
Witam serdecznie wszystkich zebranych gości na dzisiejszej
wyjątkowej lekcji historii. ***  

 W nawiązaniu do zbliżającego się święta 100 rocznicy powstania
Policji, uczniowie klasy I, klasy o profilu policyjno-prawniczym z
Katolickiego Liceum św. Tomasza z Akwinu w Gorzowie Wlkp.
przeprowadzą lekcję historii  dotyczącą zasłużonego policjanta z
czasów II wojny światowej, mjr Bronisława Marchlewicza.
Jednocześnie   jest  to  dla  uczniów  jeden  z  etapów  III  edycji
ogólnopolskiego  konkursu  Instytutu  Pamięci  Narodowej  oraz
Komendy  Głównej  Policji  -  „Policjanci  w  służbie  historii”,
którego  celem jest  pogłębianie  wiedzy  na  temat  historii  Policji
oraz wzmocnienie etosu policyjnej służby.
Honorowy  patronat  nad  tym  przedsięwzięciem  objął  Minister
Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Bogaty  materiał,  który  zostanie  za  chwilę  przedstawiony  jest
owocem  wnikliwych  poszukiwań,  badań  i  spotkań
przeprowadzonych przez  uczniów ,  których  za  chwilę  Państwu
przedstawię. Dzięki ich autentycznemu zaangażowaniu, wspólnie
dotarliśmy  do  materiałów  i  świadków,  które  pokazują  piękno
ludzkiego humanitaryzmu podczas ciemnego okresu, jakim była II
wojna światowa.
Proszę  uważnie  słuchać,  ponieważ  na  koniec  tej  lekcji
zaplanowany jest krótki test z wiedzy o naszym bohaterze.
            Przedstawiam Olę, Maćka i Wojtka, którzy podzielą się z
Państwem wynikami swojej pracy.
Zapraszam moich uczniów !

***   
Uczniowie

( film – nalot na rozpoczęcie II wojny światowej )

Maciek…....................

                                  II wojna światowa stała się faktem. Wydarzyły się
najokrutniejsze zbrodnie przeciwko ludzkości, o jakich świat nigdy by nie pomyślał.
Zagłada dotyczyła wszystkich narodowości, także mieszkającej na naszych terenach



ludności żydowskiej.

…Wojtek............................

                                    Historia ludności żydowskiej na terenie Polski liczy ponad
1000 lat. Społeczność ta czuła się w naszym kraju bardzo dobrze, ponieważ Polska
była  wtedy  najbardziej  tolerancyjnym  państwem  ówczesnej  Europy.  Żydzi
wykształcili tutaj swoją kulturę, sztukę, religię. Ale nadszedł okres, w którym Polska
stała się zniewolona. Władze wszystkich trzech państw zaborczych przeciwne były
uprzywilejowanej pozycji, jaką Żydzi cieszyli się na ziemiach polskich.
Podczas trzeciego rozbioru Polski Żydzi trafili pod pieczę zaborców. Szczególnie w
Rosji  wzmagał  się  antysemityzm,  a  nawet  wyznaczono  Żydom  specjalną  strefę
osiedlania  się.  W  ten  sposób  chciano  odizolować  ludność  żydowską  od  reszty
społeczeństwa. W XIX wieku na ziemiach polskich żyło do 4/5 wszystkich Żydów
świata.
Niepodległą już Polskę zamieszkiwała duża społeczność żydowska – w 1930 roku
były to 3 miliony Żydów, co stanowiło 11% populacji.
Rozwijało  się  dynamiczne  życie  kulturalne.  Pojawiło  się  wiele  żydowskich
publikacji, funkcjonowało ponad 116 czasopism.
                          Jednak prześladowanie Żydów w Polsce nasilało się. Najbardziej
polscy  Żydzi ucierpieli w czasie holokaustu.

( zdjęcia, filmy pokazujące Żydów w czasie wojny w Polsce, getto w Otwocku – tło muzyczne
„Dziwny jest ten świat” Cz. Niemena )

             Getto w Otwocku – zamknięta dzielnica utworzona w 1940 roku przez
okupanta niemieckiego  celem skupienia ludności żydowskiej z Otwocka i okolic.
Było drugim co do wielkości gettem w dystrykcie warszawskim. W ciągu dwóch lat
przez getto przeszło około 12 tysięcy Żydów.
Teren  getta  był  zamknięty  od  strony  wschodniej  torem  kolejowym,  od  południa
bazarem. Od północy obszar graniczył z gminą Falenica (  miejscowość Świder ),
zachodni jej kraniec wyznaczał tor kolejki wąskotorowej.
           Na podstawie kolejnych niemieckich rozporządzeń mieszkańcy getta mieli
całkowity zakaz opuszczania go ( wyjątkiem były wyjścia do pracy ), a także nie
wolno było nikomu tam wchodzić. Wstęp mieli wyłącznie funkcjonariusze policji i
personel sanitarny. Złamanie tych zasad groziło karą śmierci.
               Getto zostało zlikwidowane 19 sierpnia 1942 roku. Do obozu zagłady w
Treblince wywieziono około 7 tysięcy zamieszkujących je Żydów, a kilka tysięcy
zamordowano na miejscu.

…Ola.................
                        Dlaczego Otwock ? Tutaj rozegrały się bardzo ważne wydarzenia
związane z naszym bohaterem, o których nie wolno zapomnieć.
                            Oto Otwock przedwojenny, uzdrowisko, pełne gwaru mieszkańców
i turystów. Piękne drewniane wille, słynne sanatoria, przybywali tu na odpoczynek



ludzie z całej Europy.

( film o Owocku z gotowy podkładem muzycznym )

 …...Maciek..................

                   GRANATOWA POLICJA – potoczna nazwa Polskiej Policji Generalnego
Gubernatorstwa.  Była  to  policja  komunalna  finansowana  przez  samorządy,
podporządkowana  lokalnym  komendantom  niemieckiej  policji  porządkowej.
Najwyższym  szczeblem  struktury  Policji  Polskiej  było  stanowisko  komendanta
miejskiego lub powiatowego.
Nazwa policji pochodzi od granatowego koloru noszonych mundurów.
Formalnie  została  powołana  17  grudnia  1939  roku  na  podstawie  rozporządzenia
Hansa  Franka,  Generalnego  Gubernatora,  właśnie  na  terenie  Generalnego
Gubernatorstwa.  Pod  groźbą  kary  śmierci  powoływało  ono  do  roku  służby
przedwojennych policjantów.
Niemcy  nałożyli  na  dotychczasowy  aparat  Policji  Państwowej  obowiązek  pełnej,
bieżącej  ochrony bezpieczeństwa i  porządku publicznego.  Granatowa policja  była
całkowicie  podporządkowana  lokalnej  policji  niemieckiej,  nie  istniało  centralne
dowództwo, dowództwo polskie nie wykraczało poza teren powiatu.
Do stałych czynności Policji Polskiej należały : patrole prewencyjno-interwencyjne,
nadzór  nad  stanem  sanitarnym,  regulacja  ruchu  kołowego,  służba  na  dworcach
kolejowych, nadzór nad obowiązkiem meldunkowym. Dochodził do tego nadzór nad
bierną  obroną  przeciwlotniczą  oraz  szkolenie  policyjne  Żydowskiej  Śłużby
Porządkowej, sprawującej wewnętrzną służbę w gettach.
Bardzo  niewielkie  uprawnienia  Policja  Polska  miała  natomiast  w  stosunku  do
Niemców, zarówno umundurowanych jak i cywilnych – mogła interweniować tylko
w wypadku zabójstwa.
Jednym z zadań funkcjonariusz policji  granatowej było pilnowanie bram i murów
getta.  Polscy  policjanci  musieli  uczestniczyć  wraz  z  Niemcami  w  łapankach,
eskortowaniu ludzi do obozów przejściowych, ochronie obozów pracy przymusowej.
Zmuszeni  byli  asystować  przy  egzekucjach  oraz  brać  udział  w  działaniach
przeciwpartyzanckich.  Udokumentowano  kilkanaście  zbiorowych  egzekucji
dokonanych  przez  dozorowaną  przez  Niemców  granatową  policję  na  Polakach  i
Żydach.
„Jednakże  nie  ma  danych,  które  pozwoliłyby  na  uczciwe  stwierdzenie,  ilu
policjantów granatowych zachowało się niegodnie. Na pewno dziesiątki, może setki
–  na  kilkunastotysięczną  formację  to  znikomy procent”  –  słowa te  wypowiedział
Bartoszewski  w  2005  roku,  zamieszczone  są  w  artykule  zatytułowanym  „Nie
wszyscy zdają egzaminy”.
Informacje dotyczące patriotycznych postaw funkcjonariuszy Polskiej Policji można
przedstawić w postaci choćby takiej tabelki :

( tabelka przedstawiająca walkę z okupantem przez granatowych )



Dlatego jednoznaczna ocena granatowej policji  jest  niemożliwa. I  choć większość
społeczeństwa  traktowała  funkcjonariuszy  obojętnie,  często  wrogo,  a  nawet
pogardliwie,  to  w  przypadku  ,  gdy  Polak  padł  ofiarą  przestępstwa  czy  rabunku,
pierwsze  kroki  kierował  na  komisariat  polskiej  policji,  a  nie  do  niemieckiej.  I
najczęściej otrzymywali pomoc, poradę, często właśnie tam uratowano im życie.

…Wojtek....................

                  Bronisław Marchlewicz. Granatowy policjant, któremu życie zawdzięcza
wiele osób...
 Urodził się 7 lutego 1899 roku na Pomorzu. Był absolwentem Szkoły Podchorążych
w  Bierdusku  i  Szkoły  Oficerskiej  Policji  Państwowej.  Swoją  pracę  w  Policji
rozpoczął  w  1922  roku.  Na  stanowiskach  oficerskich  pracował  jako  kierownik
komisariatu w Żyrardowie,  Płocku .   18 października 1937 roku otrzymał rozkaz
przejęcia komisariatu w Otwocku ( treść rozkazu - …....Wojtek................. )
 
               Rozpoczął nowy etap życia zawodowego, a także prywatnie przeniósł się ze
swoją rodziną do Otwocka.

              II  wojna  światowa.  Po  napaści  Niemiec  hitlerowskich  na  Polskę
ewakuowany  na  wschód.  Po  17  września,  kiedy  osiągnięcie  celu  przewidzianego
planem  ewakuacji  oficerów  policji  województwa  warszawskiego  okazało  się
niemożliwe – znajdując się na terenach zajmowanych przez Armię Czerwoną – zdołał
uniknąć  internowania,  decydując  się  na powrót  w kierunku Warszawy.  W rejonie
Krasnobrodu, na Zamojszczyźnie, w tłumie całkowicie zdezorientowanych co dalej
ze sobą począć uchodźców, odnalazł żonę i wówczas 4-letniego synka Zbynia, którzy
również byli ewakuowani na wschód wraz z rodzinami oficerów policji.

( krótka historia uratowania rodziny )

Tak  wspomina  syn  Bronisława  (  pamięć  4-letniego  dziecka  jest  uzupełniona
dodatkową opowieścią jego  rodziców ) : Na tym pięknym Roztoczu odnaleźliśmy
się! Przez wiele następnych lat określaliśmy w domu to wydarzenie jako cud ! Tej
radości  nie  zmąciło  zaginięcie  bagażu,  wszystkich  najcenniejszych  przedmiotów
zabranych  z  domu.  Jednak  dla   bezpieczeństwa  Bronisław Marchlewicz  zamienił
policyjny mundur na ubranie cywilne. Zachował jednak legitymację funkcjonariusza
Policji Polskiej i oficerski mapnik. Wracającą rodzinę zatrzymali czerwonoarmiści.
Dowodzący kazał pokazać ojcu ręce. Nie miał wątpliwości - „Eto pan” stwierdził.
Sytuacja  stała  się  niebezpieczna.  Jednak  kiedy  zauważył  skórzany  mapnik,  nagle
przestał  interesować się  „panem”. Z dumą przewiesił  sobie  mapnik przez ramię i
pozwolił zatrzymanym odjechać. Dzięki mapnikowi ojciec uniknął losu kilku tysięcy
funkcjonariuszy  polskich  służb  mundurowych,  którzy  zostali  zamordowani  w
Miednoje. Wróciliśmy do Otwocka. Tu się okazało, że część rzeczy pozostawiona w
mieszkaniu  zginęła.  Żona  dozorcy  wyznała  z  rozbrajającą  szczerością  :  Myśmy
myśleli, że państwo nie wrócą.  Nie mieliśmy nic. Ale mieliśmy siebie.



( w miedzyczasie zdjęcia z czasów przed wojną )

….........Maciek............

                      W latach 1939 – 1944 Bronisław Marchlewicz był kierownikiem
komisariatu Policji Polskiej w Otwocku. Tak, był granatowym policjantem.
 Był  także,  a  przede  wszystkim  Polakiem,  dając  liczne  dowody  bezprzykładnej
odwagi,  z  narażeniem  własnego  życia  i  swoich  bliskich,  występował  w  obronie
zniewolonej  ludności  Otwocka.  Zostało  udokumentowane  przez  wiele  osób
narodowości  polskiej  i  żydowskiej,  iż  uratował  im  życie,  uchronił  przed
aresztowaniem,  wywiezieniem  do  obozów  koncentracyjnych  i  innymi  formami
prześladowań. Ubezpieczał akcje dywersyjne przeprowadzane przez oddziały Armii
Krajowej  w Otwocku i  okolicach,  udostępnił  żołnierzom Armii  Krajowej  lokal  w
budynku,  w  którym mieszkał,  wspomagał  i  ochraniał  szkolnictwo  konspiracyjne.
Dzięki  doskonałej  znajomości  języka  niemieckiego  i  służbowym  kontaktom  z
władzami  okupacyjnymi,  uzyskiwał  i  przekazywał  organizacjom  konspiracyjnym
cenne  informacje.  Był  czynnym  uczestnikiem  ruchu  oporu.  Był  oficerem  Armii
Krajowej pod pseudonimem 'Śmiały”.  Był oficerem Wojskowego Korpusu Słuzby
Bezpieczeństwa.
Nie  był  to  „typowy granatowy policjant”.  Kolejna  wypowiedź  syna  –  Zbigniewa
Marchlewicza z wywiadu o jego ojcu : „Jestem pewien, że ojciec który wychowany
był w hołdzie państwu polskiemu i poczuciu obowiązku wobec Ojczyzny dokonał
świadomie wyboru pełnienia funkcji w granatowym mundurze, by wypełnić swoje
okupacyjne  życiowe  motto,  zapisane  na  małej  pożółkłej  kartce,  którą  znalazłem
dopiero po jego śmierci – brzmiało ono krótko, ale jakże wymownie – RATOWAĆ
WSZYSTKO, CO POLSKIE . Tak też czynił.
                       O niezwykłej odwadze Bronisława Marchlewicza świadczy wiele
dokumentów  i  wspomnień.  Bohaterskie  czyny  dość  szybko  zostały  nagrodzone
Srebrnym  Krzyżem  Zasługi  oraz  awansem  do  stopnia  majora,  a  także  Odznaką
Grunwaldzką nadana mu jako uczestnikowi walki zbrojnej z Niemcami z rozkazu
Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego.
 Oto  niektóre  fragmenty  oświadczeń  o  bohaterskiej  i  patriotycznej  postawie
granatowego policjanta :
 (oświadczenia )........Ola..........

(  fragmenty  wywiadu  dotyczące  uwięzienia  i  uwolnienia  już  po  wojnie  –  do
odczytania )

        MARYSIA OSSOWIECKA – historia uratowania życia żydowskiej dziewczynki
przez granatowego policjanta...

    ( fragment do odczytania ) - z gazety...



          Oprócz wszystkich bohaterskich czynów zasługujących na ukłon i podziw
Bronisława  Marchlewicza,  to  właśnie  historia  Marysi  doprowadziła  do  tego
wydarzenia, które w 2004 roku pozwoliło uczcić nieżyjącego już policjanta i nadać
mu tytuł Sprawiedliwego wśród Narodów Świata.
         Jest to najwyższe odznaczenie państwa Izrael w celu uhonorowania osób , które
ratowały Żydów w czasie okupacji.
To  właśnie  na  wniosek  uratowanej  Marysi,  obecnie  Michele  Donnet,  obywatelki
Francji  oraz  jej  kuzynki  Hanny Kamińskiej,  major  Bronisław Marchlewicz  dostał
pośmiertnie Sprawiedliwego.
„To się nie mieści w stereotypie” - tak brzmi tytuł artykułu w „Rzeczpospolitej”, że
Izrael uhonorował granatowego policjanta.

                         Uroczystość odbyła się w Teatrze Żydowskim w Warszawie,
24  lipca  2005  roku,  ambasador  Izraela  David  Peleg  wręczył  dyplom i  medal  od
Instytutu  Yad  Vashem  synowi  odznaczonego  Zbigniewowi  Marchlewiczowi,
emerytowanemu  dziennikarzowi  „Rzeczpospolitej”.  Podczas  tych  uroczystości
komendant główny policji generał Leszek Szreder powiedział:”Jesteśmy dumni, że
Bronisław Marchlewicz był jednym z nas”.

W 2009 roku, za bohaterską postawę i niezwykłą odwagę wykazaną w ratowaniu
życia Żydom podczas II wojny światowej, za wybitne zasługi w obronie godności
człowieczeństwa  i  praw  ludzkich  został  pośmiertnie  odznaczony  Krzyżem
Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Medal odebrał syn Zbigniew z
rąk ówczesnego Prezydenta Lecha Kaczyńskiego dnia 11 listopada 2009 roku.

                     Wspominamy często Zbigniewa Marchlewicza, czyli syna bohaterskiego
policjanta. 
Szukając  informacji  do  dzisiejszej  lekcji  wielokrotnie  czytaliśmy  z  jakim
zaangażowaniem  Pan  Zbigniew  brał  udział  w  sprawach  związanych  z
potwierdzeniem bohaterstwa jego ojca.
Wybierając bohatera do realizacji  projektu naszego konkursu nie wiedzieliśmy, ile
pracy, ale jednocześnie przyjemnych chwil będziemy mogli przeżyć.
Nasza wychowawczyni włączyła się bardzo aktywnie w te działania. Próbowaliśmy
odszukać  syna  Bronisława  Marchlewicza,  Pana  Zbigniewa.  Nie  wiedzieliśmy czy
nadal żyje, a jeżeli tak, to gdzie mieszka.
Zaczęliśmy  poszukiwania  od  Otwocka,  gdzie  jako  dziecko  mieszkał  ze  swoimi
rodzicami. Pytaliśmy przez parafie. Napisaliśmy list do Urzędu Miasta i do Komendy
Powiatowej Policji w Otwocku. Rzecznik prasowy z komendy obiecał nam pomóc.
Pomysł przyszedł nagle – skontaktowaliśmy się z Ambasadą Izraela w Warszawie z



Departamentem  Sprawiedliwych.  Skoro  14  lat  wcześniej  pan  Zbigniew  odbierał
medal swojego ojca, to jakiś ślad musiał pozostać.
Po rozmowie z panem Emilem Jeżowskim z ambasady już mieliśmy pewność, że uda
nam się uzyskać ważne dla nas informacje. Dosłownie po kilkunastu minutach od
pierwszej  rozmowy nasza  wychowawczyni  otrzymała  wiadomość :  pan  Zbigniew
żyje,  nadal  mieszka  w  Otwocku  i  bardzo  chce  się  z  nami  skontaktować.
Zadzwoniliśmy do pana Zbigniewa. Umówiliśmy się na spotkanie i kilka dni później
pojechaliśmy do Otwocka.
Prawie 500 km drogi, by móc osobiście porozmawiać z naocznym świadkiem wielu
wydarzeń.  W ambasadzie w Warszawie udostępniono nam całą teczkę dokumentów
związanych  z  przyznanym  tytułem  Sprawiedliwego  wśród  Narodów  Świata.
Cieszyliśmy się bardzo,  że zaufano nam wypożyczając na kilka godzin taką ilość
dokumentów.  Następnie  pojechaliśmy  do  Otwocka,  gdzie  spotkaliśmy  się  na
komendzie  z  oficerem  prasowym,  który  także  wspomagał  nas  w  tych
poszukiwaniach. 
Następnie  zadzwoniliśmy  do  pana  Zbigniewa  i  umówiliśmy  się  na  spotkanie  w
kolejnym dniu. Aby uczcić pamięć bohatera, ubraliśmy się w nasze mundury.
       Spotkanie ustalono przed cmentarzem, na którym pochowani są rodzice pana
Zbigniewa – Bronisław i Maria Marchlewiczowie – oboje byli policjanci.
Gdy podjeżdżaliśmy, zobaczyliśmy szczupłego starszego pana z laseczką w dłoni,
który z uśmiechem na twarzy machał nam na powitanie, jakbyśmy byli jego rodziną.
Pan  Zbigniew  –  to  84-letni  emerytowany  dziennikarz  i  historyk,  bardzo  miły,
inteligentny  i  kulturalny uśmiechnięty  pan  –  widok  nas  w mundurach  bardzo go
wzruszył. Kupiliśmy znicz i piękne róże i poszliśmy na cmentarz. Po drodze dołączył
do  nas  przyjaciel  pana  Zbigniewa,  Stanisław Zając,  także  dziennikarz  i  historyk,
którego bardzo zainteresowała  nasza  wizyta  w Otwocku.  Zrobił  nam pamiątkowe
zdjęcia, a kilka dni temu otrzymaliśmy list z Otwocka, w którym była gazeta „Linia
Otwocka”  najnowszy  numer,  zawierający  zdjęcie  i  artykuł  z  naszego  pobytu,
autorstwa pana Stanisława Zająca. Jest to dla nas ogromny zaszczyt i wyróżnienie.
Posłuchaliśmy pierwszych historii o Bronisławie Marchlewiczu i jego czynach.
Postanowiliśmy  znaleźć  wygodne  miejsce  na  dłuższe  rozmowy.  Zabraliśmy  pana
Zbigniewa  i  pojechaliśmy  do  bardzo  klimatycznej  kawiarni,  zbudowanej  w  stylu
przedwojennych  drewnianych  domów,  jakie  mieli  już  Państwo  możliwość  dzisiaj
zobaczyć.
Atmosfera niemal rodzinna. Kawa, dobre ciastko i wyśmienite towarzystwo. Wokół
szum i hałas rodzin z dziećmi – takie sobotnie popołudnie – trochę nam to zakłócało i
uniemożliwiało nagrywanie rozmów.
Okazało się, że pan Zbigniew obecnie  nie ma żadnej rodziny. Był jedynakiem, żonę
stracił dość wcześnie, nie miał dzieci. Ma wokół siebie wielu przyjaciół, ale tego dnia
to właśnie my daliśmy mu chwilę rodzinnej atmosfery, młodzieńczej naszej radości i
ciekawości, nie szczędził  nam bardzo miłych słów i spowodował tym także nasze
wzruszenie. Jego opowieści były bardzo ciekawe, jego pamięć nas zadziwiała. Tak
bardzo kochał swojego ojca, tak bardzo angażował się w to dzieło pamięci o nim.
Z kawiarni  pojechaliśmy na ulicę Kościuszki  5 (  dawny numer 1 ),  pod dom, w
którym  spędził  wiele  lat  ze  swoimi  rodzicami.  Był  znowu  bardzo  wzruszony,



wspomnienia wróciły. Tak wiele się przecież tutaj wydarzyło…
Następnie pojechaliśmy pod pomnik upamiętniający miejsce pochówku wielu Żydów
otwockich, którzy zostali  tu zamordowani po likwidacji getta.  Tam, w parku pod
sosnami,  wśród  śpiewu  ptaków  i  biegających  wiewiórek  ,  słuchaliśmy  nadal
opowieści  o ojcu pana Zbigniewa i  o życiu dziecka policjantów w czasie  i  po II
wojnie światowej.
Zadawaliśmy  pytania,  robiliśmy  pamiątkowe  zdjęcia.  Mijały  już  kolejne  godziny
spotkania,  a  my  ciągle  pragnęliśmy  rozmawiać  z  tym  jakże  miłym  panem.  Pan
Zbigniew także nie zamierzał tak szybko się z nami rozstawać.
Nadchodził  marcowy  wieczór,  zmęczenie  dawało  o  sobie  znać,  musieliśmy  się
powoli żegnać. 
                 Podwieźliśmy pana Zbigniewa w pobliże  jego domu.  Żegnając
dziękowaliśmy za ten czas, który nam poświęcił, za te zdjęcia i wspaniale opisane
materiały o swoim ojcu, które specjalnie dla nas przygotował. Życzyliśmy mu przede
wszystkim  zdrowia,  na  co  odpowiedział  :  Tak,  muszę  dbać  o  siebie,  teraz  tym
bardziej warto” … odwrócił się i odszedł. Zostaliśmy na tym chodniku w całkowitej
ciszy patrząc, jak powoli odchodzi ze swoją laseczką. Poczuliśmy dziwny smutek i
ogromne wzruszenie. 
W tym  momencie  to  właśnie  pan  Zbigniew  stał  się  dla  nas  naszym  bohaterem.
Jednocześnie poczuliśmy coś w rodzaju spełnienia bardzo dobrego uczynku – my,
jako młodzi ludzie, daliśmy mu nadzieję, chwilę radości i ciepła czysto rodzinnego,
uśmiechu  –  dziś  byliśmy  po  prostu  jego  wnukami  !  Nie  potrafiliśmy  ukryć
wzruszenia.  Wracaliśmy do Warszawy na  noc  w całkowitej  ciszy  i  zadumie.  Ale
obiecaliśmy, że nie zapomnimy, że jeszcze wrócimy. Być może już wkrótce, bo coraz
bardziej  przybliża  się  szansa,  że  wkrótce  pamięć  o  Bronisławie  Marchlewiczu  w
Otwocku zostanie utrwalona na zawsze – budowane rondo ma uzyskać nazwę po
otwockim bohaterze. I wtedy my też tam będziemy. 

           Wyjazd do Warszawy i Otwocka był dla nas nie tylko okazją do zwiedzania.
Ostatniego dnia pobytu odwiedziliśmy Muzeum POLIN – historii Żydów polskich.
Chwila zadumy, ciszy i nowe doznania.
W Otwocku natomiast poznaliśmy prawdziwą historię od prawdziwego człowieka.
Sposób w jaki on nam to opowiadał ,rozwijał naszą wyobraźnię ,  kształtował nasz
umysł i zmuszał do myślenia.
Dziś młodzi ludzie powinni częściej mieć możliwość konfrontacji i spotkań z ludźmi,
którzy pokazują nam historię w sposób inny, niż możemy to wyczytać z książek.
Wróciliśmy do domu bogatsi – bogatsi w sercu i w uczucia. 
To była nasza najlepsza lekcja historii w życiu!


