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I. DEFINICJE 

Miejscowa grupa słupów – 2 słupy graniczne Polski i Białorusi oraz słupek środkowy ułożone w jednej linii 
znajdujące się w jednej lokalizacji. 

Grupa słupów – jak wyżej 

Granica – granica polsko-białoruska 

Obozowisko – obozowisko uchodźców w Usnarzu Górnym 

Usnarz – Usnarz Górny 
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II. OPIS GRANICY POLSKO-BIAŁORUSKIEJ 

Granica polsko-białoruska ze względu na fakt, że umowy graniczne podlegają automatycznej sukcesji ma 
identyczny przebieg jak granica Polski z ZSRR na odcinku graniczącym z Białoruską Socjalistyczną Republiką 
Radziecką 1 . Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik 
Radzieckich o stosunkach prawnych na polsko-radzieckiej granicy państwowej oraz współpracy i wzajemnej 
pomocy w sprawach granicznych, podpisana w Moskwie dnia 15 lutego 1961 r. reguluje stosunki prawne na 
obecnej granicy polsko-białoruskiej. Do dnia dzisiejszego obowiązuje taki sam system demarkacji tej granicy, z tą 
różnicą, że słupki po stronie wschodniej zmieniły kilka razy kolorystykę, z barw Związku Radzieckiego poprzez 
barwy biało-czerwono-białe w latach 1991-95 aż do obecnych barw narodowych zielono-czerwonych 2 . 
Na lądowych odcinkach granicy obowiązuje oznaczenie granicy w następującym systemie; granica przebiega 
pośrodku między dwoma słupami granicznymi, słup graniczny każdego z krajów oddalony jest o 2,5 metra od linii 
granicy. Pomiędzy słupami granicznymi, w ich linii, dokładnie na linii granicy znajduje się słupek drewniany lub 
kamienny. Od takiej miejscowej grupy słupów prowadzą 2 proste linie granicy do kolejnej miejscowej grupy 
słupów3. Przykład grupy słupów jest widoczny w grafice 1. 

 

 
Grafika 1. Przykładowa miejscowa grupa słupów. Fot.: Mikołaj Kiembłowski. Grafika: Autor. 

Istotna dla ustalenia przebiegu granicy jest kolorystyka i stan techniczny poszczególnych elementów miejscowej 
grupy słupów. Polski słup graniczny ma całkowicie biały wierzchołek oraz pomalowany na biało postument. Mimo, 
że część farby z postumentu ubyło z powodu warunków atmosferycznych nadal widać wyraźnie, że około 50% 
powierzchni postumentu to kolor biały. Z kolei Białoruski słup graniczny ma wierzchołek pomalowany w kolorze 

 

1Art. 11 Konwencji Wiedeńskiej w sprawie sukcesji państw z 1978 r. 
2https://geoforum.pl/strona/47155,47282,47285/wojsko-oznakowanie-granic-polski-po-roku-1990 
3Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o 
stosunkach prawnych na polsko-radzieckiej granicy państwowej oraz współpracy i wzajemnej pomocy w 
sprawach granicznych, podpisana w Moskwie dnia 15 lutego 1961 r. 
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zielonym i czerwonym a sam postument ma kolor szary. Kolor szary ma także słupek środkowy. Powyższe oznacza, 
że polski słupek graniczny dla obserwatora z góry będzie zdecydowanie lepiej odbijał światło od słupa 
białoruskiego oraz słupka środkowego. Oznacza to, że polski słupek będzie lepiej widziany na zdjęciu lotniczym 
lub satelitarnym niż pozostałe sąsiednie obiekty demarkacyjne, które będą się zlewały z otoczeniem. 

Różnice w odbijaniu światła poszczególnych słupów widoczne są na Grafice 2., która prezentuje zdjęcie z grafiki 
1. bez kolorów oraz w lekkim rozmyciu. Widać na niej, że słup białoruski oraz słupek środkowy zlewają się z 
otoczeniem, w przeciwieństwie do polskiego słupa. 

 

 
Grafika 2. Grupa słupów bez kolorów oraz w rozmyciu. Fot.: Mikołaj Kiembłowski. Grafika: Autor. 

Takie samo malowanie i podobny stan techniczny mają dwie najbliższe miejscowe grupy słupów obozowisku 
uchodźców w Usnarzu Górnym przedstawione na zdjęciu 3. i zdjęciu 4. 
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Zdjęcie 3. Miejscowa grupa słupów nr 523, 242 metry na południe od obozowiska uchodźców w Usnarzu Górnym. 
Fot.: Mikołaj Kiembłowski. 

 

 
Zdjęcie 4. Miejscowa grupa słupów nr 524, 573 m na północ od obozowiska uchodźców w Usnarzu Górnym. Fot.: 
Mikołaj Kiembłowski. 
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III. LOKALIZACJA SŁUPÓW GRANICZNYCH 

Autor nie znalazł żadnych źródeł zawierających dokładną lokalizację słupów granicznych na granicy Polski z 
Białorusią. Do określenia ich lokalizacji, w szczególności tych, które wyznaczają linię granicy w pobliżu obozowiska 
uchodźców w Usnarzu Górnym posłużyły dane wektorowe Polskiego Rejestru Granic należącego do Polskiego 
Instytutu Geodezji i Kartografii, które można pobrać z Geoportalu4. 

 
Grafika 5. Pobieranie danych z Geoportalu zawierających przebieg granic Polski. Źródło: Geoportal, Polski Instytut 
Geodezji i Kartografii, Open Street Maps 

Następnie dane w formacie GLS zostały przekonwertowane w programie QGIS na dane w formacie KML 

 
Grafika 6. Konwertowanie danych wektorowych z przebiegiem polskich granic z formatu GLS na KLM. 
Źródło: Polski Instytut Geodezji i Kartografii 

 

4mapy.geoportal.gov.pl 
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Dane w formacie KML zostały następnie wczytane do programu Google Earth. W trybie edycji autor zobaczył 
węzły wektorowej linii granicy w pobliżu Usnarza Górnego. 

 

Grafika 7. Przebieg Granicy na podstawie danych wektorowych Polskiego Rejestru Granic z widocznymi węzłami. 
Każdy węzeł (czerwona kropka) łączy dwie linie proste (jasnozielony kolor) wyznaczające zgodnie z danymi 
przebieg granicy. Źródło: Google Earth, Polski Instytut Geodezji i Kartografii 

Autor odkrył, że miejscowe grupy słupów na zdjęciach satelitarnych w programie Google Earth zawsze znajdują 
się w pobliżu węzła wektorowego. Natomiast nie przy każdym węźle znajduje się miejscowa grupa słupów. Takie 
węzły, przy których nie ma miejscowej grupy słupów znajdują się w środku prostej linii, która znajduje się 
pomiędzy kolejnymi, najbliższymi węzłami. Tak więc węzły bez przypisanych miejscowych grup słupów nie mają 
znaczenia dla przebiegu linii granicy, ponieważ w ich punktach granica nie łamie się tylko zawsze przebiega na 
przestrzał.  
Przejrzenie wszystkich węzłów od przejścia granicznego w Kuźnicy do rzeki Świsłocz pozwoliło na zidentyfikowanie 
wszystkich miejscowych grup słupów granicznych na tym odcinku. 
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Grafika 8. Zaznaczone (trójkątami) wszystkie miejscowe grupy słupów granicznych między przejściem granicznym 
w Kuźnicy a rzeką Swisłocz. Źródło: Google Earth 

W związku z wyglądem i stanem technicznym słupów granicznych opisanych w rozdziale II. należało 
domniemywać, że na zdjęciu satelitarnym polski słup graniczny będzie widoczny jako jedyny z całej miejscowej 
grupy słupów lub będzie zdecydowanie wyraźniej widoczny od pozostałych obiektów w tej grupie. Analiza zdjęć 
satelitarnych pozwoliła potwierdzić te przypuszczenia. Na grafice 9. przykłady wyglądu dwunastu grup słupów 
granicznych na odcinku pomiędzy Kuźnicą a rzeką Świsłocz. 
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Grafika 9. 12 losowych miejscowych grup słupów w widoku satelitarnym na odcinku pomiędzy przejściem 
granicznym w Kuźnicy a rzeką Swisłocz. Źródło: Google Earth 

Jak widać na grafice 9. prezentującej losowe miejscowe grupy słupów granicznych w widoku satelitarnym z Google 
Earth, w przypadku grupy nr zdjęcia 1, 2, 3, 8, 9 widać tylko polski słup graniczny. W przypadku grupy nr zdjęcia 
4, 5, 6, 7, 11 i 12 widać zarówno słup polski jak i białoruski. Dodatkowo w grupie z nr zdjęcia 12 można dostrzec 
środkowy słupek graniczny. 

Autor chciał uniknąć ustalenia przebiegu granicy w stosunku do obozowiska uchodźców na podstawie danych 
wektorowych Polskiego Rejestru Granic naniesionych na zdjęcia satelitarne Google Earth oraz zdjęcia lotnicze, 
ponieważ zdjęcia satelitarne w tym programie mogą być niedokładnie georeferowane co czasami widać na innych 
obiektach. Dane wektorowe posłużyły w tym wypadku tylko do poszukania słupów granicznych na zdjęciach 
satelitarnych, aby potem samodzielnie wyznaczyć linię granicy na ich podstawie. 

Aby wyznaczyć linię granicy w pobliżu obozowiska uchodźców w Usnarzu Górnym zidentyfikowano miejscowe 
grupy słupów granicznych najbliższe obozowisku na północ i na południe. Południowa miejscowa grupa słupów 
znajduje się na pozycji 53°20'17.21"N 23°45'48.36"E (koordynaty decymalne: 53.338114, 23.763433), a 
wchodzące w jej skład słupy graniczne mają numer 524. Grupa ta znajduje się 573 m na północ od obozowiska 
uchodźców w Usnarzu Górnym. Jej wygląd z poziomu gruntu prezentowany jest na zdjęciu 4. 
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Jak widać na zdjęciu satelitarnym z dnia 15.08.2021 (grafika 10.) w północnej grupie słupów widać tylko polski 
słup graniczny. 

 
Grafika 10. Miejscowa grupa słupów na północ od obozowiska. Biała plamka na środku to polski słup graniczny nr 
524. Źródło: Google Earth 

Podobny widok na tym samym zdjęciu jest w przypadku południowej grupy słupków. Też widać tylko polski słup. 
Południowa grupa słupów znajduje się na pozycji 53°19'52.27"N 23°46'2.03"E (koordynaty decymalne: 
53.331186, 23.767231), a wchodzący w jej skład słupy graniczne mają nr 523. Grupa ta znajduje się 242 m na 
południe od obozowiska w Usnarzu Górnym. Jej wygląd z poziomu gruntu prezentowany jest na zdjęciu 3. A widok 
satelitarny dnia 15.08.2021 na grafice 11. 

Grafika 11. Miejscowa grupa słupów na południe od obozowiska. Słabo widoczne biała plamka na środku to polski 
słup graniczny nr 523. Źródło: Google Earth 

Aby wyznaczyć linie granicy między opisanymi grupami słupków, należało mieć pewność, że obie przedmiotowe 
grupy słupów granicznych jak i miejsce obozowiska uchodźców znajdują się na tym samym zdjęciu w programie 
Google Earth. Autor upewnił się, że wszystkie te miejsca pochodzą z tego samego źródła i ich zdjęcie zostało 
wykonane tego samego dnia. Porównał je też ze źródłowym zdjęciem satelitarnym zakupionym przez Fundację 
Ocalenie. Mając pewność, że pracuje na tym samym zdjęciu w programie Google Earth, autor wyrysował linię 
prostą między polskimi słupami granicznymi północnym i południowym. 

 

Grafika 12. 
Sprawdzenie źródła danych dla każdego obiektu na 
zdjęciu satelitarnym w programie Google Earth, od 
góry: 
- północna grupa słupów 
- obozowisko 
- południowa grupa słupów 
Źródło: Google Earth, Airbus 
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Następnie autor wyrysował kolejną linię prostą (kolor jasnozielony), równoległą do poprzedniej i oddaloną w linii 
prostopadłej od poprzedniej o 2,5 m w kierunku wschodnim. Druga linia wyznaczyła granicę polsko-białoruską 
geometrycznie między niewidocznymi słupkami środkowymi. 

 
Grafika 13. Linia granicy wyrysowana na podstawie grup słupów granicznych. Źródło: Google Earth. 

Na grafice 13. Można też zauważyć, co charakterystyczne na tej granicy, że po stronie białoruskiej (od góry zdjęcia) 
do grup słupków prowadzą drogi leśne, które są zorientowane prostopadle do linii granicy. 
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IV. LOKALIZACJA OBOZOWISKA W STOSUNKU DO GRANICY W DNIU 15.08.2021 I 
16.08.2021 NA PODSTAWIE ZDJĘĆ SATELITARNYCH 

Obozowisko uchodźców w Usnarzu Górnym istniało już 15.08.2021. Jest ono widoczne na tym samym zdjęciu 
satelitarnym z tego dnia, na którym autor wyrysował granicę. 

 
Grafika 14. Obozowisko uchodźców w Usnarzu Górnym, zdjęcie satelitarne z dnia 15.08.2021. Źródło: Google 
Earth. 

Obozowisko ma kształt zbliżony do koła, jest identyfikowalne na opisywanym zdjęciu satelitarnym głównie 
poprzez wydeptaną ziemię oraz duże przedmioty znajdujące się na jego terenie. Przedmioty te to 
prawdopodobnie kawałki drzew służące do zasilania ogniska, do siedzenia oraz jako elementy konstrukcyjne w 
obozowisku. Widać też dokładnie, że granica obu państw przechodzi prawie przez sam środek obozowiska, jego 
zachodnia połowa znajduje się na terytorium Polski, a wschodnia na Białorusi. 

W historii zdjęć satelitarnych Google Earth jest dostępny także widok z dnia 16.08.2021, jest to na dzień pisania 
tego dokumentu ostatnie i domyślnie prezentowanie w programie Google Earth zdjęcie tego terenu. Również 
widok z tego dnia potwierdza stan opisany wyżej. 

 
Grafika 15. Obozowisko uchodźców w Usnarzu Górnym, zdjęcie satelitarne z dnia 16.08.2021. Źródło: Google 
Earth. 
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V. LOKALIZACJA OBOZOWISKA W STOSUNKU DO GRANICY W DNIU 27.08.2021 ZA 
POMOCĄ GEOREFERENCJI 

W piątek, 27.08.2021 w Usnarzu Górnym pojawił się helikopter telewizyjny, który wykonał kilka ujęć wideo 
obozowiska z powietrza po stronie polskiej. Kilka sekund tego materiału pojawiło się w telewizji Polsat News tego 
samego dnia w programie Debata Dnia5 autor zapisał kilka klatek z tego materiału, aby dokonać analizy lokalizacji 
obozowiska na ten dzień. 

 
Grafika 16. Klatka z programu Debata Dnia. Źródło: Polsat News 

Jako że ustalenie wysokości i pozycji helikoptera podczas rejestracji poszczególnych klatek nie jest możliwe, 
najlepszą metodą naniesienia linii granicy na obrazy z tego wideo jest metoda georeferencji. Polega ona na 
dopasowaniu zdjęć lotniczych do widoku satelitarnego poprzez zniekształcenie geometrii tych zdjęć. 
Dopasowanie polega na szukaniu tych samych elementów na zdjęciu lotniczym jak i satelitarnym i wykrzywianie 
zdjęcia lotniczego tak aby pasowało do satelitarnego. Potrzeba taka wynika z tego, że żadne z tych zdjęć nie zostało 
zrobione idealnie nad obozowiskiem. Satelita podczas robienia zdjęcia tego terenu mogła znajdywać się w tym 
czasie np. nad Warszawą a helikopter znajdował się około 50 m na zachód od obozowiska. Jednak zdjęcia 
satelitarne w programie Google Earth są już zgeoreferowane przez firmę Google, zdjęcia helikoptera – nie. 

Georeferencji autor dokonał w programie Photoshop CC. W oparciu o warstwę zdjęcia satelitarnego z Google 
Earth z dnia 15.08.2021. 

 

Grafika 17. 
Przykład przetworzonego zdjęcia lotniczego po 
georeferencji. Zdjęcie straciło swój prostokątny 
kształt, jednak prezentowane na nim obiekty przy 
gruncie są teraz adekwatne do stanu w jakim byłoby 
je widać patrząc z miejsca usytuowanego dokładnie 
nad nimi. 
Źródło: Polsat News 

 

5Polsat News – Debata Dnia 27.08.2021 https://youtu.be/UUs-ePJs-5w czas klipu: 0:34 - 0:41 
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Grafika 18. Widok obozowiska z dnia 27.08.2021 z naniesioną linią granicy. Źródło: Polsat News, Google Earth 

Trzy zdjęcia z 27.08.2021 z helikoptera po dokonaniu georeferencji i nałożeniu ich na zdjęcia satelitarne z dnia 
15.08.2021 z linią granicy prezentują obozowisko uchodźców w Usnarzu Górnym w innym kształcie niż dniu 
15.08.2021. Obóz przybrał kształt kiszki rozciągniętej wzdłuż granicy, jednak nadal połowa obozu leży po stronie 
polskiej. 

 

Grafika 19. Skrócone przedstawienie przez autora prac nad wyznaczeniem linii granicy na obozowisku w dniu 
27.08.2021, które znalazło się w mediach społecznościowych. Źródło: Polsat News, Google Earth, Twitter autora 
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Grafika 20. Linia granicy uzyskana za pomocą zabiegów opisywanych w tym rozdziale naniesiona na klatkę z 
programu Debata Dnia. Sytuacja na dzień 27.08.2021. Źródło: Polsat News 

 

Grafika 21. Linia granicy uzyskana za pomocą zabiegów opisywanych w tym rozdziale oraz opis sytuacyjny 
naniesione na klatkę z programu Debata Dnia. Sytuacja na dzień 27.08.2021. Źródło: Polsat News 
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VI. LOKALIZACJA OBOZOWISKA W STOSUNKU DO GRANICY NA PODSTAWIE TYPU 
ROŚLINNOŚCI 

Na analizowanym odcinku granicy po stronie polskiej widać, że w przeszłości polski pas graniczny na szerokości 
około 4m od granicy był bronowany. Fragmenty bronowane istnieją do dziś, jednak na odcinku pomiędzy grupami 
słupów granicznych przy Usnarzu Górnym proces ten został zaprzestany. Ślady wykarczowanego, zaoranego a 
następnie bronowanego pasa widać na zdjęciach 3 i 4. na grafice 9. Na poszczególnych zdjęciach satelitarnych 
widać natomiast zabronowane fragmenty pasa (na brązowo) na lewo od granicy. W pobliżu Usnarza fragment 
pasa jest zarośnięty. W okolicy obozowiska uchodźców widać wyraźnie, że po stronie białoruskiej roślinność jest 
dzika, niska posiadająca duże liście, natomiast po stronie polskiej roślinność przybrała charakter odrastającej po 
skoszeniu roślinności łąkowej o charakterze wysokim na około metr. Taka różnica charakterystyki roślinności przy 
linii granicznej wynika ze sposobu utrzymywania granicy przez ostatnie dekady. Polacy bronując sprawdzali czy 
nie było nielegalnych przekroczeń granicy ze strony białoruskiej, które były bardziej prawdopodobne ze wschodu 
na zachód. Z jakiegoś powodu działań takich zaprzestano w okolicach Usnarza Górnego, możliwe, że ze względu 
na dużą podmokłość terenu. Różnice widać także w kolorystyce roślinności na zdjęciach satelitarnych. 

Analizując roślinność można z dużą dokładnością wzrokowo wyznaczyć linię granicy na różnych materiałach 
graficznych. 

Grafika 22. Zdjęcie satelitarne z dnia 15.08.2021, obozowisko uchodźców w Usnarzu. Fragmenty wyrysowanej 
przez autora linii granicznej przeradzają się w linię powstałą poprzez różnicę w kolorze i charakterze roślinności 
po obu stronach. Źródło: Google Earth 
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Grafika 23. Zdjęcie wykonane w obozowisku przez stronę białoruską 25.08.2021 z naniesionymi opisami 
roślinności. Źródło: Państwowy Komitet Graniczny Republiki Białoruś https://gpk.gov.by/news/gpk/117984/ 

 

 

Grafika 24. Klatka z filmu nagranego przez uchodźców na temat swojej sytuacji z naniesionymi opisami roślinności. 
Autor datuje wykonanie filmu na pierwsze dni pobytu uchodźców na granicy w Usnarzu, czyli przed 23.08.2021. 
Źródło nieznane. 
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Grafika 25. Klatka z programu Debata Dnia z naniesionymi opisami roślinności. Data nagrania 27.08.2021. Źródło: 
Polsat News. 
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VII. DOWODY NA PUSHBACK NA PODSTAWIE RÓŻNICY WYGLĄDU OBOZOWISKA 

Porównując wygląd obozowiska z dnia 15.08.2021 z tym z dnia 27.08.2021 widać, że uchodźcy zostali zepchnięci 
przez służby polskie i białoruskie w kierunku linii granicznej. Dowodzi tego zmiana kształtu obozu oraz miejsce po 
ognisku. 

 
Grafika 26. Porównanie kształtu obozowiska 15 i 24 sierpnia 2021 i jego miejsca w stosunku do granicy. 
Źródło: Polsat News, Google Earth. 

 

 
Grafika 27. Klatka z programu Debata Dnia w Polsat News wykonana w dniu 27.08.2021 z zaznaczonym 
poprzednim miejscem ogniska, linią granicy oraz opisem sytuacyjnym. Źródło: Polsat News. 
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VIII. INORMACJA O AUTORZE 

 

 
Zdjęcie 28. Bartłomiej Stroiński. Fot. Dawid Majewski 

Bartłomiej Stroiński ur. 1978. Ukończył Stosunki 
Międzynarodowe o specjalności Wschodoznawczej na 
Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz 
MBA w Collegium Humanum. Stypendysta Rządu 
Chińskiego podczas studiów językowych w Kantonie w 
Chinach w latach 2008-2009. 
Od 2019 roku Dyrektor Biura Poselskiego Katarzyny 
Kretkowskiej. 
Zawodowy grafik z ponad 20-letnim doświadczeniem. 
Rysownik, producent filmowy i multimedialny. 
Żeglarz, przez 3 lata zajmował się tworzeniem danych 
dla żeglarzy w oparciu o analizę zdjęć satelitarnych. 

 

 


