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W³adys³aw Herman

Boles³aw Krzywousty

M³odszy syn Kazimierza Odnowiciela i ksiê¿-
niczki kijowskiej Dobroniegi Marii - córki
W³odzimierza Wielkiego. ¯y³ w XI w. Wst¹pi³ na
tron polski jako nastêpca Boles³awa Œmia³ego.

Przeniós³ wówczas g³ówny oœrodek w³adzy z Kra-
kowa do P³ocka. W czasie swoich rz¹dów stara³ siê
zachowywaæ poprawne stosunki z innymi
pañstwami - jego pierwsz¹ ¿on¹ by³a czeska
ksiê¿niczka Judyta, drug¹ siostra cesarza Henryka
IV jednoczeœnie wdowa po królu wêgierskim
Salomonie, tak¿e Judyta.

Pochowano go w p³ockiej katedrze.

By³ synem W³adys³awa Hermana i Judyty
czeskiej. ¯y³ na prze³omie XI i XII w. W latach 1107-
1138 ksi¹¿ê Polski, który panowa³ na Œl¹sku, w
Ma³opolsce, ziemi lubuskiej, a po œmierci ojca tak¿e
na Mazowszu.

W latach 1106-1107 dosz³o do konfrontacji
miêdzy Boles³awem a jego bratem - Zbigniewem.
Krzywousty bez trudu zaj¹³ wiêksz¹ czêœæ kraju i
zosta³ nie podzielnym w³adc¹ Polski.

Lata jego panowania up³ynê³y pod znakiem
ekspansji na Pomorze Gdañskie i Zachodnie. Nie
uda³a siê jednak próba podporz¹dkowania Prus.

Pod koniec panowania Krzywousty d¹¿y³ do
umocnienia swej pozycji wzglêdem Niemiec i
Czech, zawieraj¹c sojusz z Dani¹ i próbuj¹c osadziæ
na tronie wêgierskim swego poplecznika.
Umieraj¹c, pozostawi³ piêciu synów i chc¹c
zapobiec rozbiciu pañstwa, podzieli³ w swym
testamencie Polskê na dziedziczne dzielnice, w tym
jedn¹ senioraln¹. Pochowany w katedrze w P³ocku.
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W³adys³aw Broniewski

Tadeusz Mazowiecki

Urodzi³ siê w 1897 r. w P³ocku. Uczy³ siê w
P³ockim Gimnazjum Polskim, gdzie by³ za³o-
¿ycielem dru¿yny skautów, nawi¹zuj¹cej w swej
dzia³alnoœci do tradycji Konstytucji 3 Maja i pow-
stania styczniowego.

W wieku 17 lat wst¹pi³ do Legionów Polskich
Józefa Pi³sudskiego. Jako ¿o³nierz armii polskiej
sformowanej w ZSRR pod dowództwem gen.
W³adys³awa Andersa bra³ udzia³ w zmaganiach
II wojny œwiatowej.

W okresie powojennym pocz¹tkowo tworzy³
poezjê polityczn¹ - propagandow¹, póŸniej utwory
refleksyjne o motywach osobistych.

By³ odznaczony Srebrnym Krzy¿em Virtuti
Militari, czterokrotnie Krzy¿em Walecznych,
Orderem Budowniczych Polski Ludowej, Krzy¿em
Komandorskim z Gwiazd¹ Orderu Odrodzenia
Polski.

Poeta zmar³ w Warszawie w 1962 r.

Urodzi³ siê w 1927 r. Ukoñczy³ Liceum
Ogólnokszta³c¹ce im. Stanis³awa Ma³achow-
skiego w P³ocku. Nastêpnie rozpocz¹³ studia
prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim.

By³ redaktorem naczelnym tygodnika „WTK”,
miesiêcznika „WiêŸ”, za³o¿ycielem warszawskie-
go Klubu Inteligencji Katolickiej.

Jako doradca Lecha Wa³êsy w 1989 r. uczest-
niczy³ w obradach Okr¹g³ego Sto³u. W tym samym
roku Sejm powo³a³ go na urz¹d premiera.

W latach 1992-1995 pe³ni³ funkcjê wys³annika
Komisji Praw Cz³owieka ONZ w by³ej Jugos³awii.

W 1998 r. otrzyma³ najwy¿sze francuskie
odznaczenie - Legiê Honorow¹.

P³occzanin Stulecia!
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druh Wac³aw Milke

Urodzi³ siê w 1914 r. w Wyszogrodzie,
niedaleko P³ocka. W 1927 r. z³o¿y³
przyrzeczenie harcerskie. W tym samym
czasie pe³ni³ wartê honorow¹ w trakcie
uroczystoœci sprowadzenia do Polski zw³ok J.
S³owackiego. W 1935 r. sypa³ Kopiec
Pi³sudskiego.

W czasie II wojny œwiatowej pe³ni³ funkcjê
³¹cznika. Aresztowany trafi³ do obozu w
Dachau i Gusen. W³¹czy³ siê do ruchu oporu -
z nara¿eniem ¿ycia organizowa³ pomoc,
potajemne obchody œwi¹t narodowych.

W 1946 r. wróci³ do P³ocka, gdzie za³o¿y³
Harcerski Zespó³ Pieœni i Tañca „Dzieci
P³ocka”, który jest najstarszym zespo³em
dzieciêcym w Polsce. Jego cz³onkami by³o
ponad 6000 dziewcz¹t i ch³opców z naszego
miasta.

Wac³aw Milke to inicjator powstania w
P³ocku Dzwonu Pokoju oraz obchodzonych
co roku Dni Historii P³ocka.

P³occzanin Roku 1975.
Zmar³ w maju 2008 r.
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