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1.0. WSTĘP 

1.1. Podstawy formalne. 

W maju 2014 roku, Stowarzyszenie Dolnośląska Grupa Badawcza (z siedzibą: 58-302 

WAŁBRZYCH, ul. 11 listopada 19a), zwana dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowaną przez Piotra 

Kopera – Prezesa Stowarzyszenia, zwróciła się do firmy KART-GEO Adam Szynkiewicz (51-649 

Wrocław, ul. Bacciarellego 39/,1NIP 898-116-10-13), zwanej dalej WYKONAWCĄ, o wykonanie 

nieinwazyjnych (nieniszczących): „Badań georadarowych (GPR) we wnętrzu katedry w Nysie” (Fig. 01, 

02, 03).  

Uzgodniono, że wyniki badań w formie dokumentacji papierowej (2 egz.) oraz w formie 

elektronicznej (na CD), zostaną przekazane ZAMAWIAJĄCEMU do dnia 30.07.2014 r. Koordynatorem 

badań ze strony ZAMAWIAJĄCEGO był Piotr Koper, a WYKONAWCĘ reprezentował Adam 

Szynkiewicz. ZAMAWIAJĄCY dostarczył szkic rzutu posadzki katedry i wyznaczył miejsca do badań 

GPR (Fig. 03). 

 

1.2. Cel i zakres badań. 

Celem badań było sprawdzenie czy w gruntach pod posadzką wskazanych miejsc (kaplic) 

wewnątrz katedry w Nysie znajdują się pochówki. Do monitoringu gruntów postanowiono wykorzystać 

nieniszczącą (nieinwazyjną) metodę georadarową (Radar do Penetracji Gruntu - GPR). Założono, że 

monitoring gruntów powinien być prowadzony do głębokości 2 m (z powierzchni posadzki kościoła), 

metodą liniowego profilowania 2D.  

W katedrze p.w. Św. Jakuba i Św. Agnieszki w Nysie, do badań georadarowych (GPR) w 

systemie 2D zostały wyznaczone kaplice w południowej (prawej) nawie: (A) BALTAZARA, (B) 

KASPERA; (C) NEANDERA. Ponadto na życzenie proboszcza katedry wykonano badania posadzki 

po prawej stronie ołtarza głównego (D), w celu sprawdzenia czy pod płytami posadzki może 

znajdować się urna (Fig. 03).  

 

1.3. Teren badań. 

Nysa położona jest w województwie opolskim, około 40 km na południe od Opola (Fig. 01). W 

centralnej części Starego Miasta, około 150 m na południe od koryta rzeki Nysa Kłodzka, znajduje się 

katedra (bazylika) p.w. Św. Jakuba i Św. Agnieszki (Fig. 02, 03). Świątynia posiada nawę główną 

(NG), w której przedłużeniu jest prezbiterium (P) oraz dwie nawy boczne nawa północna (NN), oraz 

nawa południowa (NS). Strop katedry wspiera się na 11 liniach filarów + 2 filary po stronie wschodniej, 

za prezbiterium (Fig. 03, o4). Zarówno, od nawy północnej jak i od nawy południowej, są wejścia do 

kaplic. Do badań wyznaczone zostały trzy kaplice: (A) – kaplica bp. Baltazara z Próchnicy, (B) - 

kaplica bp. Kaspera z Łagowa, (C) - kaplica bp. Neandera, znajdujące się w południowo wschodniej 

części kościoła z wejściami od strony nawy południowej (Fig. 05, 06, 07). Miejsce badań (D) znajduje, 

się po prawej stronie ołtarza głównego, przy schodach prowadzących do prezbiterium (Fig. 03, 08).  

Katedra położona jest na południowym tarasie doliny Nysy Kłodzkiej, na wysokości 189,4 m 

n.p.m. Poziom wody w rzece Nysa Kłodzka występuje na wysokości 184,7 m n.p.m.   
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2.0. BADANIA GEORADAROWE 

2.1. Radar do Penetracji Gruntu (GPR). 

Georadar - (GPR – Ground Penetrating Radar), jest ele ktroniczną aparaturą do 

geofizycznych badań gruntu. Aparatura GPR składa się z: anteny nadawczej, anteny odbiorczej, 

jednostki centralnej i komputera przenośnego z monitorem. Elementy te połączone są światłowodami. 

Urządzenie działa na zasadzie zliczania opóźnień impulsów elektromagnetycznych o bardzo wysokiej 

częstotliwości (10 – 1000 MHz), wysyłanych przez antenę nadawczą, które odbite od różnych granic 

litologicznych gruntu, różnych typów skał (dielektryków), odbierane są przez antenę odbiorczą i 

przekazywane na jednostkę centralną w celu zliczania czasu opóźnień powrotu fali. Przez granice 

odbijające sygnał radarowy należy rozumieć granice między ośrodkami różniącymi się wartością stałej 

dielektrycznej. Skały mają różne wartości stałej dielektrycznej. Impulsy wysyłane przez antenę 

nadawczą w głąb ośrodka, wracają z opóźnieniem do anteny odbiorczej i przez światłowody trafiają do 

jednostki centralnej sterującej systemem, a następnie są przetwarzane i przesyłane do rejestratora 

(np. dysk twardy przenośnego komputera). W terenie impulsy te obserwowane są przez operatora na 

monitorze w postaci falogramu czasowego (tj. liniowego, pionowego, przekroju) zmienności 

parametrów gruntu. Wykres taki można następnie przeliczać np. na jednostki metryczne, można 

wydrukować w kolorach (tzw. filtracja – odrębny kolor dla różnych prędkości przechodzenia fal). 

Uzyskany obraz można porównywać z wzorcowymi obrazami różnych obiektów ukrytych w gruncie lub 

z wzorcowymi obrazami struktur geologicznych albo z dokumentacją kartograficzną odsłonić, a także z 

danymi uzyskanymi z wierceń geologicznych. W stosunku do innych metod geofizycznych, metoda 

radarowa (GPR) pozwala w terenie na bezinwazyjne, liniowe śledzenie budowy geologicznej, to 

znaczy na śledzenie zmienności litologii i płytkich struktur geologicznych. Stosowanie wymienne anten 

(o różnej częstotliwości: 10 MHz do 1GHz), zależy od postawionego zadania i założonej głębokości 

monitoringu gruntu. Im niższa częstotliwość centralna anten tym większy zasięg głębokościowy 

profilowania. Dla płytkich badań archeologicznych i geotechnicznych wykorzystuje się anteny o 

większej częstotliwości centralnej, zamknięte w specjalnie ekranowanym pojemniku (anteny 

ekranowane/osłonięte).  

2.2. Metodyka badań georadarowych (GPR).  

Badania terenowe GPR zostały wykonane radarem RAMAC/GPR (produkcji szwedzkiej), 

zasilanym akumulatorami 12V (Fig. 09). Do profilowań zastosowano anteny o częstotliwości centralnej 

800 MHz (zamknięte w ekranowanym pojemniku), przesuwane po powierzchni gruntu (Sampling 

Frequency SF = 3414 MHz, Trace interval i = 0,011 m). Odległości mierzono dużym kołem 

pomiarowym. Ze względu na dużą średnicę koła pomiarowego, odległość od ściany do środka anteny 

(„pole martwe” aparatury) wynosiło 0,5 m.  

W miejscach badań wyznaczone zostały kontrolne linie bazowe. 

W miejscu (A) – kaplica Baltazara, linie bazowe: A-A1-A2 oraz równoległa do niej C-C1 – 

służyły do kontroli odległości linii przekrojowych (A)X prowadzonych z zachodu w kierunku 
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wschodnim. Natomiast linie bazowe A-B i A2-B2 – służyły do kontroli odległości linii przekrojowych 

(A)Y, prowadzonych z północy w kierunku południowym (Zał. 01).  

W miejscu (B) – kaplica Kaspera, linie bazowe: A-A oraz równoległa do niej B-B1 – służyły do 

kontroli odległości linii przekrojowych (B)X prowadzonych z zachodu w kierunku wschodnim. 

Natomiast linie bazowe A-B i równoległa do niej A1-B1 – służyły do kontroli odległości linii linii 

przekrojowych (B)Y, prowadzonych z północy w kierunku południowym (Zał. 02). 

W miejscu (C) – kaplica Neandera, linie bazowe: A1-B1 oraz równoległa do niej A2-B2 – 

służyły do kontroli odległości linii przekrojowych (C)X, prowadzonych z zachodu w kierunku 

wschodnim. Natomiast linie bazowe A-A1-A2 i równoległa do niej B-B1-B2 – służyły do kontroli 

odległości linii przekrojowych (C)Y, prowadzonych z północy w kierunku południowym (Zał. 03). 

W miejscu (D) – prezbiterium, prawa strona ołtarza, linie bazowe A-A1 oraz równoległa do niej 

B-B1 – służyły do kontroli odległości linii przekrojowych (D), prowadzonych z zachodu w kierunku 

wschodnim ((Zał. 04).  

Linie przekrojowe prowadzone były w odstępach co 0,25 m, prostopadle do wyznaczonych linii 

bazowych (taśmy miernicze). Oznakowanie linii przekrojowej np. (A)X1.25 – oznacza, że przekrój 

wykonany został w kaplicy (A), prowadzony był z zachodu w kierunku wschodnim i położony jest w 

odległości 1,25 m od początku linii bazowej. 

Na szkicach miejsc badań (Zał. 01, 02, 03, 04), linie przekrojów GPR zaznaczone zostały 

zielonymi strzałkami, z dokładnością + 0,25 m.  

Wykonano 81 linii przekrojowych, o łącznej długości około 223,5 mb.  

 

2.3. Metodyka interpretacji geologicznej falogramów georadarowych (GPR) 

W wyniku przeprowadzonych prac terenowych, dla każdej linii przekrojowej otrzymano 

falogramy (echa fal, echogramy), przeliczone przez jednostkę centralną aparatury i zapisane na dysku 

twardym komputera (każda linia profilowania posiada oddzielny plik wynikowy). W laboratorium pliki z 

danymi zostały przeniesione na stacjonarny komputer obliczeniowy i poddane filtracji w różnych 

programach graficznych. W celu analizy danych stosowano różne palety kolorów i kombinacje filtrów. 

Po wybraniu skali barw, filtrów, wykonaniu filtracji oraz uzyskaniu optymalnego obrazu do interpretacji 

oraz odpowiedzi na postawione zadanie, a także po kalibracji skali głębokościowej, falogramy zostały 

przeniesione do programu CorelDraw, w celu interpretacji i oznakowania anomalii.  

Otrzymane w wyniku filtracji obrazy fal elektromagnetycznych (falogramy) porównywano z 

obrazami modelowymi, uzyskanymi podczas badań eksperymentalnych z profilowań georadarowych 

(GPR) z antenami ekranowanymi 250 MHz. Zwracano uwagę na anomalie w obrazach pól oraz na 

charakterystyczne załamania obrazu struktury gruntów w strefach anomalnych. W programie 

CorelDraw, na falogramy naniesiono zostały kierunki stron świata oraz oznaczono miejsca anomalne. 

Miejsca anomalne na przekrojach, wskazujące na możliwość istnienia grobu (pochówku) oznakowane 

zostały kołem lub owalem (linia czarna). 

W ten sposób powstały przekroje georadarowe (GPR), które załączono w pomniejszeniu. Z tego 

powodu rysunki są słabo czytelne i dla dokładniejszej analizy miejsc anomalnych należy je 

powiększyć. Przekroje zawierają informacje o budowie geologicznej do głębokości około 1,5 m. Ze 
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względu na umowne przyjęcie średniej szybkości rozchodzenia się fal w badanych gruntach należy 

wziąć pod uwagę fakt, że błąd w określaniu głębokości na przekrojach wynosi około + 0,25 m. 

 

 

2.4. Przekroje georadarowe - interpretacja falogramów GPR. 

(A) - kaplica Baltazara 

Przekrój GPR: (A)X0.25  (Zał. 01 oraz Zał. 05).  
Anomalie nie zostały wykryte 

Przekrój GPR: (A)X0.5  (Zał. 01 oraz Zał. 05).  
Anomalie nie zostały wykryte 

Przekrój GPR: (A)X0.75  (Zał. 01 oraz Zał. 05).  
Anomalie nie zostały wykryte 

Przekrój GPR: (A)X0.9a  (Zał. 01 oraz Zał. 06).  
Anomalie nie zostały wykryte 

Przekrój GPR: (A)X1.0  (Zał. 01 oraz Zał. 06).  
Anomalia na odcinku przekroju:0,3-2,0 m (gł. 0,4-0,6 m). Możliwy pochówek 

Przekrój GPR: (A)X1.25  (Zał. 01 oraz Zał. 06).  
Anomalia na odcinku przekroju:0,5-2,0 m (gł. 0,4-0,6 m). Możliwy pochówek 

Przekrój GPR: (A)X1.5  (Zał. 01 oraz Zał. 07).  
Anomalie nie zostały wykryte 

Przekrój GPR: (A)X1.75  (Zał. 01 oraz Zał. 07).  
Anomalie nie zostały wykryte 

Przekrój GPR: (A)X2.0  (Zał. 01 oraz Zał. 07).  
Anomalie nie zostały wykryte 

Przekrój GPR: (A)X2.25  (Zał. 01 oraz Zał. 08).  
Anomalia na odcinku przekroju:0,0-0,5 m (gł. 0,3-0,9 m). Możliwy pochówek 

Przekrój GPR: (A)X2.5  (Zał. 01 oraz Zał. 08).  
Anomalie nie zostały wykryte 

Przekrój GPR: (A)X2.75  (Zał. 01 oraz Zał. 08).  
Anomalie nie zostały wykryte 

Przekrój GPR: (A)X3.0  (Zał. 01 oraz Zał. 08).  
Anomalie nie zostały wykryte 

Przekrój GPR: (A)X3.25  (Zał. 01 oraz Zał. 08).  
Anomalie nie zostały wykryte 

Przekrój GPR: (A)Y0.25  (Zał. 01 oraz Zał. 09).  
Anomalie nie zostały wykryte 

Przekrój GPR: (A)Y0.5  (Zał. 01 oraz Zał. 09).  
Anomalie nie zostały wykryte 

Przekrój GPR: (A)Y0.75  (Zał. 01 oraz Zał. 09).  
Anomalia na odcinku przekroju: 0,2-0,8 m (gł. 0,3-0,6 m). Możliwy pochówek 

Przekrój GPR: (A)Y1.0  (Zał. 01 oraz Zał. 09).  
Anomalia na odcinku przekroju: 0,2-0,8 m (gł. 0,3-0,6 m). Możliwy pochówek 

Przekrój GPR: (A)Y1.25  (Zał. 01 oraz Zał. 09).  
Anomalia na odcinku przekroju:0,2-0,8 m (gł. 0,3-0,6 m). Możliwy pochówek 

Przekrój GPR: (A)Y1.5  (Zał. 01 oraz Zał. 09).  
Anomalia na odcinku przekroju:0,2-0,8 m (gł. 0,3-0,6 m). Możliwy pochówek 
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Przekrój GPR: (A)Y1.75  (Zał. 01 oraz Zał. 10).  
Anomalia na odcinku przekroju: 0,0-0,8 m (gł. 0,25-0,6 m). Możliwy pochówek 

Przekrój GPR: (A)Y2.0  (Zał. 01 oraz Zał. 10).  
Anomalie nie zostały wykryte 

Przekrój GPR: (A)Y2.25  (Zał. 01 oraz Zał. 10).  
Niezbyt wyraźne echa na odcinku przekroju:0,2-1,0 m (gł. 0,25-0,6 m). 

Przekrój GPR: (A)Y2.5  (Zał. 01 oraz Zał. 10).  
Niezbyt wyraźne echa na odcinku przekroju:0,2-1,0 m (gł. 0,25-0,6 m). 

Przekrój GPR: (A)Y2.75  (Zał. 01 oraz Zał. 10).  
Niezbyt wyraźne echa na odcinku przekroju:0,2-1,0 m (gł. 0,25-0,6 m). 

Przekrój GPR: (A)Y3.0  (Zał. 01 oraz Zał. 11).  
Anomalia na odcinku przekroju: 1,5-2,2 m (gł. 0,2-0,6 m). Możliwy pochówek 

Przekrój GPR: (A)Y3.25  (Zał. 01 oraz Zał. 11).  
Anomalia na odcinku przekroju: 1,3-2,5 m (gł. 0,2-0,6 m). Możliwy pochówek 

Przekrój GPR: (A)Y3.5  (Zał. 01 oraz Zał. 11).  
Anomalia na odcinku przekroju: 1,3-2,5 m (gł. 0,2-0,7 m). Możliwy pochówek 

Przekrój GPR: (A)Y3.75  (Zał. 01 oraz Zał. 11).  
Anomalie nie zostały wykryte 

Przekrój GPR: (A)Y4.0  (Zał. 01 oraz Zał. 11).  
Anomalie nie zostały wykryte 

(B) - kaplica Kaspera 

Przekrój GPR: (B)X0.25  (Zał. 02 oraz Zał. 12).  
Anomalie nie zostały wykryte 

Przekrój GPR: (B)X0.5  (Zał. 02 oraz Zał. 12).  
Anomalie nie zostały wykryte 

Przekrój GPR: (B)X0.75  (Zał. 02 oraz Zał. 12).  
Anomalie nie zostały wykryte 

Przekrój GPR: (B)X1.0  (Zał. 02 oraz Zał. 13).  
Anomalie nie zostały wykryte. Od 2,7 m płyta i możliwy pod nią grobowiec. 

Przekrój GPR: (B)X1.25  (Zał. 02 oraz Zał. 13).  
Anomalia na odcinku przekroju: 1,3-2,0 m (gł. 0,6-0,9 m). Możliwy pochówek.  
Od 2,7 m płyta i możliwy pod nią grobowiec 

 
Przekrój GPR: (B)X1.5  (Zał. 02 oraz Zał. 13).  

Anomalia na odcinku przekroju: 1,3-2,2 m (gł. 0,7-0,9 m). Możliwy pochówek. 
Od 2,7 m płyta i możliwy pod nią grobowiec 

 
Przekrój GPR: (B)X1.75  (Zał. 02 oraz Zał. 14).  

Anomalia na odcinku przekroju: 1-2 m (gł. 0,6-0,9 m). Możliwy pochówek. 

Przekrój GPR: (B)X2.0  (Zał. 02 oraz Zał. 14).  
Anomalia na odcinku przekroju: 1-2 m (gł. 0,6-0,9 m). Możliwy pochówek. 

Przekrój GPR: (B)X2.25  (Zał. 02 oraz Zał. 14).  
Słabe echa na odcinku przekroju: 1-2 m (gł. 0,6-0,9 m).  

Przekrój GPR: (B)X2.5  (Zał. 02 oraz Zał. 15).  
Słabe echa na odcinku przekroju: 1-2 m (gł. 0,7-0,9 m).  

Przekrój GPR: (B)X2.75  (Zał. 02 oraz Zał. 15).  
Anomalia na odcinku przekroju: 1-2 m (gł. 0,7-0,9 m). Możliwy pochówek. 

Przekrój GPR: (B)X3.0  (Zał. 02 oraz Zał. 15).  
Anomalia na odcinku przekroju: 1-2 m (gł. 0,7-0,9 m). Możliwy pochówek. 
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Przekrój GPR: (B)X3.25  (Zał. 02 oraz Zał. 15).  
Anomalie nie zostały wykryte 

Przekrój GPR: (B)Y0.75  (Zał. 02 oraz Zał. 16).  
Anomalie nie zostały wykryte 

Przekrój GPR: (B)Y1.0  (Zał. 02 oraz Zał. 16).  
Anomalie nie zostały wykryte 

Przekrój GPR: (B)Y1.25  (Zał. 02 oraz Zał. 17).  
Anomalie nie zostały wykryte 

Przekrój GPR: (B)Y1.5  (Zał. 02 oraz Zał. 17).  
Anomalie nie zostały wykryte 

Przekrój GPR: (B)Y1.75  (Zał. 02 oraz Zał. 17).  
Anomalie nie zostały wykryte 

Przekrój GPR: (B)Y2.0  (Zał. 02 oraz Zał. 18).  
Anomalia na odcinku przekroju: 0,5-2,5 m (gł. 0,7-0,9 m). Możliwy pochówek. 

Przekrój GPR: (B)Y2.25  (Zał. 02 oraz Zał. 18).  
Anomalia na odcinku przekroju: 0,5-2,5 m (gł. 0,7-0,9 m). Możliwy pochówek. 

Przekrój GPR: (B)Y2.5  (Zał. 02 oraz Zał. 18).  
Anomalie nie zostały wykryte 

Przekrój GPR: (B)Y2.75  (Zał. 02 oraz Zał. 19).  
Anomalia na odcinku przekroju: 0,5-1 m (gł. 0,8-1,2 m). Możliwy pochówek. 

Przekrój GPR: (B)Y3.0  (Zał. 02 oraz Zał. 19).  
Słabe echa na odcinku przekroju: 0,5-2 m (gł. 0,4-0,7 m).  

 

(C) - kaplica Neandera 

Przekrój GPR: (C)X1.0  (Zał. 03 oraz Zał. 20).  
Anomalie nie zostały wykryte 

Przekrój GPR: (C)X1.25  (Zał. 03 oraz Zał. 20).  
Anomalie nie zostały wykryte 

Przekrój GPR: (C)X1.5  (Zał. 03 oraz Zał. 20).  
Anomalie nie zostały wykryte 

Przekrój GPR: (C)X1.75  (Zał. 03 oraz Zał. 20).  
Słabe echa na odcinku przekroju: 0,5-1,5 m (gł. 0,4-0,6 m).  

Przekrój GPR: (C)X2.0  (Zał. 03 oraz Zał. 21).  
Anomalie nie zostały wykryte 

Przekrój GPR: (C)X2.25  (Zał. 03 oraz Zał. 21).  
Anomalie nie zostały wykryte 

Przekrój GPR: (C)X2.5  (Zał. 03 oraz Zał. 21).  
Słabe echa na odcinku przekroju: 0,2-0,8 m (gł. 0,2-0,5 m).  

Przekrój GPR: (C)X2.75  (Zał. 03 oraz Zał. 22).  
Anomalie nie zostały wykryte 

Przekrój GPR: (C)X3.0  (Zał. 03 oraz Zał. 22).  
Słabe echa na odcinku przekroju: 0,5-1,2 m (gł. 0,25-0,6 m).  

Przekrój GPR: (C)X3.25  (Zał. 03 oraz Zał. 23).  
Anomalie nie zostały wykryte 

Przekrój GPR: (C)X3.5  (Zał. 03 oraz Zał. 23).  
Anomalie nie zostały wykryte 

Przekrój GPR: (C)X3.75  (Zał. 03 oraz Zał. 24).  
Niezbyt wyraźne echa na odcinku przekroju: 2,3-2,8 m (gł. 0,3-0,6 m).  
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Przekrój GPR: (C)X4.0  (Zał. 03 oraz Zał. 24).  
Niezbyt wyraźne echa na odcinku przekroju: 2,4-2,9 m (gł. 0,3-0,6 m).  

Przekrój GPR: (C)Y1.0  (Zał. 03 oraz Zał. 25).  
Anomalie nie zostały wykryte 

Przekrój GPR: (C)Y1.5  (Zał. 03 oraz Zał. 25).  
Niezbyt wyraźne echa na odcinku przekroju: 0,8-1,3 m (gł. 0,2-0,5 m).  

Przekrój GPR: (C)Y1.75  (Zał. 03 oraz Zał. 25).  
Niezbyt wyraźne echa na odcinku przekroju: 0,8-1,3 m (gł. 0,2-0,5 m).  

Przekrój GPR: (C)Y2.0  (Zał. 03 oraz Zał. 26).  
Niezbyt wyraźne echa na odcinku przekroju: 0,0-0,5 m (gł. 0,3-0,6 m).  

Przekrój GPR: (C)Y2.25  (Zał. 03 oraz Zał. 26).  
Niezbyt wyraźne echa na odcinku przekroju: 0,0-0,5 m (gł. 0,3-0,6 m).  

Przekrój GPR: (C)Y2.5  (Zał. 03 oraz Zał. 26).  
Niezbyt wyraźne echa na odcinku przekroju: 0,0-0,5 m (gł. 0,3-0,6 m).  

Przekrój GPR: (C)Y2.75  (Zał. 03 oraz Zał. 27).  
Anomalie nie zostały wykryte 

Przekrój GPR: (C)Y3.0  (Zał. 03 oraz Zał. 27).  
Anomalie nie zostały wykryte 

Przekrój GPR: (C)Y3.25  (Zał. 03 oraz Zał. 27).  
Anomalie nie zostały wykryte 

Przekrój GPR: (C)Y3.5  (Zał. 03 oraz Zał. 27).  
Anomalie nie zostały wykryte 

(D) – prezbiterium, prawa strona 

Przekrój GPR: (D)04  (Zał. 04 oraz Zał. 28).  
Anomalie nie zostały wykryte 

Przekrój GPR: (D)05  (Zał. 04 oraz Zał. 28).  
Anomalia na odcinku przekroju: 0,8 m (gł. 0,3-0,5 m).  

Przekrój GPR: (D)06  (Zał. 04 oraz Zał. 28).  
Anomalia na odcinku przekroju: 0,9 m (gł. 0,3-0,5 m). 
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3.0. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

Otrzymana od Zamawiającego mapa (rzut posadzki katedry) nie jest dokładna, pokazuje 

obraz ogólny. Przy mechanicznym (komputerowym) powiększeniu o sporządzaniu podziałki liniowej 

może zachodzić rozbieżność wymiarów na mapie z rzeczywistymi odległościami. Ponadto w 

pomiarach wewnątrz kaplic trzeba brać pod uwagę tzw. błąd „martwego pola”. 

 Anomalie georadarowe (GPR) wykryte na poszczególnych przekrojach (Zał. 06 - Zał. 28) 

zostały naniesione na mapy z dokładnością + 0,2 m (Zał. 29, 30, 31, 32). Anomalie na liniach „X” 

(prowadzonych z zachodu w kierunku wschodnim), wskazujące na możliwość istnienia w badanych 

gruntach grobu, pochówku - zaznaczono na mapie kółkiem lub owalem wypełnionym kolorem 

różowym. Anomalie na liniach „Y” (prowadzonych z północy w kierunku południowym), wskazujące na 

możliwość istnienia w badanych gruntach grobu, pochówku - zaznaczono na mapie kółkiem lub 

owalem wypełnionym kolorem bordowym. Cienką, czarną owalną linią – zaznaczono na mapach 

miejsca, gdzie echa są słabe i anomalie niezbyt pewne. Zespoły anomalii, wskazane do wykopalisk 

archeologicznych - zaznaczono na mapie kołem, kropkowaną linią niebieską i oznakowano dużą 

niebieską literą.  

 

WNIOSKI 

1. W kaplicy Baltazara (A) – zespół anomalii A wskazuje na istnienie pochówku (między 

liniami przekrojowymi X0.75 – X1.5 oraz Y0.75 – Y1.75).  

2. W kaplicy Baltazara (A) – zespół anomalii B nie wyklucza istnienia pochówku (między 

liniami przekrojowymi X2.25 – X2.75 oraz Y3.0 – Y3.5).  

3. W kaplicy Kaspera (B) – zespół anomalii A wskazuje na istnienie (przypuszczalnie) 

dwóch pochówku (między liniami przekrojowymi X1.0 – X3.25 oraz Y1.75 – Y2.25). 

4. W kaplicy Neandera (C) – są słabe echa i niezbyt wyraźne anomalie. Występują 

wzmocnienia fal EM ale nie pokrywają się wykryte miejsca na przecinających się 

przekrojach. Możliwe, że w miejscu określonym jako zespół anomalii A istnieje 

pochówek. 

5. W prezbiterium, po prawej stronie ołtarza głównego, w miejscu oznakowanym jako (D) 

– miedzy umownie oznakowanymi filarami: 9 i 10 występują wyraźne anomalie 

wskazujące, że pod posadzką znajduje się niewielki obiekt o wysokości do 0,2 m, na 

głębokości 0,2 – 04 m. Może to być poszukiwana urna z sercem biskupa (?). 

6. Weryfikacja przekrojów georadarowych (GPR) i wykrytych anomalii GPR możliwa 

będzie na podstawie danych z kontrolnych wykopów/sondaży archeologicznych. 
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SPIS FIGUR 

Fig. 01. Nysa. A – położenie na mapie Polski, B – położenie katedry p.w. Św. Jakuba i Św. Agnieszki  
 w Nysie. 
 
Fig. 02. Nysa. Katedra p.w. Św. Jakuba i Św. Agnieszki. A – położenie na planie miasta Nysa,  

B – położenie na fotografii lotniczej. 
 
Fig. 03. Nysa. Katedra p.w. Św. Jakuba i Św. Agnieszki. A – widok od strony południowej,  

B – rzut posadzki kościoła. 
 
Fig. 04. Nysa. Katedra p.w. Św. Jakuba i Św. Agnieszki, nawa główna. 
 
Fig. 05. Nysa. Katedra p.w. Św. Jakuba i Św. Agnieszki. Nawa boczna, południowa.  

Miejsca wyznaczone do badań GPR: (A) – kaplica Baltazara, (B) – kaplica Kaspera, (C) – 
kaplica Neandera. 

 
Fig. 06. Nysa. Katedra p.w. Św. Jakuba i Św. Agnieszki. Kaplica Baltazara – miejsce (A)  

wyznaczone do badań GPR. 
 
Fig. 07. Nysa. Katedra p.w. Św. Jakuba i Św. Agnieszki. Kaplica Kaspera – miejsce (B)  

wyznaczone do badań GPR. 
 
Fig. 08. Nysa. Katedra p.w. Św. Jakuba i Św. Agnieszki. A, B – prawa strona prezbiterium,  

C – miejsce badań (D), płyta marmurowa z napisem 
 
Fig. 09. Nysa, katedra. Metodyka badań GPR. Aparatura georadarowa RAMAC/GPR  

z anteną 800 MHz 
 
 

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 
Zał. 01. Nysa. Katedra p.w. Św. Jakuba i Św. Agnieszki, (A) - kaplica Baltazara, rzut posadzki.  

Linie przekrojów GPR. 
 
Zał. 02. Nysa. Katedra p.w. Św. Jakuba i Św. Agnieszki, (B) - kaplica Kaspera, rzut posadzki.  

Linie przekrojów GPR. 
 
Zał. 03. Nysa. Katedra p.w. Św. Jakuba i Św. Agnieszki, (C) - kaplica Neandera, rzut posadzki.  

Linie przekrojów georadarowych GPR. 
 
Zał. 04. Nysa. Katedra p.w. Św. Jakuba i Św. Agnieszki, (D) – prezbiterium, prawa strona ołtarza,  

rzut posadzki. Linie przekrojów georadarowych GPR. 
 

(A) - kaplica Baltazara 
Zał. 05. Przekroje GPR: (A)X0.25, (A)X0.5, (A)X0.75 
 
Zał. 06. Przekroje GPR: (A)X0.9a, (A)X1.0, (A)X1.25 
 
Zał. 07. Przekroje GPR: (A)X1.5, (A)X1.75, (A)X2.0 
 
Zał. 08. Przekroje GPR: (A)X2.25, (A)X2.5, (A)X2.75,(A)X3.0, (A)X3.25 
 
Zał. 09. Przekroje GPR: (A)Y0.25, (A)Y0.5, (A)Y0.75, (A)Y1.0, (A)Y1.25, (A)Y1.0 
 
Zał. 10. Przekroje GPR: (A)Y1.75, (A)Y2.0, (A)Y2.25, (A)Y2.5, (A)Y2.75 
 
Zał. 11. Przekroje GPR: (A)Y3.0, (A)Y3.25, (A)Y3.5, (A)Y3.75, (A)Y4.0 
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(B) - kaplica Kaspera 
Zał. 12. Przekroje GPR: (B)X0.25, (B)X0.5, (B)X0.75 
 
Zał. 13. Przekroje GPR: (B)X1.0, (B)X1.25, (B)X1.5  
 
Zał. 14. Przekroje GPR: (B)X1.75, (B)X2.0, (B)X2.25 
 
Zał. 15. Przekroje GPR: (B)X2.5, (B)X2.75, (B)X3.0, (B)X3.25 
 
Zał. 16. Przekroje GPR: (B)Y0.75, (B)Y1.0 
 
Zał. 17. Przekroje GPR: (B)Y1.25, (B)Y1.5, (B)Y1.75 
 
Zał. 18. Przekrój GPR: (B)Y2.0, (B)Y2.25, (B)Y2.5 
 
Zał. 19. Przekroje GPR: (B)Y2.75, (B)Y3.0 
 

(C) - kaplica Neandera 
Zał. 20. Przekroje GPR: (C)X1.0, (C)X1.25, (C)X1.5, (C)X1.75 
 
Zał. 21. Przekroje GPR: (C)X2.0, (C)X2.25, (C)X2.5 
 
Zał. 22. Przekroje GPR: (C)X2.75, (C)X3.0 
 
Zał. 23. Przekroje GPR: (C)X3.25, (C)X3.5 
 
Zał. 24. Przekroje GPR: (C)X3.75, (C)X4.0 
 
Zał. 25. Przekroje GPR: (C)Y1.0, (C)Y1.5, (C)Y1.75 
 
Zał. 26. Przekroje GPR: (C)Y2.0, (C)Y2.25, (C)Y2.5 
 
Zał. 27. Przekroje GPR: (C)Y2.75, (C)Y3.0, (C)Y3.25, (C)Y3.5 
 

(D) – prezbiterium, prawa strona 
Zał. 28. Przekroje GPR: (D)04, (D)05, (D)06 
 
 
Zał. 29. Nysa Katedra p.w. Św. Jakuba i Św. Agnieszki, (A) – kaplica Baltazara.  

Anomalie georadarowe (GPR) 
 
Zał. 30. Nysa Katedra p.w. Św. Jakuba i Św. Agnieszki, (B) – kaplica Kaspera.  

Anomalie georadarowe (GPR) 
 
Zał. 31. Nysa Katedra p.w. Św. Jakuba i Św. Agnieszki, (C) – kaplica Neandera.  

Anomalie georadarowe (GPR) 
 
Zał. 32. Nysa Katedra p.w. Św. Jakuba i Św. Agnieszki, (D) – prezbiterium, prawa strona ołtarza.  

Anomalie georadarowe (GPR) 
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(B) Kaplica Kaspera 
 

 
 



 

27 
 

 
 

 
 

 
 



 

28 
 

 
 

 
 



 

29 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

30 
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