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Profesor Ignacy Wojewódzki
„Wojewoda”
Stefan Somla

Na fotografii w pierwszym rzędzie pierwszy z prawej siedzi Ignacy Wojewódzki, w środku dyr. Mieczysław Asłanowicz.

P

ewnego majowego przedpołudnia 2016 roku przechodziłem
alejką w starej części Cmentarza
Centralnego w Siedlcach. Za żelazną,
ozdobną, aczkolwiek starą balustradą
ogradzającą jeden z wielorodzinnych
grobów zauważyłem leżącą pod krzewem kwitnącej piwonii białą kartkę. Gdy
podszedłem bliżej, zobaczyłem, że jest to
zafoliowana kartka formatu A-4 z treścią informującą m.in, że tutaj spoczywa
„Profesor Ignacy Wojewódzki „Wojewoda” – polonista Państwowego Gimnazjum im. B. Prusa w Siedlcach”. Grób
należy do rodziny Wojewódzkich lecz
nigdzie nie było napisu „Ignacy”. Udałem się do Zarządu Cmentarzy Rzym-
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skokatolickich i tu dzięki wielkiej życzliwości i zaangażowaniu pracujących tu
Pań odnaleźliśmy grób pana Profesora
znajdujący się kilkadziesiąt metrów
dalej. Ostatni pochówek miał miejsce
w grudniu 1971 roku. Pan Wojewódzki
był osobą samotną, nie miał bliskiej rodziny i dlatego z trudem można było odczytać ślady wyżłobionych napisów na
porośniętej porostami płycie nagrobnej.
Zająłem się oczyszczeniem płyty
i umieszczeniem nowej szklanej tablicy
z nazwiskami wszystkich tu pochowanych osób. Od tego czasu dyrekcje L.O.
Prusa i L.O. Żółkiewskiego opiekują się
tym grobem.

Bocznica, wydanie specjalne, 2018

Pan Ignacy Dominik Wojewódzki
urodził się 4 sierpnia 1891 roku w Węgrowie. Rodzicami jego byli Jan Wojewódzki sekretarz urzędu a matką Antonina Scholastyka z Rozwadowskich.
Świadkiem zaś był brat Jana – Stanisław
Wojewódzki burmistrz miasta Węgrów.
Należy dodać, że dwa lata wcześniej
świadkiem urodzin Zofii - siostry Ignacego był Stanisław Szelążek urzędnik
miejski i ojciec późniejszego biskupa
diecezji Łuckiej Adolfa Szelążka.
Rodzina Ignacego Wojewódzkiego
wywodzi się z ziemi łukowskiej. Dziadek Józef był ekonomem zamieszkałym
w Dąbiu.

Działalność polityczna Ignacego Wojewódzkiego

D

nia 3 maja 1929 roku w Klubie
Miejskim w Siedlcach na akademii zorganizowanej dla uczczenia twórców Konstytucji, licznie zebrana
młodzież szkolna i mieszkańcy Siedlec
wysłuchali płomiennej mowy prof. Ignacego Wojewódzkiego w sprawie zajść
opolskich i uchwalając odpowiednią rezolucję. W Opolu zespół artystów pol-

skich przybyły do Niemiec na gościnne
występy napadnięty został przez bojówkę niemiecką w wyniku czego kilka dotkliwie pobitych osób musiano odwieźć
do szpitala.
W dniu 30 maja 1937 roku miało
miejsce w Siedlcach zebranie organizacyjne Obozu Zjednoczenia Narodowego, organizacji - podobnie jak rozwią-

zany przed rokiem BBWR - związanej
z obozem sanacyjnym, choć w nieco
zmienionej formie. Na prezesa okręgu
siedleckiego powołano Ignacego Wojewódzkiego.
W wyborach do Rady Miejskiej, które przeprowadzono 21 maja 1939 roku
Ignacy Wojewódzki został radnym z listy Polskiego Komitetu Wyborczego.

Działalność oświatowa i kulturalna

D

nia 18 listopada 1934 roku odbył się pierwszy zjazd byłych
wychowanków Gimnazjum im.
Bolesława Prusa, który miał miejsce
w budynku przy zbiegu ulic Floriańskiej
i Sienkiewicza.
W niespełna rok po nim, w dniu
6 października 1935 roku odbył się IV
Zjazd Koła Siedlczan. Po nabożeństwie
w kościele św. Stanisława odbyła się
akademia w Gimnazjum im. Hetmana
Żółkiewskiego, na której prof. Ignacy
Wojewódzki wygłosił referat o Bolesławie Prusie. Odsłonięcia brązowej tablicy
z popiersiem B. Prusa dokonał były
dwukrotny premier prof. Antoni Ponikowski.
W drugiej połowie 1921 roku ukazało się w Siedlcach czasopismo klas
wyższych szkół średnich „Ku Światłu”.
W 1923 roku kierownikiem literackim
został prof. Ignacy Wojewódzki i był nim
do roku 1930.

Profesor Wojewódzki był członkiem
komitetu redakcyjnego tygodnika „Życie
Podlasia”. Tygodnik ten ukazał się po raz
pierwszy 14 grudnia 1924 r. i ze względu na skład redakcji jak i finansowanie
uważany był jako organ siedleckiego
nauczycielstwa.

Tablica nagrobna
rodziny Wojewódzkich

W roku 1927 nakładem Kola Siedlczan wydano „Księgę pamiątkową Siedlczan 1844-1905”, w skład komitetu
redakcyjnego wchodził Ignacy Wojewódzki.
W listopadzie-grudniu 1932 roku
ukazała się „Myśl Młodzieży”. Było to
czasopismo dla młodzieży siedleckich
szkół średnich. Redaktorem odpowiedzialnym i wydawcą był prof. Ignacy
Wojewódzki.
Ignacy Wojewódzki od 1 września
1938 roku był delegatem ds. Gimnazjum
Koła Towarzystwa Nauczycieli Szkół
Średnich i Wyższych dla Koedukacyjnego Gimnazjum Kupieckiego w Siedlcach, którego funkcję dyrektora pełnił
dr Stanisław Rutkowski.
Opracowano na podstawie: Antoni Winter
„Siedlce 1918-1939”, wyd. Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach, 2015 r.

***
Stefan Marek Somla. Urodzony w Siedlcach.
Absolwent LO im. B. Prusa. Radny i członek Zarządu Miasta Siedlce II i III kadencji, wiceprzewodniczący Rady Miasta IV, V, VI i VII kadencji.
Pochodzi z rodziny czynnie uczestniczącej
w życiu społecznym. Dziadek Ignacy w latach
1907-1930 przez 18 lat był wójtem gminy Starawieś
(obecnie gmina Siedlce). Ojciec - Wacław w latach
pięćdziesiątych ubiegłego wieku był członkiem
(spoza rady) Komisji Rolnej Prezydium MRN
w Siedlcach.
Działając w siedleckim samorządzie od wielu
lat, stara się jak najskuteczniej zabiegać o większe
i mniejsze sprawy służące mieszkańcom naszego
miasta.
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