniczego oraz z kilkoma harcerzami spoza 9 DH stworzył 42 DW „Ventus” – pierwszą drużynę wędrowniczą hufca. Obie drużyny do chwili obecnej współpracują ze sobą i pozostają w przyjacielskich relacjach, bo nie ważne jaki kolor chusty ma drużyna, wszyscy harcerze to jedna wielka rodzina. 

  Po odejściu wędrowników, od 20.05.2015 zaczęliśmy pisać nowy rozdział w życiu drużyny. Został  przeprowadzony nabór; przybyło nam trochę nowych członków, stąd konieczność reorganizacji i wyznaczenia nowych funkcyjnych. Drużyna ponownie liczy prawie 20 osób, które zamierzają nadal rozwijać dorobek 9 DH Płomyki i zapisywać nowe karty w jej historii. 
 


