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INŻ. ALEKSANDER MALINOWSKI 
1869 – 1922 

Z cyklu: Zapomniani Twórcy odzyskania Niepodległości Ojczyzny 

Maciej Jabłoński 

Niech przyjaciele moi siądą przy pucharze 
I zapiją mój pogrzeb - oraz własną biédę: 
Jeżeli będę duchem, to się im pokażę, 
Jeśli Bóg uwolni od męki - nie przyjdę... 
  
Lecz zaklinam - niech żywi nie tracą nadziei 
I przed narodem niosą oświaty kaganiec; 
A kiedy trzeba, na śmierć idą po kolei, 
Jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec!... 
  
Co do mnie - ja zostawiam maleńką tu drużbę 
Tych, co mogli pokochać serce moje dumne; 
Znać, że srogą spełniłem, twardą Bożą służbę 
I zgodziłem się tu mieć - niepłakaną trumnę. 
 
Juliusz Słowacki – frag. Wiersza p.t. ,,Testament mój” 
 
Wstęp 

W tym roku obchodzimy 100-lecie odzyskania Niepodległości po 123 latach zaborów. Sto lat 
temu w pamiętnym 1918 roku,po I wojnie światowej, powstało w Europie sześć nowych państw: 
Polska, Czechosłowacja, Finlandia, Litwa, Łotwa i Estonia. Serbia połączyła się z Czarnogórą i 
po upadku monarchii austro-węgierskiej Habsburgów utworzyła Królestwo Serbów, Chorwatów 
i Słoweńców (czyli Królestwo Jugosławii), a istniejąca już Rumunia podwoiła swoje terytorium1. 
Austria i Węgry powstały jako dwa niezależne ale małe państwa. Rosja przechodziła kolejny 
okres krwawych walk po rewolucji lutowej i październikowej. Niemcy poważnie osłabione 
przekształciły się z niemałym wysiłkiem w republikę weimarską. Te wielkie procesy nie były 
dziełem przypadku czy li tylko wynikiem złożonej sytuacji międzynarodowej, ale również w 
każdym z tych nowych europejskich państw, rezultatem powstałej niezależnej politycznej myśli 
niepodległościowej i jej realizacji. 

Na ziemiach polskich z końcem XIX w. możemy mówić o trzech nurtach polskiej myśli 
politycznej: polski nurt socjalistyczny, polski nurt narodowy i polski nurt chłopski. Ten ostatni 
był wtedy jeszcze najsłabszym nurtem, a na czoło wysunęły się dwa pozostałe. W polskiej 
historiografii dwa pierwsze nurty były określane również jakonurt narodowo-demokratyczny – 
czyli endecja i nurt niepodległościowy – czyli głównie nurt związany z Polską Partią 
Socjalistyczną. W swojej publicystyce politycznej oba zwalczające sięnurty czy powstałe wokół 
nich ruchyokreśliłyjednak ten sam cel – wolną i niepodległą Polskę. Każdy z tych ruchów miał 
swój ośrodek przywódczy – swoją elitę myśli i czynu. Ośrodek przywódczy PPS, w początkowej 

                                                           
1Janusz Pajewski – Budowa Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1920, Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego, 
Ogólnego zbioru tom 79, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 1995. 
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i konspiracyjnej fazie był stworzony przez ścisle współpracującą grupę niezwykle oddanych 
towarzyszy skupionych przy Józefie Piłsudskim, występującego wtedy pod pseudonimem 
,,Wiktor,” a wkrótce potem ,,Ziuk”. Ośrodek endecki natomiast był skupiony również przy 
jednym wybijającym się prawie od samego początku przywódcy jakim był Roman Dmowski. 
Jednak obaj nie działali w próżni i wpływały na nich wybitne jednostki po obu stronach polskiej 
szachownicy.  

W obecnym cyklu przedstawionych będzie kilka wybranych postaci reprezentujących zgoła 
różne poglądy, ale które łączył jeden najważniejszy i finalny cel – Niepodległość. Stanowią one 
kategorię nieznanych twórców Niepodległości. Brak tych postaci w polskiej współczesnej 
narracji historycznej jest znamienny. Ostatnio Profesor Andrzej Nowak podjął sięjednak 
niezwykłej misji – przedstawienia w serii wykładów popularnego, ale równocześnie niezwykle 
nowatorskiego opisuewolucji polskiej myśli politycznej.  

W przypadku każdego szkicu przedstawiony będzie nie tylko rys biograficzny postaci, ale 
podasiępewną próbę charakterystyki jej wpływu na nurt, z którym była związana, a także na 
przyjętą koncepcję walki oraz jej ewolucję.Przypomnimy także inne osiagnięcia życiowe często 
niezwiązane z działalnością w ośrodku sterującym danym ruchem. 

Taką wybitną i wpływową postacią polskiego ruchu socjalistycznego i niepodległościowego był 
nięwątpliwie inżynier Aleksander Malinowski, kryptonim Andrzej Korsak i noszący wiele 
innych pseudonimów, z których dwa  ,,Roman I” i ,,Władek” przylgnęły do Niego aż do samej 
przedwczesnej śmierci.  

 

Aleksander Malinowski (1869-1922)  
 (fot. z ok. 1906-1907 - zbiory rodzinne) 
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Dzieciństwo i młodość 

1869 – 1895 

Aleksander Malinowski urodził się 27 lutego 1869 w majątku Łuka, pow. taraszczański, gub. 
kijowska na Ukrainie jako syn dyrektora cukrowni, Antoniego i Malwiny z Grosheimów. Ród 
Malinowskich herbu Pobóg pochodził z Wołynia (wiedli się dawniej z Podlasia). Po utracie 
swoich własnych majątków i wskutek ożywienia gospodarczego,część rodziny Malinowskich 
przeniosła się na Ukrainę.Ojciec Aleksandra, Antoni Malinowski był synem Alojzego i Julii z 
Cieszyńskich, h. Junosza i urodził się w Ornowcach, powiat czerkaski, gub. kijowska. Antoni był 
powstańcem 1863 r. Tradycje  powstańcze były bardzo żywe zarówno ze strony ojca jak i matki 
Aleksandra. Wszyscy bracia jego ojca, Antoniego walczyli w powstaniu styczniowym. Brat 
matki dr med. Alfred Grosheim, który ukończył studia medyczne w Petersburgu, zginął w 
powstaniu na Litwie, a wuj, mąż siostry matki, Romuald Olszański, h. Jastrzębiec, był 
naczelnikiem powstania na Ukrainie i został skazany i rozstrzelany w twierdzy kijowskiej. 
Antoni zmarł przedwcześnie jak Aleksander miał 14 lat i osierocił siedmioro dzieci: czterech 
synów: Aleksandra, Romana, Izydora i Bolesława i trzy córki: Marię (zamężną Rucińską), 
Paulinę (nazwisko po mężu nieznane) i Anielę (poślubioną inzynierowi Budnemu h. 
Jastrzebięc).Bolesław Malinowski jako młody lekarz po studiach na uniwersytecie w Kijowie 
popełnił samobójstwo ponieważ rodzice jego ukochanej pochodzącej ze sfer arystokratycznych 
nie chcieli się zgodzić na to małżeństwo. Bracia Roman i Izydor poumierali młodo.  

 

 

Biała Cerkiew, miasto w gub. kijowskiej nad rzeka Roś (od 1793 po II rozbiorze przeszło w ręce rosyjskie),  
w czasach I Rzeczypospolitej twierdza kresowa i siedziba magnacka Ostrogskich, Lubomirskich, Wiśniowieckich i 

Jabłonowskich, a następnie Branickich (od 1774 do 1917). Branniccy wybudowali pałac oraz kościół na Górze 
Zamkowej (widokówka z przełomu XIX/XX wieku – Wikipedia).  
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Bracia Roman i Aleksander uczęszczali razem do gimnazjum w Białej Cerkwi, gdzie większość 
uczniów stanowili Polacy i gdzie młodzież gimnazjalna tworzyła patriotyczne kółka 
samoksztaceniowe2,3. Aleksander wysunął się od samego początku na czoło tych kółek. Z 
powodu osierocenia ze strony ojca, żył w ciężkich materialnych warunkach i od 5-tej klasy 
gimnazjalnej sam się utrzymywał. W tym czasie zapadł na gruźlicę. Wtedy na tę chorobę nie 
było ratunku, ale zwykle próbowano opóźniać jej rozwój przebywając na drogich kuracjach w 
miejscach suchych i z tzw. dobrym powietrzem by ulżyć chorym. Aleksander musiał jednak 
poddać się wtedy bolesnej operacji. W roku 1888 przebywał na tzw. kondycji w majątku hr. 
Branickich w Białej Cerkwi. 

W 1889 Aleksander wstąpił na Wydział Mechaniczny Instytutu Technologicznego w Charkowie. 
Była to druga po petersburskiej politechnika w Cesarstwie Rosyjskim założona w 1886 r. przez 
cara Aleksandra III. Studiowało tam wielu Polaków. Studiowałrównież w Charkowie młody 
Józef Piłsudski, ale w latach 1886-1887 na Wydziale Medycznym tamtejszego uniwersytetu. Nie 
mógł więc jeszcze wtedy poznać wybijającego się studenta Aleksandra Malinowskiego, swego 
późniejszego przyjaciela i towarzysza walki z caratem w Polskiej Partii Socjalistycznej PPS. 
Aleksander ukończył studia zdobywając stopień inżyniera technologa w 1895. W 1891 wziął 
udzial w ogólnorosyjskim zjeździe ziomkostw studenckich w Rosji, w Moskwie, gdzie 
reprezentował organizację studencką politechniki charkowskiej. Równocześnie przewodniczył 
już wtedy charkowskiej organizacji PPS. Aleksander zdobył bardzo dobre wykształcenie 
inżynierskie ale również i ogólne.Znał już wtedy płynnie oprócz jęz. ojczystego, jęz. rosyjski, 
niemiecki i francuski. W późniejszym okresie doszła do tego bardzo dobra znajomość jęz. 
angielskiego. Po ukończeniu studiów Aleksander Malinowski postanowił wyjechać do 
Warszawy w celu znalezienia pracy. 
 
Podziemna walka 

1895 – 1907 

W 1895 Aleksander Malinowski jako młody inżynier udał się do Warszawy i znalazł najpierw 
zatrudnienie w fabryce ,,Vesta”, a później w Kolei Nadwiślańskiej gdzie było zatrudnionych 
bardzo wielu Polaków. W tym samym roku wszedł do warszawskiej grupy PPS i rozpoczął 
intensywną pracę w kolportażu tzw. bibuły. Były to pierwsze i najcięższe lata pracy podziemnej 
PPS. Tak pisze o tym Jego córka Alina:  

Cała praca ideowa i techniczna spoczywała na barkach kilku ludzi, pionierów, a mój ojciec w 
szczupłym tym gronie zajął jedno z pierwszych miejsc krążąc pomiędzy Warszawą, Zagłębiem 
Dąbrowskim, Kijowem, Moskwą, Petersburgiem i Charkowem. Tak ryzykowna praca, dla 
uniknięcia aresztowania przez Moskali, zmusiła go do pobytu zagranicą, w Londynie, który był 
wtedy ważną placówką PPS. Powrócił stamtąd jako ‘nielegalny’ i stanął natychmiast do roboty 
partyjnej. Nielegalność wymagała zupełnego oddania się pracy partyjnej i wykonywaniem jej w 

                                                           
2Dr Alina Morawska - ,,Opowiem Wam o naszej rodzinie...” (Wspomnienia z lat (1869)-1911-1950 spisane przez 
Alinę Malinowską-Morawską w Ottawie, w zimie 1994/95) – Manuskrypt 36 stron) 
3Leon Wasilewski - ,,Życiorys Aleksandra Malinowskiego” w  Zbiorowej Księdze Pamiątkowej ,,Aleksander 
Malinowski 1869 – 1923”, Nakładem Rodziny, Drukarnia Ludowa, Kraków 1924 
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niesłychanie trudnych warunkach konspiracji, zerwania ze wszystkimi stosunkami osobistymi i 
rodzinnymi, wyrzeczenie się nie tylko własnego nazwiska, ale w ogóle stałego zamieszkania i 
zycia osobistego4.  
Wtedy do tej ścisłej grupy przywódczej PPS należeli Józef Piłsudski ,,Wiktor”, późniejszy 
,,Ziuk”, Stanisław Wojciechowski ,,Edmund” i Aleksander Malinowski ,,Władek”, którzy na IV 
Zjeździe PPS w listopadzie 1897 w Warszawie zostali wybrani do Centralnego Komitetu 
Robotniczego (CKR)5. CKR był ośrodkiem sterującym całym ruchem nie tylko w Królestwie 
Polskim, ale poza jego granicami oraz działał w ścisłej kooperacji z ośrodkiem londyńskim 
znanym pod nazwą: Centralizacji Związku Zagranicznego Socjalistów Polskich (ZZSP). Tam 
właśnie udał się, w czerwcu 1898 wraz z Józefem Piłsudskim, Aleksander Malinowski by 
uniknąć aresztowania przez carską Ochranę. Po przejściu kursu zecerskiego, Aleksander stanął 
przy maszynie drukarskiej ,,Przedświtu”, pisma wydawanego na emigracji.Tego samego roku na 
jesieni powrócił jednak z Londynu przez Lwów do Warszawy, gdzie dalej kontynuował pracę 
jako członek CKR. Utrzymywał wtedy stały kontakt z Centralizacją w Londynie przesyłając 
raporty o bieżącej sytuacji politycznej, akcjach strajkowych, aresztowaniach i represjach w 
zaborze rosyjskim. Równocześnie sterował kolportażem prasy i wydawnictw na obszarze całego 
Królestwa Polskiego i w Rosji korzystając z pomocy Aleksandra Sulkiewiczaps. ,,Michał”. 
Przejmował też wszystkie przesyłki prasy i literatury z Londynu i z innych centrów na 
Zachodzie.  

 

Pierwszy numer ,,Robotnika” – organu PPS wyd. w Wilnie w lutym 1894 
 (fot. oryginału ze zbiorów Instytutu im. Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku) 

 
                                                           
4Ibidem 
5Każdy z wymienionych działaczy PPS miał szereg pseudonimów. Podane są tutaj najczęściej używane psudonimy  
w wypadku Józefa Piłsudskiego i Aleksandra Malinowskiego oraz dwa pierwsze w przypadku Stanisława 
Wojciechowskiego (MJ). 
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W 1899 przeniósł drukarnię ,,Robotnika” z Wilna do Łodzi, gdzie zamieszkał Józef Piłsudski ze 
swoją żoną Marią z Kopczewskich 1-voto Juszkiewiczową. Piłsudscy wzięli ślub w obrządku 
ewangelicko-augsburskim. ,,Piękna Pani” jak ją nazywano w Wilnie była przyjaciółką Stefanii 
Dehnelównej, przyszłej żony Aleksandra Malinowskiego. Drukarnia ,,Robotnika” w Łodzi, 
mieściła się przy ul. Wschodniej 19 m 4, na I piętrze i była tak ścisle zakonspirowana, że 
niespodziewano się nagłego uderzenia carskiej Ochrany.19 lutego 1900aresztowano na dworcu 
kolejowym w Łodzi śledzonego już od prawie roku Malinowskiego i natychmiast przewieziono 
go do X Pawilonu Cytadeli, a wkrótce trafił tam również sam Piłsudski aresztowany z żonąMarią 
w Łodzi w nocy z 21 na 22 lutego. Marię Piłsudską zwolniono po 11 miesiącach. Był to 
największy cios jaki spotkał PPS od ośmiu lat istnienia, ponieważ równocześnie aresztowano 
dwóch członków CKR kierujących całym ruchem oraz również cenną postać jakim był 
przeszkolony zecer Kazimierz Rożnowski ,,Karol”. Na wolności pozostali jednak Stanisław 
Wojciechowski i Aleksander Sulkiewicz, ale w ręce Moskali wpadła bezcenna rzecz – drukarnia 
,,Robotnika”6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Józef Piłsudski (1867-1935) 
 (fot. z końca XIX w. - NAC) 

                                                           
6Aleksander Malinowski – hasło w Polskim Słowniku Biograficznym, Tom XIX/3, Zeszyt 82, Wrocław-Warszawa-
Kraków-Gdańsk, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk 1974. 
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Maria Piłsudska z Koplewskich 1-voto Juszkiewiczowa (1865-1921) 
Przyjaciółka Stefanii z Dehnelów Aleksandrowej Malinowskiej 

 (fot. z końca XIX w. - Wikipedia) 
 

Malinowski był przetrzymywany w śledztwie przez 18 miesięcy najpierw w Cytadeli a póżniej w 
różnych więzieniach, a najdłużej we więzieniu w Siedlcach. Był dręczony wielogodzinnymi 
ciężkimi przesłuchiwaniami. Warunki więzienne były niełatwe i początkowo każdego z cennych 
więźniów trzymano w osobnych celach. Malinowski domagał się przeniesienia do wspólnej celi 
by przebywać razem z Piłsudskim, ale to nie zostało spełnione ponieważ jego wysłano 
stosunkowo szybko do Petersburgu, gdzie został umieszczony w szpitalu św. Mikołaja 
Cudotwórcy. Piłsudski świetnie symulował chorobę umysłową i to uratowało go od drugiego w 
kolejności zesłania. Operacja wykradzenia Piłsudskiego udała się i Piłsudski znalazł się na 
wolności. Wyroku zesłania nie uniknął natomiast Malinowski. Został skazany na 8 lat zesłania 
do wschodniej Syberii (doŚredniego-Kołymska). Takie zesłanie było równoznaczne z powolną 
śmiercią z dala od kraju i od bliskich. Ponieważ Aleksander był szlachcicem, a sąd nie odebrał 
mu praw cywilnych, przysługiwał mu transport prywatny pociągiem pod strażą dwóch 
konwojentów. PPS zdecydowała się na wykradzenie cennego zesłańca i akcja szczęśliwie się 
udała 4 czewca 1902 na dworcu kolejowym w Mińsku Litewskim. Malinowskiego przerzucono 
natychmiast za kordon do Galicji (via Lwów i Zakopane) a stamtąd do Londynu. Urządzono 
ogromną obławę, ale nie odniosła ona żadnego skutku. W 1903 Aleksander Malinowski został 
wybrany sekretarzem Komitetu Zagranicznego (KZ) PPS, który powstał z dawnej Centralizacji. 
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Rozpoczęła się w ten sposób druga faza Jego już międzynarodowej działalności. W grudniu 1903 
wziął udział w zjeździe Oddziału Zagranicznego (OZ) PPS w Zurychu, a w następnym roku w 
Międzynarodowym Kongresie Socjalistycznym w Amsterdamie. Natomiast w 1904 r. 
Aleksander Malinowski był członkiem delegacji PPS na konferencji paryskiej partii 
opozycyjnych w Rosji. Ciekawy jest zestaw tych partii i jej reprezentantów, którzy mieli odegrać 
niepoślednią rolę nie tylko w samej historii Rosji, ale innych państw.W delegacji PPS były 
cztery osoby: Kazimierz Kelles-Krauz, Witold Jodko-Narkiewicz, Aleksander Malinowski, ale 
Józef Piłsudski w ostatniej chwili zrezygnował z udziału. W konferencji paryskiej od 30 IX do 9 
X 1904 wzięły udział nastepujące ugrupowania: Związek Wyzwolenia, przedstawiciele 
późniejszej partii Konstytucyjno-Demokratycznej, Liga Narodowa (Roman Dmowski i Zygmunt 
Balicki), przedstawiciele opozycji fińskiej, Partia Socjalistów-Rewolucjonistów, Gruzińska 
Partia Socjal-Rewolucjonistów-Federalistów, Ormiańska Federacja Rewolucyjna, Łotewska 
Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza oraz PPS. Nie przybyli na konferencję przedstawiciele 
Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji i Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy 
(SDKPiL) oraz żydowskiego Bundu. Uchwalona wspólna deklaracja objęła: 1) Obalenie 
samowładztwa i wycofanie wszelkich posunięć wymierzonych w konstytucyjne prawa Finów; 2) 
Zastąpienie reżimu autokratycznego demokratyczną formą rządów opartą na powszechnym 
prawie wyborczym; 3) Samookreślenie wszystkich narodów; zagwarantowanie prawawszystkich 
narodów do określenia ich dalszego statusu; 4) Eliminacja wszelkich gwałtownych środków 
stosowanych przez władze rosyjskie wobec różnych narodów imperium. W sprawach 
polskichporuszono jedynie prawo do autonomii Królestwa Polskiego i do powołania 
konstytuanty7. 
 
Z początkiem XX w. ośrodek przywódczy PPS rozpoczął starania by nawiązać kontakt z 
władzami cesarstwa Japonii z powodu ich przygotowań do wojny z Rosją. Nawiązano kontakty 
w Londynie. Kluczową postacią tych rozmów był Aleksander Malinowski. Rozmowy odbywały 
się w jęz. angielskim i niemieckim. Rezultatem tych rozmów była słynna wyprawa J. 
Piłsudskiego i Tytusa Filipowicza z początkiem 1905 r. na pokładzie transatlantyku R.M.S. 
Campania z Liverpoolu do Nowego Jorku, a następnie pociągiem do San Francisco. Stamtąd już 
małym i starym statkiem amerykańskim ,,Coptic” do Tokio. Zespół w składzie Aleksander 
Malinowski, Witold Jodko-Narkiewicz i Tytus Filipowicz przygotował całą dokumentację do 
rozmów i tekst proponowanej umowy między PPS a wywiadem japońskim dot. współpracy 
przeciwko Rosji.Obejmowała ona m.in. przygotowanie siatki wywiadowczej w Królestwie 
Polskim i w Rosji oraz dostarczania odpowiednich informacji w zamian za pomoc finansową i 
materiałową (łącznie z bronią) dla PPS. Tekst umowy przetłumaczył na jęz. angielski Tytus 
Filipowicz (brulion w jęz. polskim się nie zachował)8. Sam Malinowski ze względu na stan 
zdrowia postanowił nie wziąć udziału w tej specjalnej podróży. Jak wiadomo Roman Dmowski 
wyruszył w podobnym czasie do Tokio by uniemożliwić to zbliżenie, zdaniem Ligi Narodowej 
niebezpieczne dla przyszłości Polski. W Tokio doszło do przypadkowego spotkania Piłsudskiego 
i Dmowskiego, i słynnej wielogodzinnej trwającej całą noc rozmowy natematy polskie, ale nie 
doprowadziła ona do zbliżenia stanowisk tych najważniejszych polskich polityków tamtego 
                                                           
7Ryszard Świętek - ,,Lodowa ściana – Sekrety polityki Józefa Piłsudskiego 1904 – 1918”, Wyd. Platan, Kraków 1998. 
8Ibidem. 
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wieku. Do układu polsko-japońskiego jednak w pełni nigdy nie doszło. Wojna japońsko-rosyjska 
wybuchła i zakończyla się przegraną Rosji. 

Po likwidacji, pod swoim kierunkiem, siedziby londyńskiej Komitetu Zagranicznego oraz 
archiwum PPS i po decyzji przeniesienia ich do Krakowa, Malinowski powrócił do kraju. Przez 
dwa miesiące leczył się na atakującą go gruźlicę w sanatorium dr Kazimierza Dłuskiego, który 
był również członkiem PPS.  

 

 

Sanatorium dr Kazimierza Dłuskiego w Kościelisku, w Zakopanem. Miejsce leczenia i śmierci 
Aleksandra Malinowskiego 25 XII 1922. 

(pocztówka kolorowana z początku XX w. - Wikipedia) 
 

W styczniu 1905 r. wziął udział w spotkaniu z eserami (reprezentacjąrosyjskiej Partii 
Socjalistów-Rewolucjonistów czyli pózniejszej partii Aleksandra Kiereńskiego, która 
doprowadziła do obalenia caratu podczas tzw. rewolucji lutowej) w Petersburgu, a potem do 
wiosny przebywał w Warszawie jako przedstawiciel KZ PPS. W marcu wziął udział w 
konferencji centralnej PPS, która przekształciła się w VII Zjazd PPS, na którym bronił 
stanowiska prawicy partyjnej i zwolenników Piłsudskiego (tzw. ,,starych”), przed atakiem ze 
strony tzw. ,,młodych”, domagających się bliższej współpracy z SDKPiL i współdziałania z 
rosyjskim ruchem rewolucyjnym. ,,Starzy” jednak łączyli jednak już wtedy, walkę o postęp 
społeczny i prawa robotnicze pod zaborem rosyjskim przede wszystkiem z odzyskaniem 
niepodległości. Ten podstawowy aksjomat polskiego ruchu niepodległościowego wprawdzili 
obaj przywódcy Piłsudski i Malinowski wraz z innymi czołowymi działaczami prawego skrzydła 
PPS już na przełomie XIX i XX w. Walka pomiędzy koncepcją wprowadzoną przez Różę 
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Luksemburg do programu SDKPiL a linią PPS była walką podstawową o dominację nad 
żywiołem robotniczym w Królestwie. Miało to zaowocować skierowaniem całego wysiłku walki 
robotniczej na odzyskanie niepodległości. Był to program niezwykle światły, ponieważ łączył 
oczekiwania narodowe z walką przeciwko wyzyskowi wczesnej formy kapitalizmu na ziemiach 
polskich. Malinowski zdołal też do niego przyciagnąć część socjalistycznych działaczy 
żydowskiego pochodzenia, którzy nie wstąpili ani do Bundu ani do SDKPiL, ale pozostali w 
PPS. O cięzkiej sytuacji społecznej warstwy robotniczej pisał na przykład Stefan Żeromski w 
,,Ludziach bezdomnych”i w ,,Przedwiośniu”.  Na VII Zjeździe PPS wybrano poraz drugi 
Aleksandra Malinowskiego na członka CKR PPS. Wkrótce miało dojść do przesilenia i rozłamu 
PPS. Na spotkaniu I Rady Partyjnej PPS w Józefowie pod Warszawą, w czerwcu 1905, ,,starzy” 
ponieśli jednak całkowitą klęskę. Tojednak tylko przyspieszyło rozpad PPS. Po krótkim pobycie 
w Smoleńsku, Malinowski zawitał znów do Krakowa i uczestniczył dalej w żmudnej pracy KZ 
PPS. Wszystko to działo się w trakcie nieudanej rewolucji 1905, przy ciężkich walkach 
ulicznych z żandarmerią i wojskiem.Dochodziło też do rozlewu krwi bratniej, ponieważ bojówki 
PPS atakowały również kręgi narodowców-robotników.Należy przypomnieć, że od 1904 r. 
działała w Królestwie Organizacja Bojowa PPS (OB PPS). Organizowała ona zamachy i akcje 
ekspropriacyjne tzw. eksy. Właśnie na bazie OB PPS stworzono prawicowy odłam PPS – 
Frakcję Rwolucyjną o programie ściśle niepodległościowym. Architektami tej nowej platformy 
walki byli Piłsudski i Malinowski. 

W 1906 doszło do ostateczngeo rozłamu partii na PPS-Lewica i PPS-Frakcję Rewolucyjną. Do 
Frakcji przeszli wszyscy bez wyjątku zwolennicy Piłsudskiego. Rozpoczęto też wydawanie 
nieoficjalnego organu Frakcji w Krakowie pod tytułem ,,Trybuna”. Malinowski wszedł do 
redakcji tego pisma. W tym czasie występował pod pseudonimem ,,Roman I”. 16 XII 1907 
podczas spotkania warszawskiej grupy PPS-Lewica, gdy próbował przekonać zebranych do 
wstąpienia do Frakcji Rewolucyjnej, został aresztowany i poraz drugi w swoim życiu osadzony 
w cytadeli warszawskiej.Oto fragment listuAleksandra Malinowskiego z lutego 1907 pisany z 
cytadeli do swojej matki: 

Sądzicie może, że cierpię, tu siedząc? Bynajmniej. Niewygody życiowe nie robią na mnie 
wrażenia. Miałem ich dość i przedtem. Tylko przedtem w czasie największego zmęczenia i 
drobych niewygód trzeba było niekiedy naprężać swą wolę i energię. To napięcie energii z 
biegem czasu osiągało się z coraz większym trudem, było zatem przykre. Jeszcze dawniej ujście 
energii było przyjemnem, lecz w miarę zmęczenia życiowego stawało się, powtarzam przykrem. 
To nic podobnego nie ma. Spokój, życie wegetacyjne, ale zatem nuda, nuda. To sołwo przygniata 
wszystko, wszystko jest pomalowane na kolor szary. Tę szarzyznę tylko przerywa komizm lub 
tragizm. Przed kilku tygodniami n.p. w kazamacie płonie u sufitu lampka i słabo oświetla ponure 
sklepienie. Na jednym z łożek leży młodzieniec lat 19 może. Przed półrokiem jeszcze silny, zdrów 
i przystojny. Postrzelono go w płuca, przy jakiejś potrzebie rewolucyjnej, kula karabinowa 
przeszyła go na wylot. Licho go następnie leczono, ledwie przyszedł do względnego zdrowia, a 
rzucono go do wilgotnych kazamat. Rana się otworzyła i obecnie bucha krew mu ustami i nosem. 
Stoję przy jego łóżku, pomagamtamować krew i smętnie dumam o losach tego żołnierza 
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rewolucji, umierającego w niewoli i w opuszczeniu. Z tej zadumy wyrywa mnie śpiew ,,Krew 
naszą długo...”9 

Po śledztwie dzięki zabiegom partii został zwolniony w kwietniu 1907, ale znów zapadł 
poważnie na zdrowiu i musiał poddać się następnej kuracji. Wtedy z pomocą Leona 
Wasilewskiego (również swego przyjaciela z PPS) rozpoczął pracę nad dwutomową historią PPS 
p.t. Materialy do historii PPS i ruchu rewolucyjnego w zaborze rosyjskim od r. 1893 – 1904, 
wyd. W, Kraków 1907 – 1912. Wstęp anonimowo napisał do tej ważnej pracy Józef Piłsudski. 
W tym czasie rozwinęła się wielka miłość Aleksandra do Stefanii Dehnelównej c. Augusta i 
Kornelii z d. Wierusz-Kowalskiej, człońkini PPS i znanej mu z kolportażu na terenie Królestwa. 
Była ona przyjaciółką Marii Piłsudskiej z d. Koplewskiej (1-voto Juszkiewiczowej). Ślub młodej 
pary odbył się w kościele św. Floriana w Krakowie na placu Jana Matejki, a świadkiem ślubu był 
przyjaciel Aleksandra, Józef Piłsudski, wtedy już noszący pseudonim ,,Ziuk”, dawny towarzysz 
,,Wiktor”. 

 

Aleksander Malinowski (1869-1923) – zdjęcie z czasów narzeczeńskich 
 (fot. z ok. 1906-1907 - zbiory rodzinne) 

                                                           
9Aleksander Malinowski – List z Cytadeli z lutego 1907, ” w  Zbiorowej Księdze Pamiątkowej ,,Aleksander 
Malinowski 1869 – 1923”, Nakładem Rodziny, Drukarnia Ludowa, Kraków 1924 
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Ostatnie lata – walka, rodzina i działałność inżynierska 

1907 - 1922 

Założenie rodziny spowodowało pewne ograniczenie działalności niepodległościowej, a 
skierowanie wysiłku na zapewnienie godnego bytu rodzinie. Malinowski postanowił powrócić 
do pracy inżynierskiej i zaczął początkowo pracować jako inżynier w różnych firmach, a w 1907 
założył własną firmę projektową konstrukcji budowlanych, wyspecjalizowaną w konstrukcjach 
żelbetowych. Stał sięich pionierem i wybitnym fachowcem najpierw w Galicji, a po odzyskaniu 
niepodległości w Polsce.  Równocześnie jednak ,,Ziuk” nie chciał zrezygnować zupełnie z jego 
pomocy. Malinowski był jednym z najważniejszych postaci podczas negocjacji dot. współpracy 
z wywiadem cesarskiej armii austro-węgierskiej. Negocjacje te dotyczyly użycia sił PPS w 
Królestwie jako siatki wywiadowczej i dywersyjnej przeciwko armii rosyjskiej w zaborze 
rosyjskim. Trudne negocjacje z II Oddziałem Wywiadowczym rozpoczęto w 
Przemyśluiprowadzono następnie we Lwowiew 1907. 

 

Stefania Malinowska, d. Dehnel (1876-1921)– zdjęcie z czasów narzeczeńskich 
 (fot. z ok. 1906-1907 - zbiory rodzinne) 

 

We Lwowie inżynier Malinowski pracował w swoim własnymbiurze projektów. Z tego okresu 
do większych zaprojektowanych i wykonanych obiektów należał m.in. Dom Robotniczy na 
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Zasaniu w Przemyślu w 1912 (obecnie siedziba Wyższej Szkoły Prawa i Administracji),a w 
następnym roku Dom Robotniczy w Krakowie, będący równocześnie siedzibą redakcji 
,,Naprzodu” i Drukarni Ludowej (przy ul. Dunajewskiego 5). Mieszkając okresowo w 
Przemyślu, Malinowski został wybrany przez X Radę PPS, delegatem PPS do Komisji 
Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych (KSSN).  

Po wybuchu I wojny światowej Malinowski stanął znów przy Piłsudskim i należał do 
pierwszych oddziałów Strzelca, które wymaszerowały z Oleandrów w Krakowie 6 VIII 1914 i 
przekroczyły granicę Królestwa. Piłsudski z pomocą Malinowskiego powołał wtedy Polską 
Organizację Narodową (PON) m.in. w Piotrkowie Trybunalskim, która rozpoczęła wkrótce 
rozmowy z wywiadem niemieckim. Malinowski pelnił w jej funkcje skarbnika PON. Wydał 
wtedy broszurę agitacyjnę do chłopów w Królestwie nawołującą do wstępowania do Legionów. 
Jednak zapowiadane powstanie w Królestwie nie wybuchło. Wysiłek zbrojny legionowy był 
niewielki, ale znaczący ponieważ pierwszy raz od 1863, wystąpiły zbrojnie polskie oddziały 
przeciwko carskiemu zaborcy. Po wycofaniu się sił legionowych z Kielc i z Piotrkowa, 
Malinowski wraz z kierownictwem PON przebywał we Frysztacie w Czechach, a potem we 
Wiedniu. W styczniu 1915  został referentem Departamentu Skarbu Naczelnego Komitetu 
Narodowego, mutacji KSSN, założonego jako namiastka rządu polskiego w Galicji. Pełnił także 
funkcję delegata NKN do Królestwa. 

 

Leon Wasilewski (1870 - 1936) (wł. Leon Woyszwiłło),  
wybitny członek PPS, bliski wspópracownik Piłsudskiego i Malinowskiego 

 architekt polskiej polityki wschodniej u progu niepodległości, pierwszy minister spraw 
zagranicznych II Rzeczypospolitej, federacjonista i twórca ruchu prometejskiego. 

(fot. z czasów krakowskich przed I wojną światową) 
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Przed wojną Malinowskim urodziło sie troje dzieci, wszystkie we Lwowie: Wanda Kornelia 
(1908), Władysław Roman (1909) i Alina Maria (1911). Piłsudski miał być ojcem chrzestnym 
córki Aliny. ,,Ziuk” jednak nie przyszedł na chrzest św. i ojcem chrzestnym musiał zostać 
starszy brat Aliny,tylko dwuletni Władysław a kuzynka Halszka Budny, która miała 11 lat 
została mamą chrzestną... Maria Piłsudska nie dopuściła do tego ponieważ ,,Ziuk” zaproponował 
na mamę chrzestną Aleksandrę Szczerbińska, swoją nową miłość. 

 

Ignacy Mościcki (1867 - 1946) 
wybitny członek PPS, czlonek Centralizacji i KZ PPS w Londynie,  

bliski współpracownik Piłsudskiego i Malinowskiego, w latach 1912-1926 profesor chemii 
 na Politechnice Lwowskiej i Warszawskiej, III Prezydent RP w latach 1926-1939 

(fot.z 1907 – autor nieznany) 
 

Rodzina byla zmuszona zmieniać swoje miejsce zamieszkania w zależności od  miejsca pobytu 
głowy rodziny. W 1916 r. po 1.5 rocznym pobycie w Zakopanem gdzieblisko żyli z rodziną cioci 
Natki i jej męzą najmłodszego brata Stefanii Malinowskiej, dr Mariana Dehnela, Malinowscy 
zamieszkali już na stałe w Krakowie. Aleksander wynajął duże 7-pokojowe mieszkanie przy ul. 
Krupniczej 13 (obecnie 11a). Trzy pierwsze pokoje zajmowały gabinet inżynierski Aleksandra, 
buchalterię i rysownię, gdzie pracowali technicy kreślarze. Dom Malinowskich byl miejscem 
spotkań wielu wybitnych postaci, które przeszły do historii Polski. Niedaleko zamieszkali też 
Leonostwo Wasilewscy. Wasilewski był jednym z najwybitniejszych postaci z kręgów bliskich 
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Pilsudskiemu.Ulica Krupnicza była wtedy miejscem zamieszkania wielu wybitnych postaci 
Krakowa, ale większość z nich nie jest uczczona na niej żadnymi pamiątkowymi tablicami. 
Obok tej kamienicy stoi piękna jednopiętrowa kamienica nr 11, hr. Mieroszewskich. Malinowski 
rozpoczął bliższą wspólpracę z inż. Antonim Kiełbasińskim i założył z nim firmę pod nazwą 
,,Malinowski i Kiełbasiński – Biuro Budowlane w Warszawie”. Firma Malinowskiego w 
Krakowie stała się filią tego biura warszawskiego. Inżynier Aleksander Malinowski poświęcił się 
głównie projektowaniu i budowie żelbetowych obiektów przemysłowych. Według projektów 
jego biura powstaly wielkie zakłady przemysłowe, które istnieją (już w zmienionej formie) do 
dnia dzisiejszego: m.in. fabryka ,,Azot” w Jaworznie (gdzie zastosowano patenty do produkcji 
kwasu azotowegoprof. Ignacego Mościckiego późniejszego III prezydenta II Rzeczypospolitej), 
fabrykę lokomotyw ,,Fablok” w Chrzanowie, fabrykę ,,Len” w Krośnie, cementownię w Firleju 
czy fabrykę narzędzi rolniczych w Oświęcimiu. 

 

Fabryka ,,Azot” w Jaworznie, obiekt zaprojektowany przez firmę Kiełbasiński i Malinowski – 
Biuro budowlane w Warszawie, filia w Krakowie – dla produkcji kwasu azotowego wg patentu 

Ignacego Mościckiego (fot. z 1917 r. – autor nieznany) 

 
Tak wspomina czasy swojego dzieciństwa dr Alina Morawska, córka Aleksandra i Stefanii 
Malinowskich: 
Dom nasz był gościnny i przyjeżdżało wielu znajomych rodziców, zwłaszcza towarzyszy pracy 
komspiracyjnej i niepodległościowej. Pamiętam zwłaszcza panią Marię Paszkowską, panią 
Jadwige Daniłowską, pana Feliksa Perla i panią Perlową, dr Hermana Diamanda, nawet 
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Bolesława Limanowskiego zdługą, siwą brodą i prof. Ignacego Mościckiego, jak bawił się z nami 
i wpuścił dla nas do flaszki całe jajko w skorupce.  Bywali tez goście, którzy chcieli zwiedzić 
Kraków i wtedy myśmy byli przewodnikami. Prowadziliśmy ich na Rynek, do Kościoła 
Mariackiego, ale przede wszystkiem na Wawel, gdzie w pałacu królewskim przy utrzymanym 
dziedzińcu nie było w komnatach ani jednej podłogi, często i sufitów, a jedyne schody 
marmurowe, które się utrzymały, i były uratowane przez któregoś oficera, Polaka w słuzbie 
austriackiej, który kazał je obłożyć deskami i w ten sposób ukrył przed okiem zachłannego 
zaborcy. 

Pamiętam moment wyzwalania Krakowa, wielki entuzjazm. Nawet mali chłopcy zrywali bączki z 
żołnierskich czapek, a na ,,odwachu” odbyła się zmiana wart. Objęli je polscy żołnierze. 
Chowani byliśmy w wielkim kulcie dla Komendanta, Naczelnika Państwa od momentu 
odzyskania niepodległości. Staliśmy w szpalerze przy jego przyjeździe do Krakowa i byliśmy 
razem z rodzicami na jakiejś uroczystości w hallu teatru Słowackiego, gdzie zaprezentowano nas 
Naczelnikowi10. 

 

Dzieci Aleksandrostwa Malinowskich z kuzynami Dehnelami na wakacjach u cioci Walerci 
Rybczyńskiej w Żyrardowie. I rząd: Władysław i Wanda Malinowscy, Jan Dehnel s. Dr Mariana 

Dehnela.  II rząd: Jacek Dehnel s. Mariana, Alina Malinowska (zam. Morawska) 
(fot. lato 1918 – ze zbiorów rodzinnych) 

 

Stan zdrowia Aleksandra jednak stale się pogarszal i musiał być przewieziony do znanego mu z 
wcześniejszych pobytów, sanatorium dr Kazimierza Dłuskiego w Zakopanem. Dzieci bardzo 

                                                           
10Dr Alina Morawska - ,,Opowiem Wam o naszej rodzinie...” (Wspomnienia z lat (1869)-1911-1950 spisane przez 
Alinę Malinowską-Morawską w Ottawie, w zimie 1994/95) – Manuskrypt 36 stron) 
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przeżywaly nieobecność rodziców w domu i pozostawały w domu pod opieką cioci Oleńki z 
Rothertów Dehnelowej, żony brata Stefanii Malinowskiej oraz guwernantki pani Józefy 
Rutkiewicz. Aleksander Malinowski pozostał w bliskim kontakcie z Józefem Piłsudskim do 
samej śmierci. To Malinowski zaproponowal mu sprowadzenie swego przyjaciela profesora 
inżynierii Gabriela Narutowicza ze Szwajcarii do Polski, by objął stanowiska ministra Robót 
Publicznych. Gabriel Narutowicz, pierwszy prezydent RP został  zamordowany przez 
zamachowca Eligiusza Niewiadomskiego 16 XII 1922 r.Jego śmierć miała przyspieszyć agonię 
Aleksandra Malinowskiego.  

Aleksander Malinowski, zmarł w Zakopanem w wielkich cierpieniach w samo święto Bożego 
Narodzenia 25 XII 1922 r. 

Jego pogrzeb odbył się w Krakowie 29 XII 1922 r. na cmentarzu Rakowickim gdzie rodzina 
postawiła dla niego grobowiec. Na pomniku i pod krzyżem wykonanym z czarnego dębnickiego 
marmuru, wdowa Stefania kazała wyryć następujący napis: 
 
INŻYNIER ALEKSANDER MALINOWSKI 
ZM. 25/12 1922 r. PRZEŻYWSZY LAT 53 
ŻYCIE SWE CAŁE PRAWE A TRUDNE POŚWIĘCIŁ  
WALCE O WOLNOŚĆ OJCZYZNY 

 

 

Grób Inżyniera Aleksandra Malinowskiego na cmetarzu Rakowickim w Krakowie 
(fot. z archiwum rodzinnego dr Joanny Morawskiej-Jabłońskiej) 

Podsumowanie 

Osierocona rodzina borykala się z wieloma trudnościami, ale wdowa postanowiła wydać Księgę 
Pamiątkową dla uczczenia pamięci męża już w dwa lata po Jego śmierci. Wstęp biograficzny do 
niej napisał jego przyjaciel Leon Wasilewski, a jedno ze wspomnień przyjaciel z lat PPS, PPS-
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Frakcji Rewolucyjnej i z Legionów - Józef Piłsudski ,,Ziuk”. Tak wspomina swego przyjaciela 
ówczesny marszalek Polski: 

Aleksander Malinowski wszedł do centrum kierowniczego organizacji konspiracyjnej Polskiej 
Partii Socjalistycznej po ukończeniu Technologicznego Instytutu w Charkowie, w drugiej 
połowie ostatniego dziesięciolecia ubiegłego wieku.  

Praca w owych czasach byla to tak zwana praca u „podstaw”. Rzadko bywała uwieńczona 
powodzeniem, nigdy nie łączyła nazwiska pracownika z blaskiem chwały publicznej, nie miała 
oparcia w uznaniu tłumu, gdyż nigdy nie schlebiala jego instynktom. Wymagała  więc taka 
konspiracyjna robota specjalnego doboru ludzi o silnych nerwach i wysokim napięciu nastroju 
moralnego. 

W ciasnym gronie konspiratorów zbliżenie następowało szybko, a wspólne przeżycia i twarde 
przejścia wytwarzały węzły koleżeństwa nierozerwalne, trwające całe życie. Spory, nieraz bardzo 
namiętne, nigdy nie zostawiały, tak jak to się zdarzało później, żadnej skazy w stosunkach 
osobistych, które trwały w serdeczności i we wzajemnej i niezmiennej ufności, pomimo bardzo 
nieraz rozbieżnych poglądów dyskutujących. 

Malinowski był jednym z ludzi do takiej właśnie pracy nadzwyczajnie przystosowanych. 
Nazywaliśmy go konspiracyjnie ,,Władkiem”; przybrane imię tak się z nim zrosło, tak przylgnęło 
do niego, iż zastąpiło całkowicie istotne imię Aleksandra. 

...Gdy myślami przebiegam tę grupę towarzyszy, znajduję jedna w nich cechę: kochano ich 
więcej, niż innych , byli poza pracą konspiracyjną jakby krewnymi, braćmi, zawsze uczynni, 
pomoc dający łatwo i niewiele dla siebie żądających. Jednym z nich byl ,,Wladek”, dotąd 
zapewne u kolegów – przy wspomnieniu o nim – serdeczny uśmiech się zjawia na twarzy, a dłoń 
do braterskiego wyciaga się uścisku. 

Był człowiekiem wysoko wykształconym, lecz pomimo, iż doktryny, ktore wyznawał, skłaniać go 
mogły do ujmowania zjawisk z mglistego, rzekomo najszerszego, ogólno-światowego stanowiska, 
głęboka miłość dla rodzimej, swojskiej kultury czyniła go zawsze gorącym patrjotą, będącym w 
ustawicznej walce ze stałym w socjaliźmie prądem, który unika patrjotyzmu jak grzechu. 

...Nową Polskę powitał, w nowej Polsce żył, jako jeden z nielicznych spokojnych Jej obywateli, 
nie odczuwających konwulsyjnych dreszczów z powodu tak zupełnie nowego i tak drażniącego 
swoją nowością życia. Ile razy spotykałem go już w niepodległej Polsce, zawsze miałem 
wrażenie, że mam przed sobą człowieka tak przygotowanego moralnie do swobodnej Polski, że 
żal mię brał, iż ma Ona tak niewielu równie przygotowanych obywateli. 

Sulejówek, 3 grudnia 1923 

        J. Piłsudski 
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O nieznanych twórcach odzyskania Nipodległości może kiedyś zostanie napisana osobna praca 
by pamięć o nich nie zaginęła. Jednym z twórców odzyskania Niepodległości Ojczyzny był 
niewątpliwie Aleksander Malinowski. Był współtwórcą platformy walki o niepodległość w 
programie Polskiej Partii Socjalistycznej  i  jednym z jej konspiracyjnych przywódców. 

 

Maciej Jabłoński 

Ottawa, maj 2018  

W 100-lecie Odzyskania Niepodległości Ojczyzny 
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