
Łeba, punkt obserwacyjny WOP, 2. poł. XX w.

1. Kategoria

Militaria, punkt obserw.

2. Położenie administracyjne

gm. Łeba, pow. lęborski, woj. pomorskie

3. Współrzędne

54.78103 17.66199

4. Kod w dokumentacji

Leba-13-644

5. Opis

Ruiny dawnego punktu obserwacji wzrokowo technicznej
(POWT-40 Ulinia) znajdują się około 7 km na wschód od
Łeby, w pasie nadmorskich wydm. Punkt wchodził w 
skład systemu obserwacji i dozoru radiolokacyjnego 
polskiego wybrzeża, który funkcjonował od lat 50. XX 
wieku do końca ubiegłego stulecia. W ostatniej fazie 
swojego istnienia system składał się z 68 punktów 
rozmieszczonych w odległości około 7 km od siebie i 
wyposażonych w radary oraz urządzenia optyczne 
(lunety). W pierwszej połowie XXI wieku sieć POWT 
została zastąpiona przez nowy, w większości 
zautomatyzowany system wykorzystujący najnowsze 
technologie obserwacji elektronicznej. Na dawnym 
POWT-40 zachowały się relikty w postaci ruin budynku 
(prawdopodobnie stanowisko radaru), fundamentów 
ogrodzenia oraz wyraźnego miejsca po wieży 
obserwacyjnej. Ciekawostką jest dodatkowy element  
nieregulaminowy - rabatka kwiatowa wykonana z opony 
samochodu ciężarowego. Kwiaty na rabatce wciąż 
kwitną. 

Pierwszy kompletny system obserwacji polskiego 
wybrzeża Bałtyku stworzyła w latach 50. XX wieku 
Marynarka Wojenna. Obejmował on 20 punktów 
obserwacyjnych różnej kategorii (punkty obserwacji 
wzrokowej, technicznej i wzrokowo-technicznej). Pod 
koniec dekady własny system zaczęły tworzyć także 
Wojska Ochrony Pogranicza. Początkowo w jego skład 
wchodziło 31 punktów urządzonych na istniejących już 
wieżach drewnianych, na których zamontowano lunety 
dalekiego zasięgu z 40-krotnym powiększeniem i polem 
widzenia 25o. Placówki te mogły działać siłą rzeczy 
jedynie od świtu do zmierzchu i to wyłącznie w 
warunkach dobrej widoczności. 

W latach 60. stare wieże drewniane zostały zastąpione 
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przez konstrukcje metalowo-betonowe, a na punktach 
obok lunet do obserwacji dziennej pojawiły się pierwsze 
radary przygotowane specjalnie dla potrzeb WOP (radar 
typu RO-231). Zwykłe  PO (punkty obserwacyjne) 
zostały teraz przemianowane na POWT, czyli punkty 
obserwacji wzrokowo-technicznej. 

Pod koniec lat 60. system składał się z 61 POWT. W 
latach 70. zwiększono ich liczbę do 66 oraz rozpoczęto 
sukcesywną wymianę sprzętu radiolokacyjnego i 
optycznego na nowsze modele. Punkty obserwacyjne 
dzieliły się w tym czasie na dwie kategorie: POWT 
bliskiego dozoru (wykrywanie małych środków 
pływających odbijających lub przybijających do brzegu 
w miejscach niedozwolonych oraz śledzenie ruchu na 
morzy w odległości do 6 Mm od brzegu) oraz POWT 
dalekiego dozoru (obserwacja ruchu morskiego na 
wodach terytorialnych do 12 Mm). System był 
rozbudowywany jeszcze w latach 80. Po koniec dekady 
składał się z 68 punktów (w tym 19 dalekiego dozoru) 
rozmieszczonych w odległości około 7 km od siebie, co 
zapewniało zazębianie się sektorów obserwacji. 

Każdy POWT posiadał dwa stanowiska bojowe określane
w żargonie wojskowym jako SB-1 i SB-2. Na pierwszym 
z nich (SB-1) umieszczona była aparatura radiolokacyjna,
przy pomocy której prowadzono obserwację techniczną. 
Drugie stanowisko (SB-2) znajdowało się na metalowej 
lub strunowo-betonowej wieży o wysokości ok. 18 m i 
służyło do prowadzenia dziennej obserwacji wzrokowej 
za pomocą lunety lub lornetki.

Służbę na POWT pełnili żołnierze służby zasadniczej, 
którzy przechodzili najpierw specjalne przeszkolenie w 
Ośrodku Szkolenia Podoficerów i Młodszych 
Specjalistów WOP w Koszalinie. Zadaniem obsługi 
POWT było prowadzenie nieprzerwanej obserwacji 
wyznaczonych odcinków wybrzeża i morza, wykrywanie 
nierozpoznanych obiektów pływających (w tym 
pontonów, kajaków), wypatrywanie i zgłaszanie 
wszelkich (faktycznych i potencjalnych) prób 
nielegalnego przekroczenia granicy morskiej oraz 
meldowanie o przelotach samolotów na niskich 
wysokościach. Informacje z punktów były przekazywane 
do placówek WOP oraz do jednostek obrony 
przybrzeżnej. 

System obserwacji wybrzeża oparty na POWT działał 
nadal po rozwiązaniu WOP i utworzeniu Straży 
Granicznej w roku 1991. Jego stopniowe wygaszanie 
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nastąpiło dopiero w późniejszych latach i zostało 
wymuszone przez nowe realia polityczne i społeczne. W 
obronie granicy morskiej wykrywanie każdego 
odbijającego od brzegu kajaka i pontonu przestało być 
sprawą priorytetową. Zmieniły się także uwarunkowania 
techniczne. W roku 2014 uruchomiony został 
Zautomatyzowany System Radarowy Nadzoru (ZSRN) 
polskich obszarów morskich. Jego zasadniczy trzon 
tworzy 19 Posterunków Obserwacyjnych, wśród których 
znajduje się osiem bezobsługowych wież radarowych 
(m.in. w Łazach, Rowach, Jastarni, Rozewiu i Piaskach). 

Skok technologiczny jaki dokonał się w ciągu 
kilkudziesięciu lat w zakresie obserwacji wybrzeża widać
najlepiej przy porównaniu wyposażenia dawnych POWT 
(radar, luneta) i nowych bezobsługowych posterunków 
ZSRN, które na swoim stanie posiadają: radar 
wykrywania celów nawodnych Terma Scanter 200ITD, 
zdalnie sterowaną głowicę optoelektroniczną z kamerą 
LLL TV, kamerą termowizyjną i dalmierzem laserowym, 
środki łączności radiowej UKF, radiolinię cyfrową, 
anteny odbiorcze systemu AIS, własne systemy zasilania 
(zespoły prądotwórcze i UPS) oraz elektroniczne systemy
ochrony perymetrycznej (kamery czujki, systemy 
alarmowe itp.).

6. Uwagi

---

7. Źródła i materiały

Opracowano na podstawie: Bieniecki Ireneusz; Obserwacja i 
radiolokacyjny dozór Wojsk Ochrony Pogranicza na polskim 
wybrzeżu morskim w latach 1960 – 1991 (powstanie – rozwój 
– organizacja), część I-III, Biuletyn Centralnego Ośrodka 
Szkolenia nr 3/11, nr 4/11, nr 1-2/2012, Koszalin 2011-2012.

Informacje o Zautomatyzowanym Systemie Radarowym 
Nadzoru (ZSRN): https://www.defence24.pl/straz-graniczna-
uruchomila-jeden-z-najnowoczesniejszych-radarowych-
systemow-nadzoru-w-europie dost. 1.08.2019.

8. Dokumentacja w terenie

21 czerwca 2019 r.
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