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JOLANTA ELIZA Ó TOWSKA

PODZIA Y POLITYCZNO-ADMINISTRACYJNE  
NA ZIEMI PODLASKIEJ W CI GU TYSI CLECIA 

Podlasie zawsze stanowi o pogranicze polityczno-narodowo ciowe. Wschod-
nia jego cz  by a mieszanin  narodowo ciow . Mieszka o tam, obok Pola-
ków, wielu Ukrai ców i Bia orusinów1. W okresie redniowiecza by  to teren 
sporny mi dzy Mazowszem a Rusi , nast pnie mi dzy Mazowszem a Litw .
W latach I Rzeczypospolitej poprzez Podlasie przechodzi a granica oddziela-
j ca Wielkie Ksi stwo Litewskie od Korony.  

W czasie zaborów po udniowa cz  Podlasia nale a a do Królestwa Pol-
skiego, za  pó nocna do obwodu bia ostockiego, w czonego do Cesarstwa 
Rosyjskiego. Po II wojnie wiatowej Podlasie przylega o do granicy polsko-so-
wieckiej. Obecnie jest regionem s siaduj cym z Bia orusi . Nie tylko wzgl dy 
polityczne wp ywa y na peryferyjne oblicze Podlasia, ale równie  przyczyny 
spo eczno-gospodarcze oddzia ywuj ce na specyficzne tempo przemian cywi-
lizacyjnych w tej cz ci Polski. Podlasie le a o w znacznej odleg o ci od 
wi kszych miast, dlatego takie o rodki miejskie, jak Warszawa, Lublin czy 
Bia ystok, nie mia y ju  znacz cego wp ywu na ten region. Z kolei miasta 
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1 Opracowa  po wi conych problematyce historycznej, geograficznej i etnograficznej Pod-
lasia jest bardzo wiele. Ostatnio zajmuj  si  ni  badacze zwi zani z o rodkami akademickimi 
w Bia ymstoku i Siedlcach. Studia te s  ogólnie dost pne i dotarcie do nich jest stosunkowo 
proste. Mniej znane s  ksi ki badaczy ukrai skich, którzy zazwyczaj zaliczaj  Podlasie do 
etnicznego obszaru ukrai skiego. Mo na tu wspomnie  liczne prace wybitnego geografa ukra-
i skiego W. Kubijowicza (m.in. Zachidni Ukrainski Ziemli w mie ach Polszi 1920-1939,
Chicago–New York 1963). Pogl dy te nie spotyka y si  ze strony polskiej z rzeteln  odpowie-
dzi  naukow .
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po o one w centralnej cz ci Podlasia, takie jak Bia a Podlaska, Bielsk Podla-
ski, Soko ów Podlaski czy nawet Siedlce, by y niezbyt du e i z tego powodu 
nie mog y wykszta ci  w asnego, wi kszego macierzystego regionu obs ugi2.
W takiej sytuacji przy wszelkich reorganizacjach podzia u administracyjnego 
kraju Ziemi  Podlask  traktowano przedmiotowo i by a ona zazwyczaj dzielona 
i w czana do s siednich jednostek administracyjnych szczebla wojewódzkiego. 

Historyczne Podlasie dzieli o si  na cz  pó nocn  i po udniow . Uwarun-
kowane to by o przebiegiem równole nikowym rzeki Bug (od Niemirowa do 
Nuru). Ten dualistyczny uk ad geograficzny by  cech  znamienn  i wp ywa
na ca okszta t ycia spo eczno-gospodarczego. Mia o to równie  wp yw na 
podejmowane odgórnie decyzje dotycz ce delimitacji jednostek administra-
cyjnych. Bardzo cz sto rozgraniczanie województw czy powiatów musia o si
dopasowa  do uk adu hydrograficznego, który by  zdeterminowany przegrod
fizjograficzn , jak  stanowi a rzeka Bug. Obiektywnie istniej ce warunki 
dzia a y dezintegruj co i uniemo liwi y wytworzenie si  jednolitej jednostki 
administracyjnej obejmuj cej ca e Podlasie. Ziemia Podlaska jako region geo-
graficzno-historyczny nie mia a ci le okre lonych granic zewn trznych3 – by-
y one zatarte i niejednoznaczne. Identyfikacja mieszka ców z w asnym re-

gionem nie by a nigdy zbyt silna i w miar  up ywu czasu raczej nawet ulega a
os abieniu. 

2 Kwestiom rozmieszczenia miast i procesom urbanizacji na Ziemi Podlaskiej po wi cona 
jest ksi ka J. Kazimierskiego, Miasta i miasteczka na Podlasiu (1808-1914), zabudowa – lud-
no  – gospodarka, Warszawa: Naczelna Dyrekcja Archiwów Pa stwowych 1994. 

3 S. L e n c e w i c z, J. K o n d r a c k i, Geografia fizyczna Polski, Warszawa 1964, s. 277; 
J. K o n d r a c k i, Geografia fizyczna Polski, Warszawa: PWN 1967, s. 218-230; J. E. M o j -
s k i, Nizina Podlaska, w: Geomorfologia Polski, red. R. Galon, t. II, Warszawa: PWN 1972, 
s. 318-362. 

Nazwa Podlasia zosta a nadana niegdy  przez naszych s siadów wschodnich i oznacza a
ziemie le ce blisko Lachów (Podlachia, Podlasze). Podlasie jest zarówno regionem histo-
ryczno-politycznym, jak i geograficzno-fizjograficznym. Nie s  to poj cia to same z punktu 
widzenia terytorialnego. W pierwszym rozumieniu jest to obszar województwa podlaskiego, 
które istnia o w I Rzeczypospolitej. Sk ada o si  ono z Ziemi Bielskiej, Ziemi Drohickiej 
i Ziemi Mielnickiej. Rozci ga o si  w przybli eniu mi dzy Rajgrodem na pó nocy a Mi dzy-
rzecem na po udniu oraz mi dzy W growem na zachodzie a Hajnówk  na wschodzie. Podlasie 
jako region fizyczno-geograficzny tworz , wed ug J. Kondrackiego, Wysoczyzna Siedlecka, 
Pradolina Wieprza, Równina Lubartowska, Wysoczyzna Kolne ska, Kotlina Biebrza ska oraz 
Wysoczyzny Bia ostocka i Bielska. J. Kondracki przyjmuje, e Podlasie rozci ga si  na d ugo-
ci oko o 270 km w kierunku po udnikowym i oko o 140 km w wymiarze równole nikowym. 

Powierzchnia jego wynosi ok. 21 tys. km2.
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Kolejn  cech  charakterystyczn  by a zmienno  granic politycznych i ad-
ministracyjnych, wytyczonych i dziel cych historyczny region Podlasia. Si
rzeczy wp ywa o to destabilizuj co na ycie mieszka ców, którzy cz sto w ci -
gu ycia kilkakrotnie zmieniali swoj  przynale no  administracyjn , a tak e
pa stwow 4.

Przedstawienie w sposób chronologiczny ró norodnych podzia ów i konfi-
guracji granic politycznych i administracyjnych, jakie przebiega y w ci gu
d ugiego okresu przez Ziemi  Podlask , mo e mie  istotne znaczenie pozna-
wcze i aplikacyjne5. Ka de wprowadzone rozgraniczenie przynosi o okre lone 
konsekwencje, m.in. dzia aj ce na kierunek powi za  funkcjonalno-przestrzen-
nych. Zw aszcza wp ywa o to na przebieg po cze  infrastrukturalnych, które 
musia y si  zazwyczaj dopasowywa  do istniej cego uk adu politycznego lub 
administracyjnego. Trasy komunikacyjne odznaczaj  si  du  bezw adno ci
i raz powsta e determinuj  na d ugie lata rozwój i przemiany innych elemen-
tów zagospodarowania przestrzennego.  

W cz ci wschodniej Podlasia przechodzi a granica religijna, oddzielaj ca 
prawos awie od katolicyzmu. Przebiega a równie  granica lingwistyczna. Wp y-
wa o to na wielokulturowo  mieszkaj cej ludno ci. Po o enie na styku granic 
etnicznych oddzia ywa o na mieszka ców, którzy odznaczali si  wyra n  poli-

4 Podzia y polityczne Ziemi Podlaskiej w ci gu ostatniego tysi clecia s  zawarte w atlasach 
historycznych Polski (np. w Wielki atlas historyczny, Warszawa: wiat Ksi ki 2003; Wielki 
atlas historyczny, Warszawa: Wydawnictwo Demart 2002). Ostatnio nak adem G ównego Urz du
Statystycznego ukaza o si  monumentalne dzie o, w którym zamieszczono mi dzy innymi doku-
mentacj  statystyczn , po wi con  dzielnicom, regionom i jednostkom administracyjnym Polski 
(Historia Polski w liczbach. Pa stwo i spo ecze stwo, Warszawa: GUS 2003). 

5 Wiedza o genezie, roli oraz funkcjach powiatu w uj ciu historycznym by a obiektem licz-
nych kontrowersji naukowych. Dzi ki opracowaniu ódzkich geografów, M. Sobczy skiego 
i M. Kuleszy (Miejsce i rola powiatu w tradycji podzia u terytorialnego Polski, ód  2006), 
problematyka ta zosta a poddana wszechstronnej analizie badawczej i uporz dkowana. Wed ug
autorów o rodek powiatu, g ównie jako siedziba w adzy s downiczej, ukszta towa  si  na zie-
miach polskich ju  w pó nym redniowieczu. Nast pnie by  instytucj  przede wszystkim stanu 
szlacheckiego. Do o rodka powiatowego szlachta przybywa a na ró nego rodzaju zjazdy (np. 
wiece s dowe). Powiaty zast pi y cz ciowo kasztelanie. Istot  powiatu stanowi y nie zwi zki 
terytorialne, a g ównie stanowe, grupuj ce szlacht  z najbli szych okolic. W miar  up ywu
czasu organizacja powiatowa ulega a umocnieniu i przetrwa a do ko ca istnienia I Rzeczypo-
spolitej. Ostatecznie system powiatów jako po redniego szczebla podzia  administracyjny 
ukszta towa  si  w okresie zaborów. W ka dym z pa stw zaborczych mia  swoj  specyfik , ale 
zawsze odgrywa  istotn  rol  administracyjn . Ujednolicenie systemu trójstopniowego (gmina, 
powiat, województwo) nast pi o po odzyskaniu niepodleg o ci. 
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kulturowo ci  i potrafili si  szybko adaptowa  do nowych warunków polity-
cznych. Ta otwarto  na wp ywy zewn trzne jest cech  typow  dla miesz-
ka ców yj cych na pograniczach. Zw aszcza, e rozgraniczenie, które prze-
chodzi o poprzez wschodni  cz  Podlasia, oddziela o od siebie ludy yj ce 
w orbicie cywilizacji zachodnioeuropejskiej ( aci skiej) od wschodnioeuropej-
skiej (bizantyjskiej). 

Z tego te  wzgl du historyczna analiza podzia ów politycznych i admini-
stracyjnych dziel cych Ziemi  Podlask  mo e stanowi  punkt wyj cia do wy-
ja nienia wielu zjawisk zachodz cych w przesz o ci i tera niejszo ci. Zareje-
strowanie tych przemian granicznych mo e by  interesuj c  przes ank  do 
wszechstronnej oceny wspó czesnego funkcjonowania regionu podlaskiego 
w nowym, powsta ym stosunkowo niedawno, trójstopniowym podziale admi-
nistracyjnym kraju6. Nale y tu uwzgl dni  fakt, e ostatnio przeprowadzona 
reforma uk adu administracyjnego przynios a dla regionu podlaskiego rady-
kaln  zmian . Doprowadzi a ona bowiem do degradacji istniej cej pewnej po-
dmiotowo ci terytorialnej (likwidacja o rodków wojewódzkich w Bia ej Pod-
laskiej i Siedlcach). Województwa siedleckie i bialskopodlaskie, istniej ce od 
1975 do 1999 r., obejmowa y w swoich granicach du  cz  Podlasia. Obec-
nie za  historyczne Podlasie nale y do trzech województw (mazowieckiego, 
podlaskiego i lubelskiego). Kwesti  komplikuje fakt, e do wspó czesnego
województwa podlaskiego w czono rozleg e obszary nale ce do zupe nie
innych regionów geograficzno-historycznych (np. Suwalszczyzna). Nazwanie 
by ego województwa bia ostockiego województwem podlaskim wprowadzi o
wi c dodatkowy zam t poj ciowy, utrudniaj c badania delimitacyjne i dia-
gnostyczne.  

Na mapach pokazuj cych Polsk  w okresie tworzenia jej pa stwowo ci (X-
XI w.), Podlasie stanowi integraln  cz  w adania dynastii piastowskiej. 
Wschodnia cz  Mazowsza zawiera nie tylko dzisiejsze Podlasie, lecz obej-
muje równie  rejony po o one na wschód od wspó czesnego Brze cia, czyli 
cz  zachodniego Polesia (mapa 1). 

W okresie rozbicia dzielnicowego wschodnia granica Polski przesun a si
wyra nie na zachód. Du a cz  Podlasia nale a a do Ksi stwa Halicko-W o-

6 Studia nad podzia em administracyjnym kraju prowadzone s  od kilkudziesi ciu lat 
w Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania kraju PAN. W wymienionej placówce nauko-
wej powsta y liczne ekspertyzy, w których przedstawione s  opinie specjalistów (np. Podzia
administracyjny kraju. Pogl dy i opinie, „Biuletyn KPZK PAN” 1984, nr 126). Prezentowane 
s  ró norodne pogl dy i projekty. Pomimo e dotycz  one zazwyczaj ca ego kraju, mo na 
w nich znale  interesuj ce informacje dotycz ce wschodniej Polski, w tym Podlasia. 
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dzimierskiego. Granica mi dzy Mazowszem a Litw  przebiega a w tym czasie 
wzd u  brzegu Biebrzy. Usytuowana nad brzegiem rzeki Wizna by a w obr -
bie Mazowsza. Ziemie wokó  Drohiczyna mi dzy XI a XIII w. wielokrotnie 
zmienia y swoj  przynale no  polityczn . Rozgraniczenie mi dzy Ziemi  San-
domiersk , obejmuj c  mi dzy innymi Kock i uków, a Ksi stwem Halicko-
W odzimierskim przebiega o wówczas w s siedztwie p yn cej na pó noc 
w swoim górnym biegu rzeki Wieprz (mapa 2). 

W ko cowej fazie rozbicia dzielnicowego Ziem Polskich Podlasie zosta o
w czone do Wielkiego Ksi stwa Litewskiego. Ukazuj  to granice polityczne 
istniej ce za panowania W adys awa okietka i Kazimierza Wielkiego. Roz-
graniczenie mi dzy Mazowszem a Litw  jest do  nieregularne. Po stronie 
polskiej miastami nadgranicznymi by y Goni dz, Knyszyn, Wizna, Nur i Liw. 
Na po udnie od Podlasia, usytuowana jest Ziemia Sandomierska z miastami 

uków, Kock i Parczew, a tak e Ksi stwa Che msko-Be zkie oraz W odzi-
mierskie w czone w drugiej po owie XIV w. do Królestwa Polskiego (mapa 3). 

W okresie I Rzeczypospolitej kszta towa y si  granice historycznego Pod-
lasia. Utworzone województwo podlaskie mia o nieregularny uk ad graniczny. 
Rozci ga o si  od W growa po Rajgród. Wschodnie Podlasie zosta o w -
czone do województwa brzesko-litewskiego, b d cego ju  w sk adzie Wiel-
kiego Ksi stwa Litewskiego. Powsta e wówczas rozgraniczenia wojewódzkie 
by y stabilne przez ponad 250 lat, a  do rozbiorów, czyli likwidacji I Rzeczy-
pospolitej (mapa 4). 

W rezultacie III rozbioru Polski (1795 r.) Podlasie zosta o podzielone gra-
nicami pa stw zaborczych. Terytoria po o one na po udnie od rzeki Bug zna-
laz y si  w Cesarstwie Austriackim. Na pó noc od Bugu obszary Mazowsza, 
Podlasia i Suwalszczyzny w czone zosta y w sk ad Królestwa Pruskiego. 
Rozleg e za  obszary Polesia, ca a Puszcza Bia owieska oraz ziemie Wielkiego 
Ksi stwa Litewskiego po o one po zachodniej stronie Niemna, zosta y inkor-
porowane przez Cesarstwo Rosyjskie. Ziemia Podlaska znalaz a si  w granicach 
trzech pa stw zaborczych, stykaj cych si  w bezpo rednim s siedztwie Miel-
nika, opanowanego przez Prusy (mapa 5).  

Wspomniane rozgraniczenie trwa o stosunkowo krótko, gdy  zwyci skie
wojny Napoleona z Austri  i Prusami zmieni y je w zasadniczo. Powsta o
Ksi stwo Warszawskie, do którego w czono ziemie zaboru pruskiego i austria-
ckiego. Niewielkie terytorialnie Ksi stwo Warszawskie po zwyci skiej wojnie 
z Austri  (1807 r.) sk ada o si  z dziesi ciu departamentów (bydgoskiego, kalis-
kiego, krakowskiego, lubelskiego, om y skiego, p ockiego, pozna skiego, ra-
domskiego, siedleckiego, warszawskiego). Podlasie po po udniowej stronie 
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Bugu znalaz o si  w granicach departamentu siedleckiego. Niewielkie skrawki 
zachodniego Podlasia w czono do departamentu om y skiego. Ca a pó nocno-
-wschodnia cz  Ziemi Podlaskiej od Drohiczyna po Sokó k  zmieni a swoj
przynale no  pa stwow . Powsta  tzw. obwód bia ostocki, który w 1807 r. zo-
sta  wy czony z Prus i inkorporowany przez Rosj  (mapa 6). 

Kl ska Napoleona pod Moskw  by a przyczyn  kolejnej zasadniczej zmiany 
uk adu granic politycznych ziem dawnej Polski. Podj te na Kongresie Wiede -
skim (1815 r.) decyzje zdeterminowa y na nast pne sto lat rozgraniczenia pa stw 
zaborczych7. Powsta o autonomiczne Królestwo Polskie b d ce integraln  cz -
ci  Cesarstwa Rosyjskiego. Dzieli o si  ono pocz tkowo na województwa, 

pó niej za  na gubernie. Granica wschodnia Królestwa przechodzi a przez Zie-
mi  Podlask . Po udniowa i zachodnia cz  Podlasia z Bia  Podlask , Siedl-
cami, W growem i Soko owem Podlaskim znalaz a si  w Królestwie Polskim. 
Obwód bia ostocki z Ciechanowcem i Drohiczynem na po udniu oraz Bia ym-
stokiem i Sokó k  na pó nocy stanowi  w dalszym ci gu integraln  cz  Cesar-
stwa Rosyjskiego. Królestwo Polskie po kolejnych przegranych powstaniach 
traci o atrybuty autonomiczno ci, przeobra aj c si  faktycznie w tzw. Kraj Pri-
wisla ski. Uk ad graniczny by  stabilny, zmienia y si  natomiast wielokrotnie 
podzia y administracyjne. Zw aszcza dotyczy o to szczebla powiatowego. Pre-
zentacja tych zmian na Ziemi Podlaskiej jest do  interesuj ca i mo e by
podstaw  do wniosków dotycz cych rangi funkcjonalnej poszczególnych miast 
i zmienno ci ich zasi gów oddzia ywania przestrzennego. 

Królestwo Polskie bezpo rednio po Kongresie Wiede skim (1816 r.) dzie-
li o si  na osiem województw (warszawskie, p ockie, suwalskie, siedleckie, 
lubelskie, radomskie, kaliskie i kieleckie). Ziemia Podlaska, po o ona na po-
udnie od Bugu, by a w ca o ci w granicach województwa siedleckiego, któ-

rego pó nocna cz  wchodzi a w sk ad powiatów w growskiego, osickiego, 
siedleckiego, bialskiego, ukowskiego i radzy skiego. Obwód bia ostocki dzieli
si  na cztery powiaty: drohiczy ski, bielski, bia ostocki i sokólski. Po udnio-
wo-wschodnia cz  powiatu tykoci skiego, nale cego do województwa su-
walskiego, obejmowa a kilka gmin podlaskich (mapa 7). 

W chwili wybuchu powstania listopadowego rozgraniczenia powiatowe 
ró ni y si  ju  od tych, które istnia y przed pi tnastu laty. Nast pi y wyra ne 
procesy komasacyjne. Mniejsze powiaty uleg y likwidacji. Na ich miejsce po-

7 Zestaw map prezentuj cych podzia  administracyjny Królestwa Polskiego mi dzy Kongre-
sem Wiede skim a II wojn wiatow  zawiera opracowanie A. Borkiewicza Podzia y administra-
cyjne Królestwa Polskiego w okresie 1815-1918 („Dokumentacja Geograficzna” 1956, z. 4a). 
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wsta y rozleg e jednostki powiatowe. W województwie siedleckim osta y si
jedynie cztery powiaty: siedlecki, bialski, ukowski i radzy ski (mapa 8). Po-
dzia  administracyjny, istniej cy w 1863 r., niewiele si  ró ni  od tego, który 
istnia  w 1830 r. Województwa sta y si  ostatecznie guberniami. Uk ady po-
wiatowe by y stabilne. W obwodzie bia ostockim, w tym czasie, uleg  likwi-
dacji tylko jeden powiat, a mianowicie drohiczy ski (mapa 9). 

Po powstaniu styczniowym mia y miejsce istotne zmiany zdecydowanie 
powi kszaj ce sie  jednostek w uk adzie powiatowym. Odnotowuje to mapa 
pokazuj ca stan z 1867 r. Z du ego powierzchniowo powiatu siedleckiego 
wyodr bniono dodatkowo powiat w growski i soko owski, z powiatu bialskie-
go utworzono odr bny powiat janowski. Istniej ca wówczas gubernia siedle-
cka by a stosunkowo rozleg a terytorialnie. Rozci ga a si  od Wis y na zacho-
dzie po rodkowy Bug na wschodzie oraz od dolnego Bugu na pó nocy po 
rzek  Wieprz na po udniu. We wschodniej cz ci guberni om y skiej powsta
powiat Wysokie Mazowieckie. Zachodnia cz  guberni grodzie skiej, niena-
le ca do Królestwa Polskiego, podzielona zosta a na trzy powiaty: Bielsk 
Podlaski, Bia ystok i Sokó ka (mapa 10). 

Kolejne powa ne zmiany zasz y przed I wojn wiatow . W adze carskie 
w 1912 r. wyodr bni y, a nast pnie „oderwa y” od Królestwa Polskiego gu-
berni  che msk . Wywo a o to donios e reperkusje polityczne w ród ludno ci
polskiej. Postanowienie to traktowane by o nie tylko jako zmniejszenie teryto-
rialne Królestwa, lecz równocze nie jako pogwa cenie ustanowie  Kongresu 
Wiede skiego8. Ta narzucona decyzja przynios a istotne konsekwencje dla po-
dzia u administracyjnego po udniowego Podlasia. Ostatecznie Siedlce utraci y
status stolicy guberni i uzyska y jedynie rang  o rodka powiatowego. Powia-
ty: konstantynowski (uprzednio janowski) oraz bialski zosta y w czone do 
nowo powsta ej guberni che mskiej. Z kolei powiaty: soko owski, siedlecki 
i ukowski w czono do guberni lubelskiej. Terytorium Podlasia znalaz o si
w kilku jednostkach administracyjnych, a ponadto powiat w growski przenie-
siono do guberni om y skiej. Jedynie stabilny by  uk ad administracyjny 
w zachodniej guberni grodzie skiej (mapa 11). 

8 Kwestia oderwania Che mszczyzny z cz ci  Podlasia od Królestwa Polskiego i w cze-
nia jej bezpo rednio do Cesarstwa Rosyjskiego zbulwersowa a ówczesne spo ecze stwo pol-
skie. By o to nawet traktowane jako kolejny rozbiór Polski. Problem ten jest omawiany mi dzy 
innymi w historycznej ju  ksi ce autorstwa L. Dymszy Sprawa Che mska (Warszawa: Ksi -
garnia Gebethnera i Wolffa 1956). 
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Zdobycie przez pa stwa centralne (w 1916 r.) Królestwa Polskiego i zaj -
cie go przez wojska niemieckie i austriackie zlikwidowa o istniej cy przez sto 
lat uk ad prawno-polityczny, ustalony przez Kongres Wiede ski. Narzucone 
decyzje w adz okupacyjnych mia y charakter dora ny i wiadomo by o, e tym-
czasowy. Pó nocna cz  by ego Królestwa Polskiego z Warszaw  jako stolic
„jeneralgubernatorstwa” sta a si  okupacyjn  stref  niemieck . Obszary po o-
one na po udnie od Pilicy i Wieprza opanowa y wojska austriackie, które 

utworzy y w Lublinie siedzib  swoich w adz okupacyjnych. Ca e Podlasie 
natomiast znalaz o si  pod jurysdykcj  w adz niemieckich, tyle e wyodr b-
niono rejon obejmuj cy by e powiaty: bialski, konstantynowski, radzy ski, 
i w odawski, które przekazano pod bezpo redni  kontrol  niemieckiej admini-
stracji wojskowej (tzw. niemiecka komenda etapów Ober-Ost). Kl ska mili-
tarna Rosji, a nast pnie traktat brzeski (z 9 lutego1918 r.) wprowadzi y ko-
lejn  modyfikacj  graniczn . Zosta a ustalona tzw. nowa granica mi dzy „Pol-
sk ” a „Ukrain ”. W przybli eniu ca a gubernia che mska w trakcie rokowa
brzeskich zosta a w czona do przysz ego pa stwa ukrai skiego. Projekto-
wana granica mia a przebiega  po udnikowo – od Mielnika poprzez osice, 
Radzy , Krasnystaw i Bi goraj (mapa 12). 

Ostatnie miesi ce 1918 r. ca kowicie zdezaktualizowa y nie tylko postano-
wienia traktatu brzeskiego, ale diametralnie zmieni y sytuacj  geopolityczn
Europy, w tym i Polski. Problematyka zwi zana z odzyskiwaniem przez Pol-
sk  niepodleg o ci, a tak e z walk  o granice, jest powszechnie znana i nie 
wymaga dodatkowego komentarza. Przed nowym pa stwem stan  powa ny 
problem wyboru i wprowadzenia nowego podzia u administracyjnego kraju, 
który pozwoli by stosunkowo szybko zintegrowa  terytorium nale ce przez 
ponad 120 lat do trzech pa stw zaborczych9. Pierwsze województwa powsta y

9 Podzia om administracyjnym Polski w XX w. po wi cone s  trzy ród owe opracowania: 
A. K u k l i s k i, S. S w i a n i e w i c z, Polskie województwo. Do wiadczenia i perspektywy,
w: Polskie województwo. Do wiadczenia i perspektywy, red. A. Kukli ski, S. Swianiewicz, 
Warszawa: Uniwersytet Warszawski. Instytut Gospodarki Przestrzennej 1990, s. 9-38; C. L e s z -
c z y s k a, Województwo w II Rzeczypospolitej, tam e, s. 39-114; S.M. Z a w a d z k i, Koncep-
cje planowania przestrzennego i polityki regionalnej w II Rzeczypospolitej, tam e, s. 115-150; 
A. K o w a l c z y k, Dotychczasowe do wiadczenia i obecny stan prac badawczych nad reform
podzia u Polski na regiony, „Studia Regionalne i Lokalne” 1993, nr 9 (42); J. W e n d t, Geo-
grafia w adzy w Polsce, Gda sk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gda skiego 2001. Podsumowa-
niem dotychczasowego dorobku naukowego w tej dziedzinie jest ostatnio wydana ksi ka 
A. Miszczuka Regionalizacja administracyjna III Rzeczypospolitej. Koncepcja teoretyczna a rze-
czywisto  (Lublin: Wydawnictwo UMCS 2003). 
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na mocy ustaw przyj tych w sierpniu 1919 r. i by y to: bia ostockie, kieleckie, 
krakowskie, lubelskie, ódzkie, pozna skie, pomorskie i warszawskie. Kolejne 
województwa tworzone by y sukcesywnie w miar  odzyskiwania nowych te-
renów (lwowskie, nowogródzkie, poleskie, stanis awowskie, l skie, tarnopol-
skie, wile skie i wo y skie). Utworzony bezpo rednio po wojnie polsko-bol-
szewickiej nowy uk ad administracyjny by  stabilny a  do 1938 r., kiedy to 
wprowadzano weryfikacj  niektórych granic wojewódzkich. Na interesuj cym 
nas obszarze Ziemi Podlaskiej powsta y ju  w 1919 r. dwa województwa, roz-
dzielone rzek  Bug. Po stronie pó nocnej ukonstytuowa o si  województwo 
bia ostockie, a po po udniowej lubelskie. W pó nocnej cz ci województwa 
lubelskiego utworzono nast puj ce powiaty: Bia a Podlaska, Janów Podlaski, 

uków, Radzy  Podlaski, Siedlce, Soko ów Podlaski, W grów i W odawa.
Natomiast w po udniowej cz ci województwa bia ostockiego powsta y po-
wiaty: Bia ystok, Bielsk Podlaski, Ostrów Mazowiecka, Sokó ka i Wysokie 
Mazowieckie. W bardziej na wschód po o onym województwie poleskim, na 
pó noc od Brze cia utworzono powiat w Wysokiem Litewskiem. Podporz d-
kowanie du ej cz ci Podlasia województwu lubelskiemu budzi o powa ne 
zastrze enia, gdy  ówcze nie obszary te coraz bardziej ci y y ku Warszawie. 
To spowodowa o, e powsta y uk ad nie okaza  si  trwa y. Niemniej funkcjo-
nowa  niemal przez ca y okres mi dzywojenny (mapa 13). 

W 1938 r., bezpo rednio przed samym wybuchem II wojny wiatowej, do-
konano niewielkich zmian w przebiegu granicy mi dzy województwem lubel-
skim a warszawskim. Dwa powiaty po o one na pó noc od Siedlec, a miano-
wicie W grów i Soko ów Podlaski, w czono do województwa warszawskiego, 
za  powiat Siedlce nadal pozosta  w województwie lubelskim (mapa 14). 

Podzia  Europy rodkowo-Wschodniej na dwie strefy wp ywów zosta  do-
konany 23 sierpnia 1939 r. w trakcie podpisywania paktu o nieagresji mi dzy
III Rzesz  Niemieck  a ZSRR (tzw. pakt Ribbentrop-Mo otow). Wspomnian
umow  mi dzynarodow  mi dzy obu pa stwami skorygowano nast pnie ju
po kl sce Polski, 28 wrze nia 1939 r., kolejnym porozumieniem sowiecko-
niemieckim.  

Ziemie Polskie zosta y przedzielone tzw. lini  demarkacyjn , która prze-
chodzi a wzd u  biegu trzech rzek: Sanu, Bugu i Pissy. Po stronie zachodniej 
tego rozgraniczenia w adze niemieckie utworzy y Generalne Gubernatorstwo 
ze stolic  w Krakowie. Obszary na wschód od linii demarkacyjnej w czono
do Ukrai skiej SRS i Bia oruskiej SRS. Ziemia Podlaska ponownie zosta a
przedzielona kordonem politycznym. Po udniowa cz  Podlasia wesz a w sk ad
tzw. Generalnej Guberni, z tym, e cz  wschodni  w czono do dystryktu 
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lubelskiego (powiaty: Bia a Podlaska, uków, Radzy  Podlaski), za  zachod-
ni  do dystryktu warszawskiego (powiaty: Siedlce, Soko ów Podlaski, W g-
rów). Ca a pó nocna cz  Podlasia z Bia ymstokiem sta a si  integraln  cz -
ci  Bia oruskiej SRS (mapa 15). 

Napad Hitlera na Zwi zek Sowiecki 22 czerwca 1941 r. ca kowicie zdezak-
tualizowa  istniej ce przez 20 miesi cy ustalenia. Ca y obszar Podlasia obj ty 
zosta  okupacj  niemieck . Na analizowanym terytorium granice wschodnie Ge-
neralnego Gubernatorstwa nie uleg y zmianie, nadal przebiega y wzd u  rzeki 
Bug. Natomiast utworzony przez Niemców okr g bia ostocki w czono bezpo-
rednio do Rzeszy Niemieckiej. Ca e Polesie i Wo y  utworzy y tzw. Komi-

sariat Rzeszy Ukraina. Rozgraniczenia administracyjne, wprowadzone w ycie
przez niemieckie w adze okupacyjne, prezentuje kolejna mapa (mapa 16). 

Kl ska hitlerowskich Niemiec, wej cie Armii Sowieckiej oraz ustalenie 
nowej wschodniej granicy Polski wed ug tzw. linii Curzona zmieni y znowu 
status polityczno-administracyjny rozpatrywanego terytorium10. W zasadzie ca a
Ziemia Podlaska znalaz a si  w sk adzie nowego pa stwa polskiego, maj cego 
formalnie atrybuty suwerenno ci, ale ca kowicie uzale nionego od ZSRR. 
Zmiany graniczne, których rezultatem by a utrata ziem wschodnich oraz uzy-
skanie w formie rekompensaty tzw. Ziem Odzyskanych, wp yn y na usy-
tuowanie Podlasia w strukturze terytorialnej Polski. Z regionu po o onego 
w centrum kraju Podlasie przeistoczy o si  w obszar przygraniczny, przylega-
j cy do wschodniej granicy pa stwa11. Bezpo rednio po wojnie Polska zosta a
podzielona na 14 jednostek wojewódzkich. W ogólnym zarysie podzia  admi-
nistracyjny kraju nawi zywa  do zalece  reformy dokonanej przed II wojn

10 Linia Curzona zosta a przedstawiona jako projekt linii demarkacyjnej w 1920 r. przez 
brytyjskiego ministra spraw zagranicznych Georga Nathaniela Curzona. Po podpisaniu ro-
zejmu w wojnie polsko-bolszewickiej mia y si  na ni  cofn  wojska polskie. Projekt ten 
w ówczesnych warunkach nie zosta  zrealizowany. Powrócono do niego w czasie II wojny 
wiatowej. W wyniku decyzji Wielkiej Trójki w Teheranie i Ja cie oraz pertraktacji polsko- 

-radzieckich lini  Curzona uznano za podstaw  wytyczenia powojennych wschodnich granic 
Polski.  

11 Jedyn  prac  po wi con  wy cznie podzia om administracyjnym Podlasia jest artyku
zamieszczony w materia ach Urz du Rady Ministrów (A. S t a s i a k, P. E b e r h a r d t, Po-
wstaj cy region woj. siedleckiego i bialskopodlaskiego, „Biuletyn Zespo u do opracowania 
koncepcji zmian w organizacji terytorialnej pa stwa URM” 1991, nr 19, s. 28-38). Opracowa-
nie to mia o jednak charakter bardziej planistyczny, ni  historyczny. Skoncentrowano uwag
nie tyle na dotychczasowych podzia ach, ile raczej na ró norodnych projektach i wizjach au-
torskich. Artyku  ten mia  wyra nie cel aplikacyjny i by  przygotowany w zwi zku z reform
podzia u administracyjnego. 
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wiatow . Podlasie, podobnie jak w okresie mi dzywojennym, znalaz o si
w granicach trzech województw: warszawskiego, bia ostockiego i lubelskiego, 
w tym: w warszawskim dwa powiaty: Soko ów Podlaski i W grów, w lubel-
skim: Bia a Podlaska, uków, Radzy  Podlaski i Siedlce, za  w bia ostockim 
trzy powiaty nadgraniczne: Bia ystok, Sokó ka i Bielsk Podlaski. Ostatni z wy-
mienionych by  najwi ksz  wówczas pod wzgl dem powierzchniowym jed-
nostk  administracyjn  tego typu w kraju (mapa 17). 

Dla pó niejszych losów funkcjonowania administracji w Polsce znacz cy 
okaza  si  rok 1950, gdy  powsta y w tym czasie uk ad wojewódzki dotrwa
pó niej bez zasadniczych zmian a  do 1975 r. Utworzono wówczas trzy nowe 
województwa: koszali skie, opolskie i zielonogórskie. Na rozpatrywanym ob-
szarze Podlasia nast pi a jedynie niewielka weryfikacja graniczna. Powiat sie-
dlecki zosta  przeniesiony z województwa lubelskiego do warszawskiego 
(mapa 18). 

W adze kraju w latach 50. i 60. preferowa y idee tworzenia nowych po-
wiatów. Du e jednostki powiatowe dzielono na mniejsze. Zw aszcza mia o to 
miejsce na mniej zurbanizowanych terenach wschodniej Polski. Podobn  ewo-
lucj  zaobserwowa  mo na na Podlasiu, porównuj c uk ady administracyjne 
istniej ce w roku 1970 i w roku 1950. W po udniowej cz ci województwa 
bia ostockiego powsta y w ci gu tego dwudziestolecia trzy nowe powiaty: 
Hajnówka, apy i Siemiatycze, w województwie lubelskim: Parczew, za  war-
szawskim: osice (mapa 19). 

Prze omowym wydarzeniem w dziejach zwi zanych z funkcjonowaniem 
kolejnych podzia ów administracyjnych kraju by  rok 1975, kiedy to dokonano 
radykalnej zmiany ca ego systemu administracyjnego Polski. Na miejsce uk a-
du trójstopniowego (województwa, powiaty, gminy) powsta  uk ad dwustop-
niowy. Usuni to wówczas szczebel po redni mi dzy województwem a gmin ,
mianowicie uleg y likwidacji jednostki szczebla powiatowego. Powiaty by y
jednostkami administracyjnymi, które istnia y w Polsce od kilkuset lat. Zo-
sta a wi c przekre lona d ugoletnia tradycja. Kolejn  podj t  decyzj  o charak-
terze zwrotnym by o utworzenie ma ych powierzchniowo województw. Na 
miejsce 17 województw (nie licz c pi ciu miast wyodr bnionych z woje-
wództw) powsta o 49 niewielkich jednostek wojewódzkich. Reformy tej do-
konano nie licz c si  z opiniami rodowisk naukowych i planistycznych, które 
wskazywa y na negatywne konsekwencje gospodarcze tej arbitralnej decyzji 
wprowadzonej w ycie przez w adze partyjne kraju.  

Na analizowanym obszarze Podlasia skutki tej reformy by y równie  donio-
s e. Powsta y dwa nowe województwa: siedleckie i bialskopodlaskie. W s -
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siedztwie Podlasia ukonstytuowa o si  ponadto niewielkie województwo om-
y skie. Ziemia Podlaska znalaz a si  w granicach trzech województw, jed-

nego o d ugoletnich tradycjach (bia ostockiego) oraz dwóch nowoutworzonych 
(siedleckiego i bialskopodlaskiego). Stolica po udniowego Podlasia (Siedlce) 
uzyska a wysok  rang  regionaln , gdy  w czono do niego dodatkowo roz-
leg e obszary wschodniego Mazowsza (rejon Mi ska Mazowieckiego, Stani-
s awowa i Garwolina). Trzy o rodki historycznego Podlasia (Siedlce, Bia y-
stok oraz Bia a Podlaska) równie  podnios y znacznie sw  rang  i zyska y
mo liwo ci rozwoju spo eczno-gospodarczego. Niemniej Podlasie jako region 
uleg o dalszej dezintegracji funkcjonalnej. Du a liczba gmin wp yn a na dal-
sze rozproszenie kompetencji i rodków finansowych. Przynios o to w efekcie 
zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki spo eczne (mapa 20). 

Bardzo ostro krytykowany przez rodowiska naukowe uk ad administra-
cyjny utworzony w 1975 r. przetrwa  blisko 25 lat (wskazywano m.in. na jego 
nieracjonalno  i przypadkowo ). W rezultacie d ugiej i kontrowersyjnej dys-
kusji podj to postanowienie o przeprowadzeniu nowej radykalnej reformy po-
dzia u administracyjnego kraju. Przyj ta ostateczna decyzja, wprowadzona 
w ycie 1 stycznia 1999 r., mia a charakter polityczny, gdy  by a kompromi-
sem mi dzy do  zró nicowanymi projektami i koncepcjami12. Nie wnikaj c
w ocen  optymalno ci i adekwatno ci nowego podzia u nale y stwierdzi , e
stanowi  on w du ym stopniu powrót do uk adu istniej cego przed 1975 r. 
Zlikwidowano bowiem mi dzy innymi województwo siedleckie i bialskopod-
laskie. Podobnie, jak w okresie mi dzywojennym i powojennym, ziemie Pod-
lasia w czono do trzech du ych województw, z których dwa zmieni y nazw
(warszawskie na mazowieckie, za  bia ostockie na podlaskie, natomiast jedno 
zachowa o nazw  star  (lubelskie). Powróci y jednostki powiatowe, które z za-
sady obejmuj  po kilkana cie gmin. Okaza o si , e okres 1975-1999 mia
w historii polskiej administracji jedynie charakter epizodyczny. 

Na terytorium rodkowego i po udniowego województwa podlaskiego utwo-
rzono takie powiaty, jak: siemiatycki, bielski, hajnowski, bia ostocki, sokól-
ski; we wschodniej cz ci województwa mazowieckiego: osicki, siedlecki, 
soko owski, w growski; w bardziej usytuowanym na po udniu województwie 
lubelskim: bialskopodlaski, ukowski, radzy ski, parczewski. Ziemia Podlaska 
znajduje si  wi c obecnie w granicach kilkunastu powiatów po o onych mi -
dzy w a ciwym Mazowszem a granic  z Bia orusi  (mapa 21). 

12 Napisa  o tym do  obszernie Miszczuk (Regionalizacja administracyjna...).
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Cz ci  integraln  zaprezentowanej analizy jest 21 map. Cztery z nich doty-
cz  podzia ów administracyjnych okresu piastowskiego, wzgl dnie czasów 
I Rzeczypospolitej, osiem pokazuje stan istniej cy w okresie zaborów (1795-
1918), kolejne trzy prezentuj  sytuacj  w okresie mi dzywojennym, nast pne
dwie odnosz  si  do lat II wojny wiatowej. Pozosta e cztery za czone do tek-
stu mapy obrazuj  zmiany, jakie mia y miejsce w uk adzie administracyjnym po 
II wojnie wiatowej. Ostatnia z nich jest ilustracj  stanu wspó czesnego. 

Dokumentacja kartograficzna, jak i za czona zwi z a charakterystyka wiad-
cz  dobitnie, e podzia y administracyjne na Ziemi Podlaskiej mia y charakter 
bardzo dynamiczny. Nowe uwarunkowania polityczne by y zazwyczaj przy-
czyn  radykalnej reformy, wzgl dnie daleko id cej weryfikacji granic woje-
wódzkich lub powiatowych. Przynios o to w konsekwencji daleko id c  dez-
integracj  funkcjonalno-przestrzenn  Podlasia. By  to region podporz dko-
wany w swoim rozwoju historycznym ró nym o rodkom zewn trznym, któ-
rych ranga i znaczenie te  by y zmienne. Ta destabilizacja systemów admini-
stracyjnych sta a si  cech  znamienn  dla tej cz ci Polski i si  rzeczy przy-
nosi a daleko id ce reperkusje spo eczno-gospodarcze. 
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Mapa 1. Podlasie za Boles awa Chrobrego (ok. 1000 r.) 
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Mapa 2. Podlasie w czasach rozbicia dzielnicowego (XIII w.) 

granica pa stwa Henryków l skich (do 1241 r.) 

granice zewn trzne pozosta ych ksi stw w 1. po . XIII w. 

granica mi dzy Litw  a Ksi stwem Halicko-W odzimierskim 

obecna granica Polski 

ziemie utracone do po . XIII w. 
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Mapa 3. Podlasie za W adys awa okietka i Kazimierza Wielkiego (XIV w.) 
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Mapa 4. Podlasie po Unii Lubelskiej (ok. 1600 r.) 

lenna Rzeczypospolitej 
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Mapa 5. Podlasie w dobie rozbiorów (1772-1795) 
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Mapa 6. Podlasie w okresie 1807-1815 

obecna granica Polski

granica Ksi stwa Warszawskiego

granice województw 

obszar Ksi stwa Warszawskiego w 1807 r. 

obszar przy czony do Ksi stwa Warszawskiego w 1809 r. 
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Mapa 7. Podlasie w 1816 r. 
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Mapa 8. Podlasie w 1830 r. 

granica pa stwa 
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Mapa 9. Podlasie w 1863 r. 

granica guberni 
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Mapa 10. Podlasie w 1867 r. 

granica guberni 
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Mapa 11. Podlasie w 1914 r.  

granica guberni 
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Mapa 12. Podlasie w 1918 r. 

granica guberni 
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Mapa 13. Podlasie w 1930 r. 
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Mapa 14. Podlasie w 1938 r.  
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Mapa 15. Podlasie w okresie 28.09.1939-22.06.1941 r. 

granica II Rzeczypospolitej przed 1.09.1939 r. 
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Mapa 16. Podlasie w okresie 22.06.1941-1945 r. 

granica II Rzeczypospolitej przed 1.09.1939 r. 
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Mapa 17. Podlasie w 1946 r. 

granica pa stwa 

granica województw 

granica powiatów 

miasta wojewódzkie 

miasta powiatowe 
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Mapa 18. Podlasie w 1950 r.
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Mapa 19. Podlasie w okresie 1950-1975 
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Mapa 20. Podlasie w okresie 1975-1998 
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Mapa 21. Podlasie w okresie 1999-2011 
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POLITICAL-ADMINISTRATION DIVIDES  
IN ZIEMIA PODLASKA DURING THE RECENT MILLENNIUM 

S u m m a r y 

The presented text together with the cartographic illustrations is devoted to the political-admin-
istration divides in Ziemia Podlaska. The region that is situated at the meeting point of cultures, 
languages and religions, has played a very important role in the history of the Polish state and the 
Polish nation. 

In the research that has been conducted, also the factors have been taken into consideration that 
influenced the presently existing Podlasie – the territory near the border with Byelorussia. Apart 
from the geopolitical and cultural aspects , also attention has been paid to economical questions, as 
well as to the lack of a center integrating the whole of social life, and the blurring, with time, bor-
ders. 

The historical Podlasie has always had a dualistic geographical arrangement – it has been latitu-
dinally divided by the River Bug. Hence, the objectively existing conditions have had a destabiliz-
ing effect on it and have made economical development more difficult. 

The divides and configurations of political and administrative borders that ran through Ziemia 
Podlaska during the period that is presented in the space-time perspective are the point of departure 
for the explanation of many phenomena happening in the past and in the present, and for further 
studies, including historical, geographical ones as well as ones connected with political science. 
They may have both cognitive significance and be applied in practice. On the one hand they are 
useful for all sorts of academic analyses, and on the other, they may be used by the local authorities 
in their work connected with forming various functional-spatial connections in the Eastern part of 
the country. 

Translated by: Tadeusz Kar owicz 

S owa kluczowe: Ziemia Podlaska, historia, charakterystyka geograficzna, czaso-przestrzenne 
podzia y i konfiguracje granic politycznych i administracyjnych. 

Key words: Ziemia Podlaska, history, geographical characteristics, space-time divides and configu-
rations of political and administrative borders. 


