
 

 

UCHWAŁA  
MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA SULEJÓWEK 

Nr II / 7 /2013 
z dnia  18 stycznia 2013 r. 

 
 
 

w sprawie: zainicjowania zmiany nazwy ul. Marcelego Nowotki  

 
 

Na podstawie § 24 Uchwały nr XXIII/188/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 marca 
2012 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Sulejówek i nadania jej statutu (Dziennik 

Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2012 r. poz. 4147) – uchwala się co następuje: 
 

 
§ 1. 1. Wnioskuje  się  o  rozpoczęcie działań mających na celu zmianę nazwy ulicy 

Marcelego Nowotki w Sulejówku. 

2. Proponuje się nadanie nowej nazwy ulicy – Rotmistrza Witolda Pileckiego. 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 

Przewodniczący 
Młodzieżowej Rady Miasta Sulejówek 

 
 

Michał Kowalski 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

UZASADNIENIE 
 

Ulica Marcelego Nowotki jest położona w centralnej południowo wschodniej części 
miasta. Nadana jej nazwa związana jest z postacią historyczną polskiego  działacza 
komunistycznego, członka Komunistycznej Partii Polski, Wszechzwiązkowej Partii Komunistycznej 
(bolszewików) (WKP(b)) i pierwszego przywódcy Polskiej Partii Robotniczej. 

Marceli Nowotko po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej po dodatkowym 
przeszkoleniu agenturalnym i dywersyjnym został drogą lotniczą przerzucony do centralnej 
Polski jako dowódca sowieckiej siatki dywersyjnej (tzw. Grupa Inicjatywna), odtwarzanej 
w kraju pod zewnętrzną formą partii politycznej. Miał za zadanie zebrać różne grupki 
komunistycznej konspiracji, przede wszystkim z obszaru Generalnego Gubernatorstwa, 
w ramach jednej struktury, posiadającej łączność radiową, i ściśle podporządkować je 
wytycznym działania Moskwy. Nową nazwę – Polska Partia Robotnicza, taktykę polityczną 
i ideologię ściśle określił Stalin. Nowotko w Moskwie został wyposażony w szczegółowe 
rozkazy i wytyczne, dotyczące m.in. taktyki podwójnego zakonspirowania (w odniesieniu do 
łączności z Kominternem) i wykorzystywania haseł narodowowyzwoleńczych w propagandzie 
partyjnej. Jako przywódca PPR konsekwentnie egzekwował realizację wytycznych Stalina. 
 W PRL Marceli Nowotko był kreowany na bohatera narodowego, człowieka 
walczącego o wolność i niepodległość Polski; jego podobiznę umieszczano m.in. na 
monetach, a imię nadawano licznym szkołom i ulicom. Z reguły przemilczano prawdziwy 
charakter jego działalności dywersyjnej, nie eksponowano też udziału we władzach 
sowieckich, tworzonych na gruzach Polski w roku 1920 oraz w latach 1939–1941. 
 Zaproponowana nazwa ulicy - Rotmistrza Witolda Pileckiego odwołuje się do postaci 
historycznej żołnierza Armii Krajowej, rotmistrza kawalerii, skazanego przez władze 
komunistyczne Polski Ludowej na śmierć. Tym samym, przyjmując nową nazwę zastąpimy 
Marcelego Nowotkę – bohatera czasów PRL  polskim patriotą, ofiarą systemu 
totalitarnego. 

Witold Pilecki, urodzony 13 maja 1901 r. w Ołońcu w Rosji, wstąpił do harcerstwa 
w 1914 r. Studiował na Wydziale Rolnym Uniwersytetu w Poznaniu oraz na Wydziale Sztuk 
Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego. Pilecki służył w Wojsku Polskim w latach 1918 – 
1921. Dzięki zasługom w bitwie warszawskiej oraz czynnemu udziałowi w wyzwoleniu Wilna 
Witold Pilecki został uhonorowany Krzyżem Walecznych. Podczas II wojny światowej walczył 
w kampanii wrześniowej. Był dowódcą plutonu w szwadronie kawalerii dywizyjnej 19. 
Dywizjonu Piechoty Armii „Prusy”, potem zaś w 41. Dywizji Piechoty na przedmieściu 
rumuńskim. Pilecki działał od 1939 r. w konspiracji. Współzałożył Tajną Armię Polską. Pilecki 
chciał zorganizować ruch oporu w obozach koncentracyjnych, w związku z czym zbierał 
materiały i informacje dotyczące tych miejsc. W tym celu dostał się do obozu w Oświęcimiu. 
Pomagał w ucieczkach współwięźniów, pisał raporty. W Auschwitz założył Związek 
Organizacji Wojskowej, którego członkowie zdobywali żywność, ubranie, pomagali 
w przekazywaniu wiadomości rodzinom więźniów. Witold Pilecki uciekł z obozu w 1943 r. 
Brał udział w powstaniu warszawskim. Mianowano go na rotmistrza. Prowadził działalność 
wywiadowczą na rzecz 2. Korpusu Polskiego we Włoszech. Pilecki zbierał też informacje 
o żołnierzach więzionych w obozach NKWD. Oskarżono go o działalność wywiadowczą na 
rzecz rządu polskiego na emigracji. Witolda Pileckiego skazano na karę śmierci, wyrok 
wykonano 15 maja 1948 r. w Warszawie. 

Z uwagi na przemiany ustrojowej jakie nastąpiły w Polsce dokonanie zmiany nazwy 
ulicy z Marcelego Nowotki na nazwę nie budzącą negatywnych skojarzeń z systemem 
komunistycznym jest celowe i zasadne.  
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