
 

1 
 

Zamawiający: 

GMINA BYCZYNA 
Rynek 1 

46-220 Byczyna  
NIP 7511750102 

 
 

Studium naukowo - badawcze 
 
 

Temat:  
 

BADANIA GEORADAROWE (GPR)  
STRUKTURY GRUNTÓW POD POSADZKĄ  

KOŚCIOŁA EWANGELICKIEGO 
Św. MIKOŁAJA 

W BYCZYNIE, PL. WOLNOŚCI 1 
 

 
 

Wykonawca/Autor: 

Adam Szynkiewicz 
KART-GEO Wrocław 

 
 
Współpraca:  
 

Magdalena Udyrysz 
SUMO SURVICES, England. 

 
 

 
 
 
 
 

Wrocław, listopad-grudzień 2017  



 

2 
 

S P I S    T R E Ś C I 
 
1.0. WSTĘP..................................................................................................................3 

1.1. Podstawy formalne.................................................................................................3 

1.2. Cel i zakres badań ................................................................................................3 

1.3. Teren badań...........................................................................................................3 

 

2.0. BADANIA GEORADAROWE.............................................................................. 4 

2.1. Radar do Penetracji Gruntu (GPR).................................................................. 4 

2.2. Metodyka georadarowych (GPR) prac terenowych......................................... 4 

2.3. Metodyka interpretacji geologicznej falogramów georadarowych (GPR) ....... 5 

2.4. Interpretacja danych georadarowych ……………………………………….…… 7 

3D……………………………………………………………………………………. 7 

2D……………………………………………………………………………………. 8 

 

3.0. WNIOSKI .......................................................................................................... 11 

 
 
SPIS FIGUR.............................................................................................................. 12 

 

FIGURY: 1 – 32..................................................................................................14 - 43 

 
 
 

 

REFERENCJE 

1.  GeoScience MALA 

2.  Geophysical Survey System, Inc. 

3. SUMO SURVICES, Upton Upon Severn, Worcestershire, England 

4.  www.eurogpr.org   

5.  www.kart-geo.eu  

 

 

 

 
 
 
 

http://www.eurogpr.org/
http://www.kart-geo.eu/


 

3 
 

1.0. WSTĘP 

1.1. Podstawy formalne. 

W dniu 13 listopada 2017 roku umową nr GP.2600.22.2017, Gmina Byczyna z siedzibą w 

Urzędzie Miejskim w Byczynie (46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, NIP7511750102), zwana dalej 

ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowana przez Roberta Świerczka (Burmistrza Byczyny) oraz przy 

kontrasygnacie Katarzyny Wilczyńskiej (Skarbnika Gminy), zwróciła się do firmy KART-GEO Adam 

Szynkiewicz (51-649 Wrocław, ul. Bacciarellego 39/1, NIP 8981161013), zwanej dalej WYKONAWCĄ, 

o przeprowadzenie „Badań georadarowych (GPR) struktury gruntów pod posadzką kościoła 

ewangelickiego św. Mikołaja w Byczynie, przy ul. Plac Wolności 1” (Fig. 1, 2, 3).  

Uzgodniono, że wyniki badań, w jednym egzemplarzu papierowym i na CD, zostaną 

przekazane ZAMAWIAJĄCEMU do dnia 30.12.2017 r., a rozliczenie finansowe za wykonane badania 

nastąpi przelewem na konto WYKONAWCY w ciągu 21 dni od otrzymania dzieła i wystawienia faktury.  

Koordynatorem badań ze strony ZAMAWIAJĄCEGO był: Przemysław Mączka z Urzędu 

Miejskiego w Byczynie, a WYKONAWCĘ reprezentował Adam Szynkiewicz. 

ZAMAWIAJĄCY dostarczył mapę przyziemia kościoła Św. Mikołaja w Byczynie (Fig. 7). 

Na przeprowadzenie badań Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków pismem 

ZA.5161.152.2017.GM wydał pozwolenie nr 210/A/2017. 

 

1.2. Cel i zakres badań. 

Celem badań było bezinwazyjne sprawdzenie czy w gruntach pod posadzką kościoła 

ewangelickiego Św. Mikołaja w Byczynie (Fig. 1, 2, 3, 4) znajdują się pochówki (groby), krypty  i inne 

obiekty archeologiczne. 

Do monitoringu gruntów postanowiono wykorzystać metodę georadarową (Radar do 

Penetracji Gruntu - GPR). Założono, że monitoring gruntów powinien być prowadzony metodą 

profilowań pionowych (2D), do głębokości około 3 m.  

 

1.3. Teren badań. 

Miasto Byczyna znajduje się w województwie opolskim, na NE od Opola (Fig. 1), w miejscu gdzie na 

falistej wysoczyźnie morenowej pochodzącej z okresu deglacjacji zlodowacenia środkowopolskiego 

jest nisza źródliskowa bezimiennego potoku, dopływu rzeczki Pratwa (lewostronny dopływ górnej 

Prosny). Miasto, położone na wysokości około 200 m n.p.m., otoczone jest średniowiecznymi murami 

z basztami oraz bramami: zachodnia i wschodnią. W obrębie murów, w północno wschodniej części 

miasta i w pobliżu bramy wschodniej znajduje się gotycki kościół pw. Św. Mikołaja wybudowany pod 

koniec XIV wieku (Fig. 2). Według mapy katastralnej (geoportal.gov.pl) kościół znajduje się na działce 

nr 422 (Fig. 3A). Kościół pw. Św. Michała to trójnawowa budowla z długim prezbiterium po stronie 

wschodniej i z wysoką gotycka wieżą po stronie zachodniej przez którą prowadzi główne wejście do 

kościoła (Fig. 3B oraz Fig. 4). Nawa główna oddzielona jest od naw bocznych kolumnami (2 kolumny 

po stronie północnej od osi kościoła i 2 kolumnami po stronie południowej od osi kościoła). W nawie 

głównej nad wejściem znajduje się drewniana konstrukcja chóru, a wyżej murowany balkon z 

organami. Nad wejściem głównym W części „Prezbiterium” znajduje się chrzcielnica. W nawie głównej 
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(po obydwu stronach od przejścia wzdłuż osi kościoła), znajdują się ławki. Ławki znajdują się także 

pod ścianami nawy północnej oraz nawy południowej i „Prezbiterium”, usytuowane równolegle do 

ścian kościoła (Fig.5). Ołtarz główny jest przesunięty od wschodniej ściany kościoła (Fig. 8), w 

kierunku wnętrza kościoła (jest za nim możliwość przejścia). Całkowita długość kościoła wynosi 45,5 

m, a szerokość z wnęką w nawie południowej i przybudówką wejścia północnego wnosi 26,5 m. 

 

2.0. BADANIA GEORADAROWE 

2.1. Radar do Penetracji Gruntu (GPR). 

Georadar (Ground Penetrating Radar - GPR), jest elektroniczną aparaturą do geofizycznych badań 

gruntu. Aparatura GPR składa się z: anteny nadawczej, anteny odbiorczej, jednostki centralnej i 

komputera przenośnego z monitorem (Fig. 6). 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 

wyzszej częstotliwości centralnej, zamknięte w specjalnie ekranowanym pojemniku (anteny 

ekranowane/osłonięte).  

2.2. Metodyka georadarowych (GPR) prac terenowych.  

Powierzchnie posadzki kościoła pw. Św. Michała, umownie podzielono na części badawcze – 

zadania: Zadanie 1 – Nawy, Zadanie 2 – Prezbiterium, Zadanie 3 – Ołtarz (Fig. 7). Na powierzchni 

posadzki ustalono punkty kontrolne, miedzy którymi ułożone zostały taśmy miernicze (linie bazowe). 

Georadarowe (GPR) prace terenowe zostały wykonane przenośnym radarem do penetracji gruntu 
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RAMAC/GPR (produkcji szwedzkiej firmy GeoScience Mala), zasilanym akumulatorami 12V. Do 

profilowań zastosowano anteny ekranowane, o częstotliwości centralnej 800 MHz, przesuwane po 

powierzchni gruntu. Odległości mierzono kołem pomiarowym (Fig. 6). Profilowania GPR wykonano 

liniami przekrojowymi, w zależności od dostępności powierzchni posadzki prowadzonymi równolegle: 

co 0,5 m lub co 1 m (Fig. 8). 

Etapy badań. 

Zadanie 1: - Nawy (Fig. 7 i Fig. 8). Wyznaczono punkty kontrolne: A, B, C oraz linie bazowe X 

(A – B) oraz Y (A – C). Linie przekrojowe: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16 – 

prostopadłe do osi kościoła, prowadzono równolegle do siebie w odstępach co 1 m (lub co 05 m), 

prostopadle do linii bazowej X (A – B). Linie przekrojowe: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30 – równoległe do osi kościoła (prostopadłe do linii bazowej A - C), prowadzone były w 

dostępnych miejscach: wzdłuż nawy północnej, wzdłuż środka nawy głównej i wzdłuż nawy 

południowej. Ławki w nawie głównej oraz pod ścianami kościoła (w nawie północnej i w nawie 

południowej), bardzo utrudniały prowadzenie pomiarów. Linie przekrojowe prowadzone były w 

miejscach dostępnych i między ławkami. 

Zadanie 2: - Prezbiterium (Fig. 7 i Fig. 8). Wyznaczono punkty kontrolne: E, F, G oraz linie 

bazowe X (E – F) oraz Y (E – G). Linie przekrojowe: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 – równoległe 

do osi kościoła, prowadzono równolegle do siebie, w odstępach co 0,5 m (lub co 1 m), prostopadle do 

linii bazowej Y (E – G). Linie przekrojowe: 14, 15, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30 – prostopadłe do osi kościoła (prostopadle do linii bazowej E – F), równolegle do siebie w ostępach 

co 0,5 m. Linie Ławki pod ścianami kościoła bardzo utrudniały prowadzenie pomiarów. Linie 

przekrojowe prowadzone były w miejscach dostępnych i między ławkami. 

Zadanie 3: - Ołtarz (Fig. 7 i Fig. 8). Wyznaczono punkty kontrolne: H, J, K oraz linie bazowe X 

(H – J) oraz Y (H – K). Linie przekrojowe: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 – prostopadłe do osi kościoła (i 

prostopadle do linii bazowej H – J), prowadzone były równolegle do siebie, w ostępach co 0,5 m. Linie 

przekrojowe: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 17 – równoległe do osi kościoła (prostopadłe do linii bazowej 

H – K), prowadzono równolegle do siebie w odstępach co 0,5 m. Nie prowadzono pomiarów przy 

ołtarzu.   

Na mapie dokumentacyjnej, linie przekrojów georadarowych (GPR) zaznaczone zostały 

zielonymi strzałkami, z dokładnością + 0,5 m (Fig. 8).  

Podczas badań terenowych wykonano 77 linii przekrojowych, o łącznej długości ok. 870 mb.  

 

2.3. Metodyka interpretacji geologicznej falogramów georadarowych (GPR) 

3 D  

Dane z linii przekrojowych, po wprowadzeniu ich do programu 3D, poddane zostały filtracji. 

Następnie dla każdego zadania wykonane zostały poziome ciecia czasowe co 5 cm oraz wybrane 

pionowe cięcia czasowe.  

Na cięciach czasowych miejsca anomalne zaznaczone są kolorami ciepłymi (żółty – 

pomarańczowy – czerwony). Wybrane poziome ciecia czasowe zostały pokazane na rysunkach: Fig 9 

(Nawy), Fig. 13 (Prezbiterium), Fig. 17 (Ołtarz). Obraz z góry wszystkich wykrytych anomalnych miejsc 
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został pokazany na rysunkach: Fig 10 (Nawy), Fig. 14 (Prezbiterium), Fig. 18 (Ołtarz). Wybrane 

pionowe ciecia czasowe zostały pokazane na rysunkach: Fig 11 (Nawy), Fig. 15 (Prezbiterium), Fig. 

19 (Ołtarz). Wybrane obrazy bryłowe wykrytych anomalii obrazują rysunki: Fig 12 (Nawy), Fig. 16 

(Prezbiterium), Fig. 20 (Ołtarz). Silne anomalie (wskazujące na możliwość istnienia pochówku 

zaznaczono owalami w kolorze indygo oraz oznakowano dla zadania 1: - Nawy (litera N i cyfra), dla 

zadania 2 – Prezbiterium (litera P i cyfra), dla zadania 3 -Ołtarza (litera O i cyfra).  

Dodatkowo pokazane zostały wybrane ciecia czasowe dla całego kościoła (Fig. 21, Fig. 22) 

oraz obraz z góry położenia wszystkich wykrytych anomalii pod powierzchnią posadzki kościoła (Fig. 

23). 

Uwaga: do dokumentacji załączona jest płyta CD wszystkimi poziomymi cieciami czasowymi 

 od powierzchni posadzki do głębokości ok. 3 m.  

 

2 D 

W wyniku przeprowadzonych prac terenowych, dla każdej linii profilowej/przekrojowej 

otrzymano falogramy (echa fal, echogramy), przeliczone przez jednostkę centralną aparatury i 

zapisane na dysku twardym komputera (każda linia profilowania oddzielny plik wynikowy .rd3). W 

laboratorium pliki z danymi zostały przeniesione na stacjonarny komputer obliczeniowy i poddane 

filtracji w programie GroundVision. W celu analizy danych stosowano różne palety kolorów i 

kombinacje filtrów. 

Kalibracja skali głębokości została wykonana na podstawie przyjętej średniej wartości 

przechodzenia fal elektromagnetycznych: v = 100 m/us, stąd błąd głębokości na przekrojach może 

wynosić + 50 cm. Po wybraniu skali barw, filtrów, wykonaniu filtracji oraz uzyskaniu optymalnego 

obrazu do interpretacji oraz odpowiedzi na postawione zadanie, a także po kalibracji skali głębokości, 

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 

RAMAC/GPR z antenami 800 MHz. Zwracano uwagę na anomalie w obrazach pól oraz na 

charakterystyczne załamania obrazów gruntów w strefach anomalnych. W programie CorelDraw, na 

falogramy naniesiono wykryte anomalie: 

• owal, ciągła linia w kolorze indygo – silna anomalia;  

• owal, ciągła linia w kolorze żółtym - prawdopodobieństwo istnienia pochówku; 

• łuk, żółta linia przerywana – zastanawiające echa, możliwa krypta lub omurowany grób. 

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

24 – 32). Dla zadania 1 : - Nawy, anomalia N1 (Fig. 24), anomalie N2 oraz N5 (Fig. 25), anomalia N3 

(Fig. 26), anomalia N4 (Fig. 27). Dla zadania 2 – Prezbiterium, anomalia P1 (Fig. 28), anomalia P2 

(Fig. 2), anomalia P3 (Fig. 30). Dla zadania 3: -Ołtarza, anomalia O1 (Fig. 31), anomalia O2 (Fig. 32). 

Rysunki są słabo czytelne i dla dokładniejszej analizy miejsc anomalnych należy je powiększyć. 

Przekroje zawierają informacje o budowie geologicznej do głębokości około 3 m. Błąd w określaniu 

głębokości na przekrojach wynosi około + 50 cm. 

Uwaga:  Przekroje są przewyższone ! (to znaczy, ze skala pozioma nie równa się skali pionowej) 
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2.4. Interpretacja danych georadarowych  
 

3D 

Wykonano 150 obrazów anomalii dla poziomych cięć czasowych (co 5 cm), od powierzchni 

posadzki nawy do głębokości 250 cm. Zwracano uwagę na najsilniejsze anomalie, wskazujące na 

możliwość istnienia grobu (pochówku).  

Zadanie 1: - Nawy. 

Z 50 obrazów czasowych cięć poziomych wybrano 16, dla głębokości 25 – 250 cm (Fig. 9), 

aby zobrazować położenie anomalii (ciepłe kolory). Najciekawsze anomalie pojawiające się na 

kolejnych poziomych cieciach czasowych są w południowo - zachodniej i południowo wschodniej 

części nawy południowej oraz na przejściu z wejścia do kościoła do nawy głównej (w osi kościoła). 

Zastanawiające są także anomalie w północnej części nawy północnej (Fig.9). Na obrazie rzutu z góry 

wszystkich anomalii (Fig. 10) najważniejsze anomalie zaznaczono owalami (ciągła linia w kolorze 

indygo) oraz ponumerowano najciekawsze i najważniejsze anomalie: N1, N2, N3, N4, N5. Anomalia 

N1 jest w osi kościoła przy wejściu do nawy głównej. W osi nawy głównej jest jeszcze klika małych 

anomalii, które oznaczono znakiem zapytania (?).Duże, rozległe anomalie: N2, N4 i N5 znajdują się w 

nawie południowej. W nawie północnej ciekawa i silna jest anomalia N3. Na wybranych pionowych 

cieciach czasowych pokazano głębokość zasięgu anomalii: N1, N2, N3 (Fig.11). Z licznych obrazów 

blokowych wszystkich anomalii wybrano jeden rysunek, na którym zaznaczono owalami najsilniejsze 

anomalie: N1, N2, N3, N4, N5 (Fig. 12). 

Zadanie 2: - Prezbiterium. 

Z 50 obrazów czasowych cięć poziomych wybrano 16, dla głębokości 25 – 250 cm (Fig. 13), 

aby zobrazować położenie anomalii (ciepłe kolory). Najciekawsze i najsilniejsze anomalie pojawiające 

się na kolejnych poziomych cięciach czasowych są we wschodniej centralnej części tego terenu 

badań (między chrzcielnicą a schodami wiodącymi do ołtarza). Na obrazie rzutu z góry wszystkich 

anomalii (Fig. 14), najważniejsze anomalie zaznaczono owalami (ciągła linia w kolorze indygo) oraz 

ponumerowano najciekawsze i najważniejsze anomalie: P1, P2, P3. Anomalia P1 jest między osią 

kościoła a ławkami przy jego północnej ścianie. Anomalia P2  jest w osi kościoła, a anomalia P3 jest 

na południe od osi kościoła do ławek po stronie południowej terenu badań. Inne anomalie są małe i 

nie pojawiają się na kilku kolejnych cieciach czasowych (czyli są niezbyt wysokie). Na wybranych 

pionowych cieciach czasowych pokazano głębokość zasięgu anomalii: P2 (Fig.15). Sięga ona 

prawdopodobnie do głębokości około 1,5 – 2,0 m. Z licznych obrazów blokowych wszystkich anomalii 

wybrano jeden rysunek, na którym zaznaczono owalem najsilniejszą anomalię: P2 (Fig. 16) 
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Zadanie 3: - Ołtarz. 

Z 50 obrazów czasowych cięć poziomych wybrano 20, dla głębokości 25 – 145 cm (Fig. 17), 

aby zobrazować położenie anomalii (ciepłe kolory). Najciekawsze i najsilniejsze anomalie pojawiające 

się na kolejnych poziomych cięciach czasowych są w południowo – wschodnim oraz południowo – 

zachodniej części terenu badań (na południowy wschód oraz południowy zachód od ołtarza 

głównego). Na obrazie rzutu z góry wszystkich anomalii (Fig. 18), najważniejsze anomalie zaznaczono 

owalami (ciągła linia w kolorze indygo) oraz ponumerowano najciekawsze i najważniejsze anomalie: 

O1, O2. Anomalia O1 jest za ołtarzem w południowo wschodniej części terenu badań. Anomalia O2 

jest miedzy schodami i ołtarzem w południowo – zachodniej części terenu badań. Inne anomalie są 

małe i nie pojawiają się na kilku kolejnych cieciach czasowych (czyli są niezbyt wysokie). Na 

wybranych pionowych cieciach czasowych pokazano głębokość zasięgu anomalii: O1 oraz O2 

(Fig.19). Sięgają one prawdopodobnie do głębokości około 1,5 m. Z licznych obrazów blokowych 

wszystkich anomalii wybrano jeden rysunek, na którym zaznaczono owalami najsilniejsze anomalie: 

O1 oraz O2 (Fig. 20). 

Cały kościół. 

Złożono wybrane poziome cięcia czasowe dla całego kościoła (z głębokości od 40 cm do 180 

cm), aby pokazać przestrzenny obraz najsilniejszych i najciekawszych anomalii (Fig. 21 oraz Fig, 22). 

Na uwagę zasługują anomalie w części kościoła, która roboczo nazwano „Prezbiterium” (zadanie 2). Z 

rysunków tych wynika także, że anomalie P3 oraz O2 mogą się łączyć. Wszystkie wyróżnione 

anomalie oraz inne ciekawsze anomalie pokazano na rzucie przyziemia kościoła (Fig. 23), jako 

prognozowane, potencjalne miejsca występowania pochówków pod powierzchnią posadzki kościoła 

pw. Św. Mikołaja. 

2D. 
 

Dla wyznaczonych w systemie 3D miejsc anomalnych wykonano przekroje pionowe (2) 

stosując program GroundVision. Błąd głębokości na załączonych przekrojach nie przekracza 0,5 m.  

 

Zadanie 1: - Nawy. 
 

Anomalia N1 oraz Anomalia N2 
Przekroje georadarowe (GPR): 23, 24, 25 (Fig. 24)  

Silna anomalia na odcinku przekroju: 2 – 6 m, do głębokości 1,2 m (anomalia N1). Wyraźnie 
naruszona jest struktura gruntu. Nie można jednoznacznie stwierdzić czy występuje tu 
pochówek (pochówki).  
 

Przekroje georadarowe (GPR): 0, 1, 2 (Fig. 24)  
Pokazują dwie silne anomalie N1 oraz N2, sięgające do głębokości około 1,2 m. Na 
przekrojach: 0 oraz 1 widać charakterystyczna parabole w obrębie anomalii N1, która może 
wskazywać na istnienie pochówku. Miejsce to zaznaczono żółtym owalem. 
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Anomalie: N1, N2 oraz N5 
Przekroje georadarowe (GPR): 26, 27, 28, 29, 30 (Fig. 25)  

Pokazują dwie silne anomalie N2 oraz N5, sięgające do głębokości około 1,2 m. W anomalii 
N2 widać charakterystyczna parabole w obrębie tych anomalii, które mogą wskazywać na 
istnienie pochówków. Miejsca to zaznaczono żółtym owalem. 

 
Przekroje georadarowe (GPR): 0, 1, oraz 14 (Fig. 25)  

Pokazują dwie silne anomalie N1 oraz N2, sięgające do głębokości około 1,2 m. Na 
przekrojach: 0, 1 oraz 14 widać charakterystyczna parabole w obrębie anomalii N1, która 
może wskazywać na istnienie pochówku. Miejsce to zaznaczono żółtym owalem. 

 
Anomalia: N3 

Przekroje georadarowe (GPR): 19, 20 (Fig. 26)  
Pokazują dwie silne anomalie N3 oraz anomalie oznakowaną (?), przy zachodniej ścianie 
kościoła, sięgające do głębokości około 1,2 m. W anomalii N2 nie widać charakterystycznej  
paraboli wskazującej na istnienie pochówków. Natomiast w anomalii (?) zaznaczają się 
charakterystyczne szerokie łuki odbicia fal, które zaznaczono żółtym łukiem (kreska 
przerywana). Jeśli nie są to odbicia od konstrukcji wewnątrz kościoła, to mogą one wskazywać 
na istnienie grobowca lub przekrój prowadzony był wzdłuż trumny? 
 

Anomalia: N4 
Przekroje georadarowe (GPR): 14, 31, 32, 33, 34 (Fig. 27)  

Pokazują anomalię N4 oraz anomalie oznakowaną (?), przy zachodniej ścianie kościoła, 
sięgające do głębokości około 1,2 m. Zaznacza się charakterystyczny szeroki łuk odbicia fal, 
który zaznaczono żółtym łukiem (kreska przerywana). Jeśli nie jest to odbicie od konstrukcji 
wewnątrz kościoła, to wskazuje na możliwość istnienie grobowca w tym miejscu.  

 

Zadanie 2: - Prezbiterium. 
 

Anomalia P1 
Przekroje georadarowe (GPR): 2, 3 (Fig. 28)  

Silna anomalia na odcinku przekroju: 4 - 9 m, do głębokości 1,2 m (anomalia P1). Wyraźnie 
naruszona jest struktura gruntu. Nie można jednoznacznie stwierdzić czy występuje tu 
pochówek (pochówki).  
 

Przekroje georadarowe (GPR): 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 (Fig. 28)  
Pokazują dwie silne anomalie: P1, P2, P3, sięgające do głębokości około 1,2 m. Na 
przekrojach tych wyraźnie widać charakterystyczne parabole w obrębie anomalii, które 
wskazują na istnienie pochówków. Miejsca te zaznaczono żółtymi owalami. 

Anomalia P2 
Przekroje georadarowe (GPR):  4, 5, 6, 7 (Fig. 29)  

Silna anomalia na odcinku przekroju: 4 - 8 m, do głębokości około 1,5 m (anomalia P2). 
Wyraźnie naruszona jest struktura gruntu. Nie można jednoznacznie stwierdzić czy występuje 
tu pochówek (pochówki). Podejrzane miejsca zaznaczono owalem i łukiem w kolorze żółtym. 
 

Przekroje georadarowe (GPR): 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 (Fig. 29)  
Pokazują dwie silne anomalie: P1, P2, P3, sięgające do głębokości około 1,2 m. Na 
przekrojach tych wyraźnie widać charakterystyczne parabole w obrębie anomalii, które 
wskazują na istnienie pochówków. Miejsca te zaznaczono żółtymi owalami. Te poprzeczne 
przekroje potwierdzają istnienie pochówku w anomalii P2. 

Anomalia P3 
Przekroje georadarowe (GPR): 8, 9, 10, 11 (Fig. 30)  

Silna anomalia na odcinku przekroju: 4 - 8 m, do głębokości około 1,5 m (anomalia P2). 
Wyraźnie naruszona jest struktura gruntu. Nie można jednoznacznie stwierdzić czy występuje 
tu pochówek (pochówki). Podejrzane miejsca zaznaczono owalem i łukiem w kolorze żółtym. 
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Przekroje georadarowe (GPR): 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 (Fig. 30)  
Pokazują dwie silne anomalie: P1, P2, P3, sięgające do głębokości około 1,2 m. Na 
przekrojach tych wyraźnie widać charakterystyczne parabole w obrębie anomalii, które 
wskazują na istnienie pochówków. Miejsca te zaznaczono żółtymi owalami. Te poprzeczne 
przekroje potwierdzają istnienie pochówku w anomalii P3. 

Zadanie 3: - Ołtarz. 
 

Anomalia O1 
Przekroje georadarowe (GPR): 14, 15, 16, 17 (Fig. 31)  

Silne anomalie na odcinkach przekroju: 0 – 3 m (anomalia O2) oraz 5 -7 m, do głębokości 1,5 
m (anomalia O1). Wyraźnie naruszona jest struktura gruntu. W anomalii O2 nie można 
jednoznacznie stwierdzić czy występuje tu pochówek (pochówki). Natomiast w anomalii O1 są 
charakterystyczne parabole wskazujące na istnienie pochówku. Miejsca te oznakowano 
owalem w kolorze żółtym. 
 

Przekroje georadarowe (GPR): 7, 8, 9 (Fig. 28)  
Pokazują dwie silną anomalię O1, sięgającą do głębokości około 1,5 m. Na przekrojach tych 
nie widać charakterystycznych parabole w obrębie anomalii, które wskazywałyby na istnienie 
pochówku. 

Anomalia O2 
Przekroje georadarowe (GPR): 14, 15 (Fig. 32)  

Silne anomalie na odcinkach przekroju: 0 – 2 m (anomalia O2) oraz 6 -7 m, do głębokości 1,5 
m (anomalia O1). Wyraźnie naruszona jest struktura gruntu. W anomalii O2 nie można 
jednoznacznie stwierdzić czy występuje tu pochówek (pochówki). Natomiast w anomalii O1 są 
charakterystyczne parabole wskazujące na istnienie pochówku. Miejsca te oznakowano 
owalem w kolorze żółtym. 
 

Przekroje georadarowe (GPR): 1, 2, 3, 4 (Fig. 31)  
Pokazują dwie silną anomalię O2, sięgającą do głębokości około 1,5 m. Na przekrojach tych 
widać charakterystycznych parabole w obrębie anomalii, które wskazywałyby na istnienie 
pochówku. Miejsca te oznakowano owalem w kolorze żółtym. 
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3.0. WNIOSKI 

Z bezinwazyjnych, nieniszczących badań georadarowych (GPR) w systemie 3D oraz w systemie 

2D, wykonanych w 2017 roku z powierzchni posadzki, we wnętrzu kościoła pw. Św. Mikołaja w 

Byczynie następujące wnioski: 

1. Badania georadarowe (GPR), wykonane metodą profilowań liniowych, pozwoliły na monitoring 

oraz analizę struktur gruntu do głębokości około 3 m (od powierzchni posadzki kościoła).  

2. Ławki w nawie głównej oraz pod ścianami kościoła (w nawie północnej i w nawie południowej 

oraz w obszarze nazwanym Prezbiterium), bardzo utrudniały prowadzenie pomiarów. Linie 

przekrojowe prowadzone były w miejscach dostępnych i między ławkami. 

3. Wykonanie analizy struktury gruntu w systemie 3D dało szczegółowy obraz rozmieszczenia 

anomalii, a obrazy uzyskane w systemie 2D uzupełniły informacje z badań w systemie 3D. 

4. Przeprowadzone studium pozwala na stwierdzenia, że w gruntach pod powierzchnia posadzki 

kościoła pw. Św. Mikołaja są miejsca anomalne, wskazujące na możliwość występowania 

grobów (pochówków). Niektóre z anomalii sugerują, ze mogą też być podziemne obmurowane 

groby (krypty ?).  

5. W części kościoła nazwanej „Nawy” (zadanie 1), najciekawsze są anomalie: N1, N2, N3, N4, 

N5 (Fig. 10). Inne mniejsze anomalie wymagają dodatkowych szczegółowych badań. 

6. W części kościoła nazwanej „Prezbiterium” (zadanie 2), najciekawsze są anomalie: P1, P2, P3 

(Fig. 14). Inne anomalie wymagają dodatkowych szczegółowych badań. 

7. W części kościoła nazwanej „Ołtarz” (zadanie 1), najciekawsze są anomalie: O1, O2 (Fig. 18). 

Inne anomalie wymagają dodatkowych szczegółowych badań. 

8. Wykryte anomalie georadarowe (GPR) zostały naniesione na mapę posadzki całego kościoła 

z dokładnością + 0.5 m (Fig. 23). 

9. Analiza danych GPR wykazała, że duże prawdopodobieństwo występowania pochówków jest 

w obrębie anomalii: N1, N2, P1, P2, P3, O1, O2. 

10. Zastanawiające są echa, które na przekrojach oznakowane zostały łukami (żółta przerywana 

kreska). Możliwe że w tych miejscach występują groby obmurowane lub niewielkie krypty (?) 

Takie podejrzenia dotyczą anomalii w zachodniej części nawy północnej oraz w rejonie 

anomalii N4. Nie jest wykluczone, że anomalia P3 łączy się z anomalią O1, co nie wyklucza 

istnienia w tym miejscu krypty (?) lub grobowca (?).  

11. Weryfikacja prognozy i danych georadarowych (GPR) możliwa będzie po uzyskaniu danych z 

sondaży wykonanych metodami archeologicznymi. 

 
Uwaga: do dokumentacji załączona jest płyta CD, na której są katalogi ze wszystkimi poziomymi  

cieciami czasowymi od powierzchni posadzki do głębokości ok. 3 m oraz wszystkie dane 

źródłowe profilowań GPR. Każda osoba wykorzystująca dokumentację może dokładnie obejrzeć 

każde cięcie czasowe oraz stosując odpowiednie programy do analizy GPR może obejrzeć dokładnie 

każdy przekrój stosując dowolnie zestawiane filtry i palety kolorów.  
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SPIS FIGUR 
Fig. 1. Byczyna. Położenie 
 
Fig. 2. Byczyna. Położenie kościoła pw. Św. Mikołaja 
 
Fig. 3. Byczyna. A – Kościół pw. Św. Mikołaja na mapie katastralnej (działka nr 422) 

B – widok z wieży ratusza w kierunku NE na kościół pw. Św. Mikołaja i jego otoczenie 
 
Fig. 4. Byczyna. Kościół pw Św. Mikołaja 

A – widok od strony południowej, B – widok od strony południowo - wschodniej 
 
Fig. 5. Byczyna. Kościół pw. Św. Mikołaja. 

A – widok w kierunku prezbiterium; B – widok od strony ołtarza na zachodnie wejście do 
kościoła; C – północna strona nawy głównej i bocznej; D – kazalnica. 

 
Fig. 6. Metoda georadarowa (GPR). Aparatura georadarowa RAMAC/GPR 

z antenami ekranowanymi 800 MHz 
 

Fig. 7. Byczyna. Kościół p.w. Św. Mikołaja. Przyziemie. Podział na zadania GPR. 
(A, B. C, E, F, G, H J, K – punkty bazowe i łączące je linie bazowe x oaz y) 

 
Fig. 8. Byczyna. Kościół p.w. Św. Mikołaja. Przyziemie. Linie przekrojowe GPR. 
 

3D 
 
Fig. 9. Byczyna. Kościół p.w. Św. Mikołaja. Zadanie 1 – Nawy. 

Wybrane poziome cięcia czasowe dla głębokości 15 – 250 cm 
 
Fig. 10. Byczyna. Kościół p.w. Św. Mikołaja. Zadanie 1 – Nawy. 

Anomalie GPR w systemie 3D, widok z góry 
 
Fig. 11. Byczyna. Kościół p.w. Św. Mikołaja. Zadanie 1 – Nawy. Wybrane cięcia pionowe. 
 
Fig. 12. Byczyna. Kościół p.w. Św. Mikołaja. Zadanie 1 – Nawy. 

Anomalie GPR, bryły 3 D. widok z południowego - zachodu. 
 
Fig. 13. Byczyna. Kościół p.w. Św. Mikołaja. Zadanie 2 – Prezbiterium. 

Wybrane, poziome ciecia czasowe dla głębokości: 25 – 250 cm. 
 
Fig. 14. Byczyna. Kościół p.w. Św. Mikołaja. Zadanie 2 – Prezbiterium. Anomalie GPR, widok z góry 
 
Fig. 15. Byczyna. Kościół p.w. Św. Mikołaja. Zadanie 2 – Prezbiterium. Wybrane pionowe cięcia 

czasowe. 
 
Fig. 16. Byczyna. Kościół p.w. Św. Mikołaja. Zadanie 2 – Prezbiterium. 

Anomalie GPR, bryły 3D, widok od strony południowo - wschodniej. 
 
Fig. 17. Byczyna. Kościół p.w. Św. Mikołaja. Zadanie 3 – Ołtarz. 

Wybrane, poziome cięcia czasowe dla głębokości: 50 – 145 cm 
 
Fig. 18. Byczyna. Kościół p.w. Św. Mikołaja. Zadanie 3 – Ołtarz. Anomalie GPR, widok z góry. 
 
Fig. 19. Byczyna. Kościół p.w. Św. Mikołaja. Zadanie 3 – Ołtarz. Wybrane, pionowe cięcia czasowe. 
 
Fig. 20. Byczyna. Kościół p.w. Św. Mikołaja. Zadanie 3 – Ołtarz. 

Anomalie GPR, bryły 3D, widok od strony południowo - wschodniej. 
 
Fig. 21. Byczyna. Kościół p.w. Św. Mikołaja. 

Anomalie GPR. Wybrane poziome cięcia czasowe dla głębokości: 40 – 75 cm 
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Fig. 22. Byczyna. Kościół p.w. Św. Mikołaja. 
Anomalie GPR. Wybrane poziome cięcia czasowe dla głębokości: 120 – 180 cm 

 
Fig. 23. Byczyna. Kościół p.w. Św. Mikołaja. 

Anomalie GPR pod posadzką kościoła, widok z góry. 
 

2D 
 
Fig. 24. Byczyna. Kościół p.w. Św. Mikołaja. Zadanie 1: - Nawy. 

Przekroje pionowe (w systemie 2D) przez anomalię N1 oraz N2. (Linie przekrojowe:  1, 2, 23, 24, 25) 

 
Fig. 25. Byczyna. Kościół p.w. Św. Mikołaja. Zadanie 1: - Nawy. 

Przekroje pionowe (w systemie 2D) przez anomalię N2 oraz N1, N4, N5.  
(Linie przekrojowe: 1, 14, 26, 27, 28. 29, 30) 

 
Fig. 26. Byczyna. Kościół p.w. Św. Mikołaja. Zadanie 1: - Nawy. 

Przekroje pionowe (w systemie 2D) przez anomalię N3. (Linie przekrojowe: 19, 20) 

 
Fig. 27. Byczyna. Kościół p.w. Św. Mikołaja. Zadanie 1: - Nawy. 
Przekroje pionowe (w systemie 2D) przez anomalię N4 oraz N5. (Linie przekrojowe: 14, 31, 32, 33, 34) 
 
Fig. 28. Byczyna. Kościół p.w. Św. Mikołaja. Zadanie 2: - Prezbiterium. 

Przekroje pionowe (w systemie 2D) przez anomalię P1 oraz P2 i P3.  
(Linie przekrojowe: 2, 3, 27, 28, 29, 30). 

 
Fig. 29. Byczyna. Kościół p.w. Św. Mikołaja. Zadanie 2: - Prezbiterium. 

Przekroje pionowe (w systemie 2D) przez anomalię P2 oraz P1 i P3. 
(Linie przekrojowe: 4, 5, 6, 7, 27, 28, 29, 30). 

 
Fig. 30. Byczyna. Kościół p.w. Św. Mikołaja. Zadanie 2: - Prezbiterium. 

Przekroje pionowe (w systemie 2D) przez anomalię P3 oraz P1 i P2. 
(Linie przekrojowe: 4, 5, 6, 7, 27, 28, 29, 30). 
 

Fig. 31. Byczyna. Kościół p.w. Św. Mikołaja. Zadanie 3: - Ołtarz. 
Przekroje pionowe (w systemie 2D) przez anomalię O1 oraz O2.  
(Linie przekrojowe: 14, 15, 16, 17, 7, 8, 9). 

 
Fig. 32. Byczyna. Kościół p.w. Św. Mikołaja. Zadanie 3: - Ołtarz. 

Przekroje pionowe (w systemie 2D) przez anomalię O2 oraz O1.  
(Linie przekrojowe: 14, 15, 1, 2, 3, 4). 
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FIGURY 

 

Fig. 1. Byczyna. Położenie 
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Fig. 2. Byczyna. Położenie kościoła pw. Św. Mikołaja 
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Fig. 3. Byczyna. A – Kościół pw. Św. Mikołaja na mapie katastralnej (działka nr 422) 
B – widok z wieży ratusza w kierunku NE na kościół pw. Św. Mikołaja i jego otoczenie 

. 
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Fig. 4. Byczyna. Kościół pw Św. Mikołaja 
A – widok od strony południowej, B – widok od strony południowo - wschodniej 
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Fig. 5. Byczyna. Kościół pw. Św. Mikołaja. 
A – widok w kierunku prezbiterium; B – widok od strony ołtarza na zachodnie wejście do kościoła; 

C – północna strona nawy głównej i bocznej; D – kazalnica. 
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Fig. 6. Metoda georadarowa (GPR). Aparatura georadarowa RAMAC/GPR 
z antenami ekranowanymi 800 MHz 

 

 
Fig. 7. Byczyna. Kościół p.w. Św. Mikołaja. Przyziemie. Podział na zadania GPR. 

(A, B. C, E, F, G, H J, K – punkty bazowe i łączące je linie bazowe x oaz y) 
 

 

Fig. 8. Byczyna. Kościół p.w. Św. Mikołaja. Przyziemie. Linie przekrojowe GPR. 
1. – punkt kontrolny; 2. – linia bazowa; 3. – przekrój GPR 
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3D 
 

 

 

Fig. 9. Byczyna. Kościół p.w. Św. Mikołaja. Zadanie 1 – Nawy. 
Wybrane poziome cięcia czasowe dla głębokości 15 – 250 cm 
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Fig. 10. Byczyna. Kościół p.w. Św. Mikołaja. Zadanie 1 – Nawy. 
Anomalie GPR w systemie 3D, widok z góry 
1.– punkt kontrolny; 2. – linia bazowa; 3. – przekrój GPR;  

4. – ważniejsze zespoły anomalii GPR 
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Fig. 11. Byczyna. Kościół p.w. Św. Mikołaja. Zadanie 1 – Nawy. 
Wybrane cięcia pionowe. 

1.– punkt kontrolny; 2. – linia bazowa; 3. – ważniejsze zespoły anomalii GPR 
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Fig. 12. Byczyna. Kościół p.w. Św. Mikołaja. Zadanie 1 – Nawy. 
Anomalie GPR, bryły 3 D. widok z południowego - zachodu. 

1.– punkt kontrolny; 2. – linia bazowa; 3. – ważniejsze zespoły anomalii GPR 
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Fig. 13. Byczyna. Kościół p.w. Św. Mikołaja. Zadanie 2 – Prezbiterium. 
Wybrane, poziome ciecia czasowe dla głębokości: 25 – 250 cm. 
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Fig. 14. Byczyna. Kościół p.w. Św. Mikołaja. Zadanie 2 – Prezbiterium. 
Anomalie GPR, widok z góry 

1.– punkt kontrolny; 2. – linia bazowa; 3. – przekrój GPR;  
4. – ważniejsze zespoły anomalii GPR 
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Fig. 15. Byczyna. Kościół p.w. Św. Mikołaja. Zadanie 2 – Prezbiterium. 
Wybrane pionowe cięcia czasowe. 

1.– punkt kontrolny; 2. – linia bazowa; 3. – ważniejsze zespoły anomalii GPR 
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Fig. 16. Byczyna. Kościół p.w. Św. Mikołaja. Zadanie 2 – Prezbiterium. 
Anomalie GPR, bryły 3D, widok od strony południowo - wschodniej. 

1.– punkt kontrolny; 2. – linia bazowa; 3. – ważniejsze zespoły anomalii GPR 
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Fig. 17. Byczyna. Kościół p.w. Św. Mikołaja. Zadanie 3 – Ołtarz. 
Wybrane, poziome cięcia czasowe dla głębokości: 50 – 145 cm 
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Fig. 18. Byczyna. Kościół p.w. Św. Mikołaja. Zadanie 3 – Ołtarz. 
Anomalie GPR, widok z góry 

1.– punkt kontrolny; 2. – linia bazowa; 3. – przekrój GPR;  
4. – ważniejsze zespoły anomalii GPR 
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Fig. 19. Byczyna. Kościół p.w. Św. Mikołaja. Zadanie 3 – Ołtarz. 
Wybrane, pionowe cięcia czasowe. 

1.– punkt kontrolny; 2. – linia bazowa; 3. – ważniejsze zespoły anomalii GPR 
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Fig. 20. Byczyna. Kościół p.w. Św. Mikołaja. Zadanie 3 – Ołtarz. 
Anomalie GPR, bryły 3D, widok od strony południowo - wschodniej. 

1.– punkt kontrolny; 2. – linia bazowa; 3. – ważniejsze zespoły anomalii GPR 
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Fig. 21. Byczyna. Kościół p.w. Św. Mikołaja. 
Anomalie GPR. Wybrane poziome cięcia czasowe dla głębokości: 40 – 75 cm 
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Fig. 22. Byczyna. Kościół p.w. Św. Mikołaja. 
Anomalie GPR. Wybrane poziome cięcia czasowe dla głębokości: 120 – 180 cm 
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Fig. 23. Byczyna. Kościół p.w. Św. Mikołaja. 
Anomalie GPR pod posadzką kościoła, widok z góry. 

 
1.– punkt kontrolny; 2. – linia bazowa; 3. – przekrój GPR;  

4. – ważniejsze zespoły anomalii GPR 
Pomarańczowa kratka – pozostałe anomalie 
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Fig. 24. Byczyna. Kościół p.w. Św. Mikołaja. Zadanie 1: - Nawy. 
Przekroje pionowe (w systemie 2D) przez anomalię N1 oraz N2. 
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(Linie przekrojowe:  1, 2, 23, 24, 25) 

 

 

Fig. 25. Byczyna. Kościół p.w. Św. Mikołaja. Zadanie 1: - Nawy. 
Przekroje pionowe (w systemie 2D) przez anomalię N2 oraz N1, N4, N5. 

(Linie przekrojowe: 1, 14, 26, 27, 28. 29, 30) 
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Fig. 26. Byczyna. Kościół p.w. Św. Mikołaja. Zadanie 1: - Nawy. 
Przekroje pionowe (w systemie 2D) przez anomalię N3. 

(Linie przekrojowe: 19, 20) 



 

38 
 

 

 

 

Fig. 27. Byczyna. Kościół p.w. Św. Mikołaja. Zadanie 1: - Nawy. 
Przekroje pionowe (w systemie 2D) przez anomalię N4 oraz N5. 

(Linie przekrojowe: 14, 31, 32, 33, 34) 



 

39 
 

 

 

Fig. 28. Byczyna. Kościół p.w. Św. Mikołaja. Zadanie 2: - Prezbiterium. 
Przekroje pionowe (w systemie 2D) przez anomalię P1 oraz P2 i P3. 

(Linie przekrojowe: 2, 3, 27, 28, 29, 30). 
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Fig. 29. Byczyna. Kościół p.w. Św. Mikołaja. Zadanie 2: - Prezbiterium. 
Przekroje pionowe (w systemie 2D) przez anomalię P2 oraz P1 i P3. 

(Linie przekrojowe: 4, 5, 6, 7, 27, 28, 29, 30). 
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Fig. 30. Byczyna. Kościół p.w. Św. Mikołaja. Zadanie 2: - Prezbiterium. 
Przekroje pionowe (w systemie 2D) przez anomalię P3 oraz P1 i P2. 

(Linie przekrojowe: 4, 5, 6, 7, 27, 28, 29, 30). 
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Fig. 31. Byczyna. Kościół p.w. Św. Mikołaja. Zadanie 3: - Ołtarz. 
Przekroje pionowe (w systemie 2D) przez anomalię O1 oraz O2. 

(Linie przekrojowe: 14, 15, 16, 17, 7, 8, 9). 
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Fig. 32. Byczyna. Kościół p.w. Św. Mikołaja. Zadanie 3: - Ołtarz. 
Przekroje pionowe (w systemie 2D) przez anomalię O2 oraz O1. 

(Linie przekrojowe: 14, 15, 1, 2, 3, 4). 
 
 

 

 

 


