Harcerski Zespół Pieśni i Tańca

„Dzieci Płocka”
im. Druha Wacława Milke
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Harcerski Zespół Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” w swoim dorobku
ma wiele programów artystycznych, widowisk tematycznych
i okolicznościowych:
Tańce narodowe (polonez, krakowiak, mazur, oberek)
Suity tańców i pieśni:
• Mazowieckich
• Krakowskich
• Kaszubskich
• Rzeszowskich
• Śląskich
• Opoczyńskich
• Kurpiowskich
• Wielkopolskich
• Lubelskich
• Podhalańskich
Suita tańców historycznych
Suita międzynarodowa,
w której prezentowane są m.in. tańce i pieśni:
rosyjskie, niemieckie, francuskie, japońskie
Okolicznościowe programy artystyczne m.in.:
• Rok Polski w obrzędzie i obyczaju
• Śladem piosenki harcerskiej
• Naszym godłem Orzeł Biały
• Z biegiem Wisły
Pastorałki i kolędy polskie, pieśni patriotyczne i narodowe
Imprezy choinkowe dla dzieci itp.
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Harcerski Zespół Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” im. Druha Wacława Milke

jest najstarszym zespołem dziecięcym w Polsce. Działa nieprzerwanie od 1946 roku. Na
przestrzeni siedemdziesięciu lat pracy z kilkunastoosobowej przyszkolnej drużyny harcerskiej Zespół przerodził się w odrębną zinstytucjonalizowaną placówkę skupiającą ponad
pół tysiąca dzieci i młodzieży. Pomimo zmian „Dzieci Płocka” pozostają wierne tradycji
i celom, jakie wyznaczono w początkowej fazie istnienia placówki. Dziś Zespół uczy, bawi
i wychowuje dzieci i młodzież w oparciu o harcerskie metody wychowawcze. W zajęciach
uczestniczy ponad 500 dzieci, w wieku od 6 do 20 lat, reprezentujących niemal wszystkie
płockie placówki oświatowe.
Kilka tysięcy koncertów zarówno w kraju, niemal całej Europie, Azji oraz Ameryce Północnej. Udział w wielu imprezach ogólnopolskich, reprezentowanie Polski na festiwalach
międzynarodowych i zlotach, widowiska plenerowe, wielokrotny udział w nagraniach telewizyjnych oraz produkcjach filmowych, liczne medale, nagrody, wyróżnienia i odznaczenia, współpraca z wybitnymi artystami to najkrócej przedstawiony dorobek Zespołu
„Dzieci Płocka”.

Harcerski Zespół Pieśni i Tańca „DZIECI PŁOCKA”
im. Druha Wacława Milke
ul. Jachowicza 34
Płock 09-402
tel. +48 24 262-31-45,
fax: +48 24 267-73-55
e-mail: dzieciplocka@op.pl
www.dzieciplocka.pl

DRUH WACŁAW MILKE
– Patron Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”

Z

ałożycielem i wieloletnim kierownikiem artystycznym Zespołu był Druh Wacław
Milke (1914-2008). Wychowawca wielu pokoleń Płocczan, społecznik i animator życia kulturalnego miasta, inicjator powstania Dzwonu Pokoju w Płocku oraz obchodzonych co roku Dni Historii Płocka. Więzień obozów koncentracyjnych Gusen i Dachau,
w których czynnie organizował ruch oporu. Przez całe życie wierny ideałom harcerskim,
wyróżniony licznymi odznaczeniami państwowymi i medalami, z których najbardziej cenił sobie otrzymany od dzieci i młodzieży Order Uśmiechu. Od 11 XI 2008 r. patron Zespołu „Dzieci Płocka”
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P

o śmierci Wacława Milke spontanicznie pojawiła się społeczna inicjatywa upamiętnienia Druha. Organizacją przedsięwzięcia zajęły się
wspólnie Stowarzyszenie „Starówka Płocka” oraz
Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”. W trwającej rok
miejskiej zbiórce publicznej zgromadzono środki,
które pozwoliły na ufundowanie epitafium w Katedrze Płockiej oraz ławeczki na Starym Rynku, na
której często towarzyszą Druhowi dzieci i młodzież
Płocka i dawni jego wychowankowie.

I

stotne znaczenie dla działalności Zespołu „Dzieci Płocka” ma fakt, że znaczną część
kadry pedagogicznej stanowią dawni wychowankowie placówki. Współtworzą oni sukces Zespołu poprzez przygotowanie prezentowanych programów artystycznych oraz działalność wychowawczą wśród uczestników. Obecną kadrę stanowią hm Bogdan Rogalski
(Dyrektor Zespołu w latach 1987-2007), Jerzy Przybyła, hm Arkadiusz Kania, Katarzyna
Korpolińska, Paweł Milke, Stefan Stefański, Grzegorz Stafirski oraz Tomasz Walczak.
Utrzymaniem regionalnych kostiumów przez wiele lat zajmowała się Sabina Milke. Obecnie za utrzymanie garderoby odpowiada Marzena Malinowska.

1986
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P

rzez lata działalności placówka wypracowała własne tradycje i ceremoniał. Każdy
wstępujący w szeregi Zespołu uczestnik składa następującej treści ślubowanie:

Ślubuję być dobrym dzieckiem w domu,
dobrym uczniem w szkole i dobrym uczestnikiem Zespołu.
W uroczystym obrzędzie uczestniczy cały zastęp, rodzice oraz instruktorzy. Przyjmowany
do Zespołu uczestnik przepasany zostaje pasem będącym częścią stroju ludowego, mającym
symbolizować jego związek z placówką. Z rąk kolegów bądź koleżanek z najstarszej grupy,
którzy wkrótce opuszczą szeregi Zespołu młody człowiek dostaje swój pierwszy strój ludowy. Wielokrotnie niezwykle wzruszającym momentem są ceremonie ślubowania, podczas
których świadkiem są pierwsi uczestnicy, którzy tworzyli Harcerską Drużynę Artystyczną.

1958

2008

Idziemy zwarci, silni i młodzi, idziemy rozśpiewani, roztańczeni, roześmiani.
Z nami radość słońce, przed nami cały Świat.
My Mazowsza dzieci młode pieśń nasza płynie w dal.

1958
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Z

espół to tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenie. Kolejne generacje, ustępując
miejsca swym następcom, przekazują im najważniejsze wartości dziedzictwa narodowego.

1991

C

W

1991

roku 1994 z inicjatywy grupy dawnych członków Zespołu w sposób spontaniczny powstało
Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”.

2009

elem Stowarzyszenia jest
udzielanie merytorycznego,
rzeczowego i finansowego wsparcia Zespołowi oraz popularyzowanie jego osiągnięć na terenie kraju,
jak również poza granicami. Dużą
pomocą i poprawą warunków lokalowych dla Zespołu było przekazanie przez Radę Miasta Płocka
na rzecz Stowarzyszenia budynku
zaadoptowanego na potrzeby placówki. 11 września 1997 roku nastąpiło uroczyste otwarcie nowej
siedziby „Dzieci Płocka”. Wśród
szczególnych osiągnięć Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerskiego
Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci
Płocka” wymienić należy realizację filmu opowiadającego 60-letnią historię tej instytucji oraz
albumu zawierającego biografię
Druha Wacława Milke.

1% dla Stowarzyszenia
Przyjaciół HZPiT
„DZIECI PŁOCKA”

KRS 0000119061
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O

rganizowane zjazdy jubileuszowe są okazją do wspomnień i spotkań wielu pokoleń
wychowanków Zespołu zamieszkałych w różnych stronach świata. Trwałe przyjaźnie, chęć zobaczenia swoich następców, podzielenia się z nimi swymi życiowymi doświadczeniami to wszystko sprawia, że kolejne Jubileusze stają się okazją do spotkań małych
i tych dorosłych już Dzieci Płocka.

1986

Aby zbliżyć narody, należy zaprzyjaźnić dzieci

W

Zespole zawsze mocno akcentowano przyjaźń i współpracę między narodami,
a szczególnie potrzebę i konieczność przyjaźni i jedności młodego pokolenia, czego
najlepszym dowodem jest udział w licznych wymianach międzynarodowych oraz wyjazdach zagranicznych, będących dla dzieci i młodzieży szansą poznania odmiennych tradycji i kultur narodowych. Duże znaczenie przy organizacji wyjazdów mają również byli
uczestnicy, którzy życiowe losy związali z innym aniżeli Polska krajem. Bardzo często to
właśnie oni stają się siłą sprawczą zaproszenia Zespołu w celu zaprezentowania rodzimej
kultury w innym państwie. Na przestrzeni wieloletniej działalności placówki wymiana zagraniczna zajmuje imponujące miejsce a z analizy czasu pobytu wynika, iż łącznie zespół
przebywał poza granicami prawie cztery lata.

2012
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W

pracy wychowawczej Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” ważną
rolę spełniają organizowane rokrocznie obozy. Są one dla dzieci i młodzieży doskonałą formą wypoczynku połączoną z rozwijaniem umiejętności działalności zespołowej
i warsztatu artystycznego. W aktualnie działającej placówce obozy organizowane są najczęściej dwa razy w roku w okresie wakacji letnich oraz w czasie ferii zimowych. Na przestrzeni lat zrealizowane w placówce obozy były niezwykle zróżnicowane pod względem
umiejscowienia, czasu trwania, bądź skali uczestnictwa młodzieży. Organizowano obozy
wędrowne, uczestniczono w obozach międzynarodowych, zaś w trakcie swych letnich i zimowych akcji Zespół odwiedził niemal wszystkie regiony kraju.

1983
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2005
Z

espół, który wywodzi się z Harcerskiej Drużyny Artystycznej powstałej przy Liceum
im. Marszałka Stanisława Małachowskiego pozostaje wierny ideałom. Dziś znaczna
większość uczestników przynależy do działającej przy placówce Drużyny Harcerskiej im.
Oskara Kolberga, w której młodzi ludzie mają okazję poznać tradycję i obrzędy harcerskie.

2010
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Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy

W

iele z inicjowanych dla dzieci i młodzieży uroczystości to wydarzenia o charakterze
patriotycznym i zabawowym.
W odpowiedniej scenerii z udziałem postaci historycznych w kostiumach zuchy uczestniczą
w symbolicznym obrzędzie pasowania i wręczania odznaki zuchowej.

1985

2011
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2006
W

iele z wydarzeń inicjowanych przez Zespół „Dzieci Płocka” zawiera w sobie treści wychowawcze. Przygotowywane widowiska historyczne pozwalają
w atrakcyjnej formie przybliżyć widzom najważniejsze wydarzenia z dziejów naszej
państwowości.

1985
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Płocka Drużyna Kusznicza

Z

ostała utworzona 3 marca 1993 roku w trakcie corocznego spotkania byłych członków Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”. Źródłem zainicjowania grupy była chęć nawiązania do rycerskich tradycji grodu Władysława Hermana i Bolesława
Krzywoustego. Utworzenie Drużyny Kuszniczej dla wielu stało się żywą lekcją historii. Pomysł zaprezentowania się znów w stroju, nie ludowym wprawdzie, a historycznym, przyjęła z entuzjazmem męska część byłych członków zespołu „Dzieci Płocka”. Z czasem hobby
stało się udziałem całych rodzin.
Od momentu powstania Drużyna aktywnie uczestniczy w życiu rycerstwa polskiego.
Bierze udział w licznych turniejach i zdobywa kolejne sukcesy rozsławiając miasto Płock
w Polsce i na całym świecie.

P

raca dziecka w Zespole to również działania skupione wokół kształtowania postaw
patriotycznych. Lekcje historii, w których niejednokrotnie uczestniczyły kolejne pokolenia „Dzieci Płocka” sprawiają, że uczestnicy Zespołu pozytywnie zdają najważniejszy
egzamin jakim jest sprawdzian dorosłego życia.

2015
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1984

P

rzez lata pracy dzieciom i młodzieży uczęszczającym do
Zespołu dane było wielokrotnie brać udział w doniosłych uroczystościach i dostąpić zaszczytu spotkania ludzi,
którzy są wybitnymi postaciami epoki, w której żyjemy.

2002

1994

1991

W ciągłej drodze
ku przygodzie!

U

czestnictwo w Zespole to również
przygoda i szansa poznania odmiennych kultur, tradycji i zwyczajów. Częstokroć trudy wypraw wynagradza serdeczność i gościnność spotkanych ludzi.

Szkolenie przed rejsem na Majorkę
Hiszpania, 2015

Pokładowe obowiązki – Helsinki, 2014
Stambuł, 2012

Wachta z bukszprytu, 2014
Na brzegu syberyjskiej rzeki Katuń, 2013
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Druskienniki, 2014
Gdynia, 1958
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Zaraz po kujawiaku furczy
obereczek aż w oczach tęczą świeci
purpura wstążeczek

T

reści prezentowane w repertuarze Zespołu są swoistym nośnikiem kultury i informacji
o tradycjach i obrzędach ludu polskiego. Znaczna ilość wychowanków dzięki uczestnictwu w placówce zrealizowała w procesie edukacyjnym dodatkową lekcję regionalizmu.
Początkowe założenie odtworzenia zanikających pieśni, tańców, obrzędów i zwyczajów
ludowych przyczyniło się do zgromadzenia pokaźnego archiwum pieśni i szczegółowych
opisów obrzędów. Bożonarodzeniowi kolędnicy, dożynki, tradycje i zwyczaje wielkanocne, wianki, andrzejki to tylko niektóre charakterystyczne elementy kultury obrzędowej
pielęgnowane w repertuarze Zespołu.
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The Scout Song and Dance Ensemble “Dzieci Plocka” (Children of Plock) is the oldest children´s ensemble in Poland. It has been existing uninterruptedly since 1946. In 2009 the Ensemble has been named
after its founder Scout Master Wacław Milke. In the Ensemble´s repertoire there are Polish national and
regional dances, folk rituals and customs, historic dances, suites, scout songs and dances and other nations dances and
songs. It has performed in all major Polish cities and in most countries of Europe. It has also had a series of concerts in
Japan and USA. The Ensemble performed at schools, country youth clubs, workplaces as well as in the biggest European
concert halls (Royal Albert Hall in London, Grand Theatre in Warsaw, Berlin Opera). The Ensemble’s members are
children aged 6 to 20. The Ensemble´s activity is an educational phenomenon, „a generation relay” . Grandchildren of
the first Ensemble´s members´ dance and sing in today´s group. In addition, well-known Polish composers and choreographers cooperate with the Ensemble “Dzieci Płocka”. It have a lot of friends in all over the world
El Grupo de Canto y Danza „Dzieci Plocka” (Los niños de Plock) es sin duda uno de los grupos folklóricos más antiguos de Polonia. Existe ininterrumpidamente desde 1946. En el año 2009 el nombre del
grupo paso a ser Wacław Milke, como su fundador y maestro. En el repertorio del Grupo hay danzas
nacionales y regionales polacas, rituales y costumbres populares, danzas históricas, suites, canciones y bailes de grupos
scout y canciones y bailes de otras naciones. Han actuado en todas las principales ciudades polacas y en la mayoría de los
países Europeos. También han realizado una serie de conciertos en Japón y los EE.UU. El Grupo ha actuado en escuelas, clubes juveniles de campo, lugares de trabajo y así como también en las salas de conciertos más grandes de Europa
(el Royal Albert Hall en Londres, Gran Teatro de Varsovia, la Ópera de Berlín). El Grupo está formado por chicos y chicas de Płock con edades entre 6 y 20 años. La actividad del Grupo es un fenómeno educativo, „un relevo generacional”.
Los nietos de los primeros miembros bailan y cantan en el Grupo hoy en día. Con “Dzieci Płocka” cooperan conocidos
compositores y coreógrafos polacos. El Grupo tiene muchos amigos.
Pfadfinder Gesang- und Tanzgruppe „Płocker Kinder” ist die älteste Kindertanzgruppe in Polen. Sie
wurde gegründet im Jahre 1946. Der Gründer und künstlerischer Leiter der Tanzgruppe und der Pfadfinderstammesführer heißt Waclaw Milke. Im Repertoire der Gruppe stehen polnische Volks- und Regionaltänze, Volkssitten und Volksgebräuche, Suiten der Pfadfinderlieder wie auch Tänze und Liedgut anderer Völker.
Die Gruppe hat über 6000 Konzerte hinter sich. Sie ist in allen größeren Städten Polens, in zehn Ländern Europas aufgetreten. Die Gesang- und Tanzgruppe war sogar zu Konzertauftritten in Japan gewesen. Die Auftritte der Gesang- und
Tanzgruppe fanden in den Schulen, Dorfkulturräumen, Betrieben und auf den größten Bühnen Europas statt (Royal
Albert Hall in London, das Große Theater (so heißt die Oper in Warschau, die Beriiner Oper) Die Gruppe hat oft Polen
auf internationalen Festspielen und Treffen präsentiert. An den Lehrveranstaltungen der Gruppe beteiligen sich über
400 Kinder im Alter von 6 bis 20 Jahren, wovon 200 an den Konzerten teilnehmen. Die Tätigkeit des Ensembles ist ein
Erziehungsphänomen, eine Generationsstaffel, wovon die Tatsache zeugt, dass heute in der Gruppe die Enkelkinder der
ersten Gruppenmitglieder tanzen und singen. Viele ehemalige Mitglieder der Gruppe „Płocker Kinder” sind heute in
solchen Ensembles wie „Schlesien”, „Masowien” oder Repräsentationsgesang und Tanzgruppe der Polnischen Armee
beruflich beschäftigt. Mit der Gruppe „Plocker Kinder” arbeiten sehr bekannte polnische Komponisten und Choreografen zusammen. In vielen Jahren ihres Bestehens kann die Gruppe auf sehr viele Preise, Auszeichnungen und 1 .Plätze
in vielen Festspielen sehr stolz sein, sie haben viele Medaillen, Auszeichnungen und Urkunden erhalten.

Харцерский ансамбль песни и танца „Дети Плоцка” – старейший детский коллектив
в Польше. Работает непрерывно с 1946 года. Основателем и художественным руководителем является старший скаутмайстер Союза польских харцеров Вацлав Мальке.
В репертуаре коллектива польские национальные и региональные танцы, обряды и народные обычаи, исторические танцы, харцерские песни, а также танцы и песни народов мира. За плечами участников ансамбля более 6000 концертов. Они выступали во всех крупных городах Польши, десятках
европейских стран, а также принимал участие в цикле концертов в Японии. Концерты одаренного
коллектива состоялись в школах, сельских клубах, на предприятиях, а также на крупнейших сценах
Европы (Royal Albert Hall в Лондоне, Большой театр в Варшаве, Берлинская опера). Ансамбль много
раз представлял Польшу на международных фестивалях и слетах.
スカウトグループであり、歌と踊りのアンサンブルグループでもある“ジェチプウォツカ”（プウォツク
の子どもたち）は、ポーランドで最も古い子どものアンサンブルグループで、1946年にスカウトマスタ
ーのバツワフ・ミルケが創設しました。 このアンサンブルの曲目には、伝統的な衣装を着てポーラ
ンド国と国内の地域の伝統的な踊りとスカウトの歌と踊りのほかに、宗教的な儀式や外国のダンスもあります。そ
して現在まで6000以上のコンサートを行っており、国内の有名な都市や多くのヨーロッパの国々、そして日本でもコ
ンサートツアーを行った経験があります。これらコンサートは、各種学校や青少年施設、会社施設、さらにヨーロッ
パで最も大きいコンサートホールでも行い(ロンドンのロイヤル・アルベートホール、ベルリンオペラ、ワルシャワ・グ
ランド・シアター等)、何度もポーランドの代表として国際的祭典や集会でも上演してきました。
現在は、6歳から20歳までの約400人の子どもたちが活動しており、そのうち約200人がコンサートで舞台に立ちま
す。活動は世代から世代へと受け継がれており、初代メンバーの孫たちが現在グループで活躍する時代になりま
した。“ジェチプウォツカ”出身者のうち、多くの人が“シロンスク”や“マゾフシェ”といったプロのダンスチームやポー
ランド軍アンサンブルで活動を続けております。ポーランド人で有名な作曲家や演出家も“ジェチプウォツカ”の活
動に協力しています。 長年の活動の中で、このアンサンブルは非常に多くの賞を受賞し、メダルや勲章もたくさん
獲得しました。また、たくさんのテレビ番組で上演したり、“ジェチプウォツカ”の主要作品も製作されました。代表者
タデウシュ・ミルケ
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S

erdecznie dziękujemy
wszystkim osobom, instytucjom oraz organizacjom wspierającym działalność Zespołu. Owocna
70-letnia praca Zespołu to
sukces kilku pokoleń ludzi
zaangażowanych głęboko
w ideę niesienia przesłania
radości i przyjaźni między
narodami, wychowania
dzieci i młodzieży w duchu miłości do Ojczyzny
i wartości prawa harcerskiego, jak również rozwijania w nich uzdolnień
artystycznych.
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