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Od szeœædziesiêciu piêciu lat Harcerski Zespó³ Pieœni i Tañca „Dzieci P³ocka” przynosi ludziom ra-
doœæ. Rodzice przyprowadzaj¹ tu swoje dzieci, ufaj¹, ¿e wzbogac¹ siê one o wartoœci, które pomagaj¹ iœæ
przez ¿ycie piêkniej i m¹drzej. Trwa fenomen stworzony przez druha harcmistrza Wac³awa Milkego, wy-
chowawcy wielu pokoleñ uczestników. Zespó³ „Dzieci P³ocka” jest najstarszym zespo³em dzieciêcym
w Polsce. Pocz¹tkowo kilkunastoosobowa dru¿yna harcerska jest dziœ du¿ym zespo³em, który skupia
ponad piêæset dzieci. Kolebk¹ „Dzieci P³ocka” jest „Ma³achowianka”. Kiedy druh Wac³aw Milke, po piê-
ciu latach spêdzonych w obozie koncentracyjnych w Gusen w Austrii i rocznym pobycie wœród Polonii
we Francji wróci³ do P³ocka, rozpocz¹³ pracê ze starszoharcerskim krêgiem w Liceum im. Stanis³awa
Ma³achowskiego. Zespó³ wywodzi siê z powsta³ej tam w 1946 r. Harcerskiej Dru¿yny Artystycznej i zaw-
sze podkreœla³ swój harcerski rodowód. Od samego pocz¹tku istnienia zespo³u ka¿de dziecko do niego
przyjête powtarza³o za druhem zobowi¹zuj¹ce s³owa: bêdê dobrym dzieckiem w domu, dobrym uczniem
w szkole i dobrym uczestnikiem zespo³u.

Zespó³ „Dzieci P³ocka” mia³ w swej historii ró¿ne koleje losu, a¿ do 1987 r., kiedy to uzyska³ statut
oddzielnej placówki wychowania pozaszkolnego. W 1997 r. Rada Miasta P³ocka przekaza³a budynek
przy ul. Jachowicza na siedzibê zespo³u. Uroczyste otwarcie odby³o siê we wrzeœniu 1997 r. W 1998 r.
powsta³a Izba Tradycji i Historii Zespo³u. Zespó³ „Dzieci P³ocka” wpisa³ siê na trwa³e w dzieje P³ocka.

Rada miasta w dniu piêædziesiêciolecia istnienia zespo³u przyzna³a mu medal „Zas³u¿ony dla P³ocka”
za wk³ad w rozwój miasta. Zespó³ zapocz¹tkowa³ wiele inicjatyw maj¹cych na celu promowanie przyjaŸ-
ni, pokoju, wolnoœci i innych wartoœci stanowi¹cych podstawê wychowania m³odego pokolenia. Do tra-
dycji wesz³y ju¿ czerwcowe Dni Historii P³ocka zainicjowane przez druha Wac³awa Milkegp. Podczas Dni
Historii P³ocka ulice wype³nia symboliczny korowód uczestników zespo³u ubranych w stroje z epoki, ma
tak¿e miejsce widowisko historyczne w wykonaniu aktorów Teatru Dramatycznego.

Szczególne wiêzy ³¹cz¹ zespó³ „Dzieci P³ocka” z Japoni¹. Wielokrotne wyjazdy dzieci i m³odzie¿y na wy-
miany, wspólne koncerty i spotkania zrodzi³y szczer¹ i serdeczn¹ przyjaŸñ. Wizyta zespo³u w Japonii od-
bi³a siê g³oœnym echem w prasie polskiej i japoñskiej. Pobyt zespo³u w Japonii zaowocowa³ równie¿
publikacj¹ ksi¹¿kow¹. Znany japoñski autor powieœci dla m³odzie¿y Yusuke Teshima w jednej ze swoich
ksi¹¿ek wiele miejsca poœwiêci³ pobytowi cz³onków zespo³u „Dzieci P³ocka” w Kraju Wschodniego S³oñca.

W lipcu 2002 r. Harcerski Zespó³ Pieœni i Tañca „Dzieci P³ocka” dost¹pi³ niebywa³ego zaszczytu kon-
certowania w warszawskich £azienkach dla przebywaj¹cej z wizyt¹ w Polsce japoñskiej pary cesarskiej
– cesarza Akihito i cesarzowej Michiko. Skala i czêstotliwoœæ wyjazdów na wymiany do Japonii cz³onków
zespo³u s¹ najlepszym dowodem na to, ¿e zespó³ „Dzieci P³ocka” sta³ siê ambasadorem miasta. Nic wiêc
dziwnego, ¿e mieszkañcy wielu krajów Europy z P³ockiem wi¹¿¹ nie tylko Orlen, ale tak¿e zespó³ pieœni
i tañca „Dzieci P³ocka”. Na sukcesy i osi¹gniêcia zespo³u z³o¿y³y siê zarówno pomoc ró¿nych instytucji,
w³adz miasta, p³ockich zak³adów pracy, szkó³, placówek kultury, prasy p³ockiej, jak i zawsze wiernego
spo³eczeñstwa tysi¹cletniego grodu.

Obecnie dyrektorem zespo³u jest jego wychowanek, wnuk za³o¿yciela druha hm. Wac³awa Milkego
– Tadeusz Milke. W zajêciach zespo³u uczestniczy ponad piêæset dzieci w wieku od szeœciu do dwudziestu
lat, z czego oko³o dwustu bierze udzia³ w koncertach. Zespó³ podzielony jest na grupy wiekowe, które w re-
pertuarze zespo³u specjalizuj¹ siê w danym regionie folklorystycznym kraju. Grupy licz¹ od dwudziestu
do dwudziestu czterech osób, co wi¹¿e siê równie¿ z liczb¹ strojów, jakimi dysponuje zespó³.

Zespó³ ma poza sob¹ przesz³o szeœæ tysiêcy koncertów w kraju i kilkudziesiêciu krajach Europy. Da³
te¿ cykl koncertów w Japonii. Koncerty zespo³u mia³y miejsce w szko³ach, wiejskich œwietlicach, zak³a-
dach pracy, jak i najwiêkszych scenach Europy – Royal Albert Hall w Londynie, Teatrze Wielkim w War-
szawie, operze berliñskiej. W zespole zawsze mocno akcentowano przyjaŸñ i wspó³pracê miêdzy naroda-
mi, a szczególnie potrzebê i koniecznoœæ przyjaŸni i jednoœci m³odego pokolenia, czego najlepszym
dowodem jest udzia³ m³odzie¿y w miêdzynarodowych konkursach, przegl¹dach, festiwalach i zlotach.

Repertuar koncertowy zespo³u budowany jest na bogactwie narodowych i regionalnych tañców, pie-
œni i obyczajów ludowych, które podkreœlaj¹ korzenie narodu polskiego, œwiadcz¹ o jego to¿samoœci,
ci¹g³oœci i rozwoju kultury.
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