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Przejawy podlaskiej samoidentyfikacji i jej źródła. 

Zarys problematyki 
 

 

Prolog: Skojarzenia 

 

Co współcześnie oznacza pojęcie „Podlasie”? Albo inaczej: co ludzie 

rozumieją pod tym pojęciem? Przed niemal dekadą Instytut Badania Rynku  

i Opinii Społecznej IMAS International Sp. z o.o. przeprowadził badanie 

wśród użytkowników Internetu zadając pytanie: z czym kojarzy im się Podla-

sie? Okazało się, że aż 84% internautów ma z nim jakiekolwiek skojarzenia. 

Wśród wymienianych dominowały wskazania na rzeczy specyficzne: kon-

kretne miejsca i obiekty. Obszary tematyczne kojarzące się ludziom z Podla-

siem to: walory przyrodnicze (69%), wypoczynek, wakacje (16%), konkretne 

miasta (9%), wieś (5%), produkty regionalne (5%), inne skojarzenia (16%), 

wreszcie mylne skojarzenia (3%).  

Osoby wskazujące na walory przyrodnicze miały na myśli: lasy, przy-

rodę, żubry, piękne krajobrazy, jeziora, dużo zieleni, zwierzęta (wymieniano 

łosie, konie, bociany), Puszczę Białowieską, ekologię, rzekę Bug, równiny, 

niziny, doliny, bagna, mokradła, parki narodowe, rezerwaty. 

Wypoczynek kojarzono z wakacjami, wczasami, urlopami, relaksem, 

ciszą, spokojem, agroturystyką, pływaniem, żeglarstwem, kajakami, grzybo-

braniem. 

Jakie podlaskie miasta wskazywano? Białystok, Augustów, Biała Pod-

laska oraz inne (Hajnówka, Bielsk Podlaski, Janów Podlaski). 

Kojarzone z Podlasiem produkty regionalne to najczęściej: ser podla-

ski i pasztet podlaski.  

Odpowiedzi, które przeprowadzający badanie zakwalifikowali jako 

„mylne skojarzenia”, obejmowały wskazania respondentów na góry i górali 

oraz Lublin, południe Polski czy Bieszczady.  
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Wreszcie odpowiedzi zakwalifikowane jako „Inne” oznaczały: Kresy, 

Polska B, prawosławie, cerkwie, meczety, biegun zimna, powiązania rodzin-

ne, folklor, gwara, gościnność
1
. 

Wyniki tej ankiety świadczą o pewnej dychotomii pojęcia Podlasie 

wśród współczesnych. Mamy bowiem administracyjnie wydzielone woje-

wództwo podlaskie, funkcjonujące od 1 stycznia 1999 r., a także teren Podla-

sia nadbużańskiego, które – jak się okazuje – funkcjonuje jednak w społecznej 

świadomości nie tylko miejscowej ludności
2
. 

Celem artykułu jest z jednej strony wskazanie źródeł podlaskiej samo-

identyfikacji ludności zamieszkującej tereny, które najbardziej ogólnie można 

określić regionami siedleckim i bialskopodlaskim, z drugiej przedstawienie jej 

najbardziej charakterystycznych przykładów. Bezpośrednim pretekstem do 

jego powstania było zaproszenie na konferencję naukową zatytułowaną „Pod-

laska tożsamość w XIX i XX wieku w perspektywie historycznej i kulturowo-

społecznej”, która odbyła się w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana 

Pawła II w Białej Podlaskiej w dniach 7-8 maja 2015 r. 

Pretekstem do podjęcia niniejszych rozważań stała się aktywność kil-

                                                 
1
 Raport: Z czym kojarzy się Podlasie, http://www.imas.pl/files/raporty/IMAS-

Podlasie2010.pdf (24.01.2020). 
2
 Badanie skojarzeń wśród użytkowników Internetu przeprowadzone zostało na 

zlecenie władz województwa podlaskiego, zatem pewną konsternację u zleceniodaw-

ców musiały wywołać skojarzenia z rzeką Bug, Białą Podlaską, Janowem Podlaskim, 

końmi czy pasztetem podlaskim produkowanym w Siedlcach. Z drugiej strony miesz-

kańcy tych ostatnich terenów, identyfikując się jako Podlasianie, również odczuwają 

dyskomfort niejednoznaczności tego pojęcia. Poza niezbyt fortunnym „Południowym 

Podlasiem”, które zaistniało w literaturze, nową ciekawą (i w moim przekonaniu 

bardziej przekonującą) propozycją jest „Podlasie Mniejsze” autorstwa Artura Rogal-

skiego: „Jednak co robić gdy to »Podlasie« jest już zarezerwowane dla Białostockiego 

zaś terminy kierunkowo-geograficzne (Podlasie Południowe, wschodnie, zachodnie, 

nadbużańskie, zabużańskie, lubelskie, mazowieckie, itd.) są tymczasowe, nietrwałe, 

zmienne, a ich używanie wydaje się być w jakiś sposób oportunistyczno-

konformistyczne? Propozycja brzmi: »Podlasie Mniejsze«. Termin pomija połączenia 

naszego regionu z Mazowszem i Małopolską, zwracając się ku XIX-wiecznej, podla-

skiej tradycji. Łączy tereny pozostałe po dawnym, pierwszym (XIX-wiecznym) wo-

jewództwie podlaskim z lat 1816-1837 w spójną całość Nie jest obciążony pejoratyw-

ną dla pozostałych ośrodków regionalnych „siedleckością” (choć nawiązuje – teryto-

rialnie – do obszaru departamentu siedleckiego z lat 1810-1815), nie zawiera w sobie 

nazwy żadnego ośrodka centralnego, bo nie jest pojęciem administracyjnym, a wła-

śnie kulturowo-historycznym. Na koniec nawiązuje do tradycji pierwotnego, »duże-

go« Podlasia z czasów I RP, ale jej nie uzurpuje, wskazując przez słowo »Mniejsze« 

na swe relacje z Podlasiem właściwym”, A. Rogalski, Nie Mazowsze, nie Sycylia, lecz 

Podlasie – oczywiście, https://radzyninfo.pl/felieton/nie-mazowsze-nie-sycylia-lecz-

podlasie-oczywiscie/ (dostęp: 24.01.2020). 

http://www.imas.pl/files/raporty/IMAS-Podlasie2010.pdf
http://www.imas.pl/files/raporty/IMAS-Podlasie2010.pdf
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kusetosobowej społeczności wirtualnej skupionej na portalu facebook’owym 

Podlaska Tożsamość
3
.  

 

 
Skreen profilu „Podlaska Tożsamość” z wpisem z 18.04.2015 r. 

 
W styczniu 2015 r. członkowie grupy wzięli udział w ankiecie mają-

cej na celu odpowiedź na pytanie z czym dla nich, świadomych przecież Pod-

lasiaków, kojarzy się najbardziej pojęcie podlaskiej tożsamości (ankieta  

z 11.01.2015). Do wyboru były opcje: 

 bimber z Hajnówki,  

 bociany,  

 J. I. Kraszewski,  

 kapliczki,  

                                                 
3
 https://www.facebook.com/groups/511847848902959/ (24.01.2020 r.). 
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 meandry Bugu,  

 mieszanka katolicko-prawosławna,  

 Podlaska Wytwórnia Samolotów,  

 rezerwat Jata,  

 sękacz,  

 34 Pułk Piechoty,  

 Unici Podlascy,  

 wielokulturowość,  

 wierność tradycji,  

 x. Brzóska. 

 

 
Wykres 1. Wyniki ankiety „Z czym kojarzy ci się podlaska tożsamość?” 

 

Wyniki tej zrobionej dla zabawy ankiety są jednak bardzo ciekawe  

i wiele mówią o współczesnych świadomych Podlasianach. Najwięcej osób 

wskazało na Unitów Podlaskich, jako konstytuujących współczesną podla-

skość (20%). Ma to oczywiście wymiar ideowy i transcendentny, oznaczający 

wyższość ducha z jednej strony i genetycznego zakorzenienia z drugiej, nad 

materią czy płaską uczuciowością powodowaną dotykiem materii. Tą ostatnią 

reprezentować może za to druga w kolejności odpowiedź, która zdobyła naj-

większą ilość wskazań – „meandry Bugu” (11%). Ona z kolei doskonale loka-

lizuje Podlasie w przestrzeni geograficznej, wskazując ponadto jej ponadpań-

stwowy charakter. Tyle samo głosów otrzymały „kapliczki”, co oznacza rów-
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nowagę pomięty materią miejsca a niewidzialną dla oka, lecz jakże dobrze 

odczuwalną, strefą ducha. Ta równowaga materii i duchowości będzie się 

zresztą powtarzać dalej: „x. Brzóska” i „sękacz” (po 10%). Pozostałe wyniki: 

Podlaska Wytwórnia Samolotów (7%), 34 PP (5%), Kraszewski (5%), rezer-

wat Jata (5%), bociany (5%), mieszanka katolicko-prawosławna (3%), wielo-

kulturowość (3%), wierność tradycji (3%). Najmniej wskazań otrzymał „bim-

ber z Hajnówki” (1%), co oznacza raczej nie tyle obcość tej formy podlasko-

ści dla członków grupy „Podlaska Tożsamość”, ile trafne odrzucenie obiektu 

obcego geograficznie. 

 

Spuścizna XIX- i XX-wieczna 

 

Nie ma wątpliwości co administracyjnych źródeł podlaskiej samoi-

dentyfikacji. Przypomnijmy jednak, że jednostka terytorialna pod nazwą wo-

jewództwo podlaskie nie jest w historii pojęciem geograficznie jednoznacz-

nym. Pierwsze województwo podlaskie ze stolicą w Drohiczynie zostało 

utworzone za czasów Zygmunta Starego 29 sierpnia 1513 r. Do 1569 r. należało 

do Wielkiego Księstwa Litewskiego. W jego skład wchodziły: 

 ziemia drohicka, 

 ziemia mielnicka,  

 ziemia bielska,  

 ziemia kobryńska, 

 ziemia brzeska, 

 ziemia kamieniecka. 

Trzy ostatnie ziemie, w tym obejmująca tak ważne wówczas ośrodki 

jak Biała Radziwiłłowska, Brześć Litewski, Turów, Wohyń i Włodawa, czyli 

ziemia brzeska, w 1566 r. weszły w skład województwa brzeskolitewskiego. 

Stan taki trwał do czasów upadku I Rzeczypospolitej. 

O wiele ważniejsze dla kształtowania się podlaskiej tożsamości miej-

scowej ludności i integracji świadomości terytorialnej na omawianym terenie 

było utworzenie departamentu siedleckiego za czasów Księstwa Warszaw-

skiego oraz diecezji podlaskiej. Departament siedlecki ze stalicą  

w Siedlcach został utworzony 24 lutego 1810 r. z części Nowej Galicji przy-

łączonej do Księstwa Warszawskiego. 17 kwietnia tegoż roku podzielono go 

na 9 powiatów, które – wydaje się – najpełniej oddają współczesne rozumie-

nie i umiejscowienie nadbużańskiego Podlasia dla podlaskiej tożsamości: 

 powiat bialski, 

 powiat garwoliński, 

 powiat łosicki 

 powiat łukowski, 

 powiat radzyński, 
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 powiat siedlecki, 

 powiat węgrowski, 

 powiat włodawski, 

 powiat żelechowski. 

Upadek Księstwa Warszawskiego i utworzenie pod rosyjskim zabo-

rem Królestwa Polskiego niewiele zmieniło w podziale administracyjnym 

kraju. W 1816 r. departament siedlecki przekształcony został w województwo 

podlaskie Królestwa Polskiego, które dzieliło się na 4 obwody: 

 bialski (powiaty bialski i łosicki), 

 obwód łukowski (powiaty łukowski, garwoliński, żelechowski), 

 obwód radzyński (powiaty radzyński i włodawski), 

 obwód siedlecki (powiat siedlecki i węgrowski). 

W 1837 r. w miejsce województwa podlaskiego utworzono gubernię 

podlaską, która w 1844 r. weszła w skład guberni lubelskiej, by w roku 1867 

ponownie zostać wyodrębnioną jako gubernia siedlecka z 9 wyżej wymienio-

nymi powiatami. 

Próbą dostosowania struktur Kościoła katolickiego do nowego po-

działu administracyjnego była bulla papieża Piusa VII Ex imposita Nobis  

z 1818 r., która powoływała nową diecezję janowską (podlaską), wydzieloną  

z diecezji lubelskiej. Funkcjonowała ona do czasu kasaty jej przez władze 

carskie w 1867 r. Od tego momentu do 1918 r. administrowana była przez 

biskupów lubelskich. 

Podział administracyjny państwa wiążący podlaskie powiaty z jedną 

metropolią (Siedlce) oraz parafie z diecezją (Janów Podlaski) utrzymujący się 

przez większość XIX w. położył trwały fundament pod podlaską tożsamość 

ludności zamieszkującej kolejno: departament siedlecki, województwo podla-

skie, gubernię podlaską i gubernię siedlecką. W okresie powstań narodowych 

1830 i 1863 r. ten administracyjny związek zastępowała jedność duchowa 

oparta na krwi przelewanej za Ojczyznę z jednej strony i za wiarę (ks. Stani-

sław Brzóska, Unici – męczennicy podlascy)
4
. Wówczas to, obok centrów 

                                                 
4
 Nierozerwalność Kościoła i polskiej sprawy narodowej wyziera z całości dzie-

jów Rzeczypospolitej, a zaangażowanie w nią duchowieństwa z czasem stawała się 

coraz bardziej naturalna. Najdobitniej zwrócił na to uwagę ks. Kacper Kotkowski. 

Walka o niepodległość była również walką o chrześcijaństwo (ze schizmatycką Rosją, 

z bezbożnymi Sowietami, z pogańską III Rzeszą), a więc krucjatą. A udział duchow-

nego w krucjacie jest zupełnie naturalny. W tym rozumieniu konfederacja narodowa 

(powstanie, wojna obronna) staje się chrześcijańską krucjatą i dlatego w okresach 

polskich powstań występują tylko dwa typy narodowe, bez względu na stan społeczny 

czy płeć – Polak-rycerz i Polak-kapłan, K. Kotkowski, Duchowieństwo polskie wobec 

sprawy narodowej, Paryż 1865, s. 21. Zob. również D. Magier, Duchowieństwo pol-

skie wobec sprawy narodowej – 150 lat później, [w:] Święta pamięć narodu polskie-
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administracyjnych, wyrastają centra duchowe Podlasia, sanktuaria maryjne  

w Kodniu, Kolembrodach, Leśnej Podlaskiej. Znajdujący się pod zaborem 

Podlasiacy, w innym życiu, w królestwie nie z tego świata, już w drugiej po-

łowie XIX w. odzyskują niepodległość i nowy porządek tego duchowego 

państwa opierają na systemie monarchicznym, na swoją królową obierając 

Maryję – Królową Podlasia. 

 

 
Matka Boża Kodeńska – Królowa Podlasia 

 

Odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 r. otworzyło szansę 

do dalszego kształtowania podlaskiej tożsamości w duchu narodowym i kato-

lickim w oparciu o nowo powstające polskie instytucje. Na gruncie ducho-

wym była to reaktywacja przez papieża Benedykta XV diecezji podlaskiej  

24 września 1918 r., na czele której stanął bp Henryk Przeździecki, w zakresie 

administracji nową podlaską jakością było zaś powołanie Sądów Okręgowych 

w Białej Podlaskiej i Siedlcach w 1919 r. Warto zwrócić uwagę, że w II Rze-

czypospolitej obie stolice Podlasia – Siedlce i Biała Podlaska, znalazły się  

w województwie lubelskim, dzięki czemu nie doszło w tym czasie do dezin-

tegracji regionu. Już w 1924 r. siedziba diecezji podlaskiej została przeniesio-

na do Siedlec, zaś życie codzienne społeczności koncentrowały lokalne podla-

                                                                                                                               

go. Ksiądz Stanisław Brzóska, red. ks. Roman Wiszniewski, Radzyń Podlaski 2015,  

s. 22-30. 
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skie centra administracyjne położone po obu stronach rzeki Bug (przede 

wszystkim Biała Podlaska i Brześć). 

Istota sądów okręgowych, przy pominięciu władz powiatowych,  

municypalnych i gminnych, nie została wskazana przypadkowo. Wydaje się, 

że była ona w owym czasie (obok jednostek wojskowych stacjonujących  

w Białej Podlaskiej, Łukowie i Siedlcach) jednym z najważniejszych instytu-

cji państwowotwórczych i narodotwórczych na tych terenach. Podkreślali  

to zresztą sami prezesi Sądu Okręgowego w Białej Podlaskiej. Sędzia Antoni 

Massalski wykazywał potrzebę istnienia lokalnego okręgu sądowego  

ze względu na takie cechy miejscowej ludności jak:  

 drażliwość ludności (zwłaszcza rusińskiego pochodzenia) względem 

wszelkich zmian, 

 propagandę ukraińskich nacjonalistów, 

 utrudnienia w dostępności do wymiaru sprawiedliwości w wypadku likwi-

dacji okręgu
5
. 

Również kolejny prezes – Ludwik Kaznowski, powtarzał argumenty 

państwowotwórcze swojego poprzednika, a dodatkowo namawiał Ministerstwo 

Sprawiedliwości na potrzebę dodatkowego integrowania Podlasia poprzez przy-

łączenie do okręgu sądowego bialskiego, w którym znajdowały się powiaty: 

bialski, konstantynowski, radzyński i włodawski, również powiatu brzeskiego
6
.  

Zamiast tego władze centralne zdecydowały o likwidacji instytucji. 

Od 1 stycznia 1932 r. powiaty bialski, konstantynowski i radzyński włączono 

do okręgu Sądu Okręgowego w Siedlcach, zaś powiat włodawski – do Sądu 

Okręgowego w Lublinie. Dla powiatów włączonych do siedleckiego okręgu 

sądowego utworzono w Białej Podlaskiej Wydział Zamiejscowy Sądu Okrę-

gowego w Siedlcach z właściwością rzeczową obejmującą wszystkie sprawy, 

do których rozpoznawania powołane były sądy okręgowe
7
. 

Po drugiej wojnie światowej nastąpiła największa dezintegracja 

ukształtowanego w przeszłości terytorium Podlasia poprzez przesunięcie gra-

                                                 
5
 W swoim piśmie do prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 12.09.1924 r. 

Antoni Massalski pisał m.in.: „Według mego zdania zamiast zwinięcia sądu w Białej 

winno nastąpić jego powiększenie przez dołączenie powiatów brzeskiego, bielskiego, 

kobryńskiego i prużańskiego jako bliżej leżących Białej i będących w stałym kontak-

cie z Warszawą. Skasowanie linii Bugu jako pozostałej w pamięci granicy Polski  

i Rosji staje się nieodzownym pod każdym względem. Do dziś dnia b[ardzo] słabo  

w mieszkańcach wymienionych powiatów rozwinięte jest pojęcie przynależności 

państwowej i wpływ rdzennie polski byłby tam bardzo pożądany”, Archiwum Pań-

stwowe w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim (dalej: APLOR), Sąd Okręgowy 

w Białej Podlaskiej (dalej: SO Biała Podlaska), sygn. 18, s. 146. 
6
 Tamże, sygn. 17, s. 145. 

7
 D. Magier, Sąd Okręgowy w Białej Podlaskiej. Dzieje ustrojowe i pozostałość 

aktowa, „Rozprawy Społeczne”, 2016, t. 10, nr 3, s. 2-27. 
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nicy państwa na linię Bugu. Wszystkie minusy, które z tego wynikły, najlepiej 

wyliczył bialski starosta powiatowy Mieczysław Jemielniak w piśmie do 

Głównego Urzędu Pomiarów Kraju z 15 lutego 1946 r. Były to: 

 zahamowanie życia gospodarczego, przemysłowego, 

 odcięcie północnego Podlasia od południowego poprzez przyłączenie  

do ZSRR linii kolejowych: Brześć – Czeremcha – Białystok oraz Brześć 

– Włodawa – Chełm, 

 pozbawienie wielu wsi własności gruntowej pozostałej za Bugiem, 

 pozbawienie funkcji użytkowej spławnej wcześniej rzeki Bug, 

 pozbawienie możliwości użytkowych rzeki Bug obficie zaopatrzonej  

w ryby, 

 tendencja przemieszczania się koryta rzeki Bug w kierunku zachodnim, 

 cios dla przemysłu drzewnego spowodowany utratą lasów Puszczy Biało-

wieskiej i odcięcia linii kolejowej Brześć – Białystok, 

 utrata terenów etnicznie polskich związanych tożsamościowo z Podlasiem 

w postaci Brześcia i jego okolic, 

 przerwania związków gospodarczych i handlowych miast i wsi położo-

nych na zachodnim brzegu Bugu z przemysłowo rozwiniętym Brze-

ściem. Mieszkańcy wielu wsi mieli tam bliżej niźli do Białej Podlaskiej, 

 przerwanie związków kulturowych, np. młodzież zamieszkała na 

zachodniej stronie Bugu masowo pobierała nauki w szkołach w Brześciu. 
 

 
Ludwik Kaznowski, prezes Sądu Okręgowego w Białej Podlaskiej w latach  

1925-1931. Źródło: APL O/R, SO, sygn. 2552, k. 36 

 

Po wojnie została zmuszona do wyjazdu do odleglejszych miast
8
.  

To wszystko skłoniło ostatecznie starostę do następującego apelu (oczywiście 

                                                 
8
 APLOR, Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, sygn. 174. 
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niemożliwego do realizacji w ówczesnych warunkach geopolitycznych): „rea-

sumując powyższe wnioski wynikające z potrzeb rzeczywistych nie tylko 

tutejszego powiatu, lecz całego Podlasia, a zatem i Państwa Polskiego,  

ze wszech miar pożądane jest przesunięcie obecnej granicy państwa dalej na 

wschód od linii Bugu, tak aby Brześć nad Bugiem i cały węzeł kolejowy oraz 

linie kolejowe Białystok – Brześć – Włodawa – Chełm należały do Polski”
9
. 

 

 
Rys. Województwo bialskopodlaskie 

 

Ponownej integracji Podlasia sprzyjała tzw. gierkowska reforma ad-

ministracyjna, która weszła w życie 1 czerwca 1975 r. Utworzono wówczas 

dwa podlaskie województwa: siedleckie i bialskopodlaskie, które obejmowały 

rejony (stanowiące z grubsza obejmujące tereny dawnych powiatów): Garwo-

lin, Łuków, Mińsk Mazowiecki, Siedlce, Sokołów Podlaski, Węgrów (woje-

wództwo siedleckie) oraz Biała Podlaska, Parczew, Radzyń Podlaski (woje-

wództwo bialskopodlaskie). Biała Podlaska i Siedlce na nowo stały się lokal-

nymi metropoliami administracyjnymi, które mogły skuteczniej prowadzić 

własną politykę kulturalną w zakresie tożsamościowym, dzięki takim środ-

kom jak np. wydawane w Białej Podlaskiej: tygodnik „Słowo Podlasia” funk-

cjonujący w przestrzeni masowej, „Podlaski Kwartalnik Kulturalny” w prze-

strzeni kulturowej czy „Rocznik Bialskopodlaski” w przestrzeni naukowej. 

                                                 
9
 Tamże. 



Przejawy podlaskiej samoidentyfikacji…      119 

 

Tożsamość wyzutych 

 

Silę oddziaływania podlaskiej tożsamości nawet na osoby wyzute  

z polskiego życia narodowego dobrze oddaje przykład komunistów (choć 

można mieć obawę, że ich podejście do polskości Podlasia i Podlasian nie da 

się zrozumieć bez charakterystycznej dla nich dialektyki marksistowskiej, czyli 

mądrość etapu). Przykładem przedwojennego stanowiska może być postawa 

Ignacego Saja z pow. włodawskiego, który w 1930 r. agitował, że „Podlasie nie 

jest Polską i nigdy nią nie będzie – a mieszkańcy Podlasia nie są Polakami, lecz 

Ukraińcami”
10

. Wynikało to z internacjonalistycznej ideologii, pod płaszczy-

kiem której Sowiety prowadziły wojnę propagandową z Zachodem. 

Sytuacja zmienia się po 1944 r., kiedy to przed komunistami, wyob-

cowanymi w morzu polskiego społeczeństwa, pojawiło się zadanie udowod-

nienia silnych tradycji rewolucyjnych w Polsce. Wówczas to np. znany  

komunistyczny partyzant polskiego pochodzenia zrzucony w 1942 r. nad 

Piszczacem z sowieckiego samolotu, Jakub Aleksandrowicz „Alek”, „Argen-

tyńczyk”, stał się na łamach PRL-owskiej literatury i w relacjach świadków 

„Polakiem” i „dzielnym synem Podlasia”
11

. 

W tym miejscu warto również odnotować starania podlaskich działa-

czy PZPR o obsadzanie najważniejszych stanowisk w województwie miej-

scowymi ludźmi, które najbardziej uwidoczniły się w 1982 r., gdy dotychcza-

sowy wojewoda Józef Piela przeszedł na emeryturę. Ustalenia z ZSL na wyż-

szym szczeblu przewidywały na to stanowisko Stanisława Rapę, dotychcza-

sowego wicewojewodę kieleckiego. Formalna – wydawało się – zgoda Egze-

kutywy KW w Białej Podlaskiej nieoczekiwanie spotkała się z oporem kilku 

jej członków upominających się o obsadzenie tego stanowiska człowiekiem 

tutejszym, Podlasiakiem
12

. 

 

Epilog: Ile w nas Podlasia 

 

Jeśli już przyzwyczaimy się do myśli, że Podlasie ma wymiar tyleż 

materialny (teren, przyroda, administracja) co duchowy (religia, symbolika), 

spojrzymy na podlaską tożsamość zupełnie inaczej. Nie będzie to już bowiem 

tylko pewien obszar ziemi, kawałek Polski, który widzimy na mapie, przez 

szybę samochodu czy własnymi oczami tubylca. Podlasie stanie się częścią 

nas samych tutaj mieszkających, częścią polskiego dziedzictwa tkwiącego  

w naszych genach. Krajem z własną historią, językiem, religią, ludnością, 

                                                 
10

 APLOR, SO Biała Podlaska, sygn. 1967, s. 2. 
11

 Tamże, Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Białej 

Podlaskiej, sygn. 237, k. 27-30 
12

 Tamże, sygn. 103, k. 38-41 
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literaturą, armią i męczennikami, słowem z własną tożsamością. Tożsamością 

tak wyrazistą, że nie tylko potrafi integrować tutaj mieszkających, ale również 

przyciągać elementy obce, takie jak Alina Fedorowicz „Marta”, sanitariuszka 

Oddziału Partyzanckiego „Zenona”, której wspomnienia Na dawnych szla-

kach. Młody las. Opowieść prawdziwa z lat wojny
13

 przepojone są podlasko-

ścią. Nawiązuje do niej już sam tytuł. „Dawne szlaki”, jakie przemierza od-

dział AK, to szlaki powstańców styczniowych, których kontynuatorami party-

zanci się czują. To Podlasie ks. Brzóski, Podlasie przydrożnych krzyży i ka-

pliczek, Podlasie rozległych lasów i przyjaznych wsi, Podlasie prostych, ale 

gościnnych i tradycyjnie uformowanych ludzi, musiało zrobić na niej duże 

wrażenie i odróżniać się znacznie od nie-Podlasia, skoro na 104 stronach swo-

jej opowieści słów: „Podlasie, podlaski” odnajdujemy ponad setkę. Dla po-

chodzącej z Warszawy „Marty” charakterystycznie podlaskie są więc: sadyby 

i serca mieszkańców, chłopi i gospodarze udzielający oddziałowi gościny, 

kobiece chusty i gościnność pozwalająca im przetrwać, sery i przyroda,  

z którą obcują dzień i noc. I chaty, o których pisze wiersze takie jak ten: 

 

Szara podlaska chato 

 

Szara podlaska chato 

Wy ludzie sercem prości 

Jak w owo dziwne lato 

Wasz próg nas pięknie gościł 

Jak wasze ręce znojne 

Łamały chleb jak miłość 

I synów dały wojnie 

Na losów złych zawiłość 

 

Jak wasze krzyże polne 

Trzymały wartę z nami 

A poszum srebrnych topól 

Drżał w śnie nad żołnierzami 

 

Szara podlaska chato 

Wy ludzie sercem prości 

Wyszliście przebogato 

Na drogę ku wolności
14

 

 

                                                 
13

 Alina Fedorowicz „Marta”, Na dawnych szlakach. Młody las. Opowieść Praw-

dziwa z lat wojny, oprac. M. Bechta i D. Magier, Lublin 2014. 
14

 Tamże, s. 66. 
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Rys. Ludwik Maciąg. Źródło: Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej 
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Przejawy podlaskiej samoidentyfikacji i jej źródła. Zarys problematyki 

 

Słowa kluczowe: 

Biała Podlaska, duchowość, Podlasie, regionalizm, religia, Siedlce, 

tożsamość. 

 

 

STRESZCZENIE 

 

Artykuł jest próbą wskazania źródeł podlaskiej samoidentyfikacji 

ludności zamieszkującej tereny, które najbardziej ogólnie można określić  

regionami siedleckim i bialskopodlaskim. Z pewnością mają one początek 

administracyjny, choć pierwotna jednostka terytorialna (staropolskie woje-

wództwo podlaskie), która dała początek Podlasiu, nie ma jednoznacznego 

geograficznie charakteru. O wiele ważniejsze dla kształtowania się podlaskiej 

tożsamości miejscowej ludności i integracji świadomości terytorialnej  

na omawianym terenie było utworzenie departamentu siedleckiego za czasów 

Księstwa Warszawskiego i późniejszych, XIX-wiecznych jednostek admini-

stracyjnych, takich jak województwo podlaskie, gubernia podlaska i gubernia 

siedlecka. Podział administracyjny państwa wiążący podlaskie powiaty z jed-

ną metropolią (Siedlce) oraz parafie z diecezją (Janów Podlaski) utrzymujący 

się przez większość XIX w. położył trwały fundament pod podlaską tożsa-

mość tutejszej ludności. W okresie powstań narodowych 1830 i 1863 r. ten 

administracyjny związek zastępowała jedność duchowa w ramach diecezji 

podlaskiej, oparta na krwi przelewanej za Ojczyznę z jednej strony i za wiarę 

(ks. Stanisław Brzóska, Unici – męczennicy podlascy). Wówczas to, obok 

centrów administracyjnych, wyrastają centra duchowe Podlasia: sanktuaria 

maryjne w Kodniu, Kolembrodach, Leśnej Podlaskiej. Dalsze umocnienie 

tożsamości nastąpiło w XX wieku w efekcie działalności urzędów odbudowa-

nej po 1918 r. polskiej państwowości i regionalnych jednostek administracyj-

nych utworzonych po II wojnie światowej, a zwłaszcza województw bialsko-

podlaskiego i siedleckiego. 
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Signs of Podlasie self-identification and its sources. Outline of the 

problem 

 

Keywords: 

Biala Podlaska, spirituality, Podlasie, regionalism, religion, Siedlce, identity. 

 

 

SUMMARY 

 

The article is an attempt to indicate the sources of self-identification 

of the inhabitants of Podlasie living in the areas that most generally can be 

described in the Siedlce and Biała Podlaska regions. They certainly have an 

administrative beginning, although the original territorial unit (Old Polish 

Podlasie Voivodship), which gave rise to Podlasie, is not geographically 

explicit. Much more important for the formation of the Podlasie identity of the 

local population and the integration of territorial awareness in the area 

discussed was the creation of the Siedlce department during the times of the 

Duchy of Warsaw and later nineteenth-century administrative units, such as 

the Podlasie Voivodship, Podlasie Voivodship and Siedlce Governorate.  

The administrative division of the state connecting Podlasie poviats with one 

metropolis (Siedlce) and parishes with the diocese (Janów Podlaski), which 

remained for most of the 19th century, laid a solid foundation for the Podlasie 

identity of the local population. During the national uprisings of 1830  

and 1863, this administrative union was replaced by spiritual unity within the 

Podlasie diocese, based on blood shed for the Fatherland on one side and for 

faith (priest Stanisław Brzóska, martyrs of Podlasie). Then, next to the 

administrative centers, spiritual centers of Podlasie sprout up: Marian shrines 

in Kodeń, Kolembrody, and Leśna Podlaska. Further strengthening of identity 

took place in the twentieth century as a result of the activity of offices rebuilt 

after 1918 of Polish statehood and regional administrative units created after 

World War II, especially of the Bialskopodlaskie and Siedlce voivodships. 


