
Oświadczenie złożone 
przez senatora Stanisława Koguta 

na 29. posiedzeniu Senatu 
w dniu 21 marca 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do marszałka Senatu Bogdana Borusewicza 

Szanowny Panie Marszałku! 
W sto pięćdziesiątą rocznicę wybuchu powstania styczniowego w oświadczeniach skierowanych do pana 

przypominam wydarzenia sprzed półtora wieku. Uważam to za swój obowiązek w Roku Powstania Stycz-
niowego ogłoszonym przez Senat. Dziś przypomnę losy drugiej dyktatury i jej konsekwencje. 

Po ucieczce Ludwika Mierosławskiego Rząd Narodowy nie kwapił się do powoływania następcy, ale i tak 
11 marca 1863 r. Marian Langiewicz bez zgody Rządu Narodowego ogłosił się dyktatorem. Ten absolwent 
emigracyjnej szkoły oficerskiej dał się wprowadzić w błąd aferzyście Adamowi Grabowskiemu, przedstawia-
jącemu się jako emisariusz Rządu Narodowego. Generał uwierzył, że władzę oddał mu ten rząd. Błąd genera-
ła Langiewicza natychmiast się na nim zemścił. Rosjanie skoncentrowali wysiłki na zniszczeniu zgrupowania 
dyktatora. 18 marca pod Grochowiskami Langiewicz ostatni raz wygrywa z rosyjskim generałem Czengie-
rym. Jednak, oceniając realnie sytuację wojskową, Langiewicz już 19 marca 1863 r. rezygnuje z dyktatury 
i chroni się w Galicji, gdzie aresztują go Austriacy. 

Ówczesny faktyczny przywódca powstania, naczelnik Warszawy i członek Rządu Narodowego, Stefan 
Bobrowski przejął kontrolę nad organizacją powstańczą. Zbadał osobiście i wyjawił intrygę Adama Grabow-
skiego. Grabowski, mszcząc się, wyzwał Stefana Bobrowskiego na pojedynek. Bobrowski ginie 12 kwietnia 
1863 r. od kuli Grabowskiego. To nie był prawdziwy pojedynek, to był mord polityczny, Stefan Bobrowski 
był bowiem krótkowidzem i w czasie pojedynku prawdopodobnie nawet nie widział przeciwnika. Tak zginął 
wybitny polski przywódca, niestrudzony organizator i patriota. 

Historia intrygi, prowadzącej do powołania dyktatury Langiewicza i politycznego zabójstwa Stefana Bo-
browskiego, stanowi ważną naukę i dla nas. Pokazuje, jak łatwo jest ludziom podłym marnotrawić wysiłki 
uczciwych patriotów. Jak łatwo jest – pod wpływem politycznych emocji – posunąć się do skrajnych podło-
ści. I jak straszne szkody przynosić może nadmierna ambicja, jeśli wykorzystywana jest przez ludzi podłych 
do manipulowania megalomanem. 

 
Stanisław Kogut 


