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1.0. WSTĘP 

1.1. Podstawy formalne. 

 W dniu 5-06-2017 r. roku w Głogowie pomiędzy: Muzeum Archeologiczno-Historycznym (z 

siedzibą w 67-200 Głogów, ul. Brama Brzostowska 1, NIP 693-13-65-936, REGON: 000651000), w 

którego imieniu działają: Dyrektor: Leszek Lenarczyk, przy kontrasygnacie Agnieszki Wąsik (Głównej 

Księgowej Muzeum), zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, a Adamem Szynkiewiczem, zwanym dalej 

WYKONAWCĄ (51-649 Wrocław, ul. Bacciarellego 39/1, NIP 898 116 10 13, o wykonanie: „Badań 

georadarowych (GPR) gruntów” na działce Nr 6/8 w Głogowie -  Stare Miasto „Bulwar Nadodrzański, 

w celu poszukiwania fundamentów kościoła Św. Stanisława o.o. Franciszkanów” (Fig. 1, 2).  

Koordynatorem badań ze strony ZAMAWIAJĄCEGO był: Zenon Hendel, a WYKONAWCĘ 

reprezentowali: Adam Szynkiewicz oraz Aleksander Limisiewicz.  

ZAMAWIAJĄCY w terenie wyznaczył rejon do badań GPR. 

 

1.2. Cel i zakres badań. 

Celem badań było bezinwazyjne sprawdzenie i określenie miejsc występowania fundamentów 

zniszczonego kościoła Św. Stanisława (o.o. Franciszkanów), na działce Nr 6/8 w Głogowie - Stare 

Miasto, w rejonie „Bulwaru Nadodrzańskiego. 

Do monitoringu gruntów postanowiono wykorzystać metodę georadarową (Radar do 

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

liniowego profilowania 2D, do głębokości około 5 m.  

 

1.3. Teren badań. 

 Wyznaczony do badań GPR teren położony jest w północnej części Starego Miasta Głogów, 

na południe od rzeki Odra i ul. Nadodrzańskiej, a na wschód od zamku oraz drogi krajowej (ul. Brama 

Brzostowska), prowadzącej przez most drogowy do północnej części miasta (Fig. 1). Jest to obszar 

działki Nr 6/8 (Fig. 2). W rejonie tym był kościół p.w. Św. Stanisława i klasztor o.o. Franciszkanów (Fig. 

3 oraz Fig. 4). Pod koniec II Wojny Światowej kościół i klasztor został zniszczony w wyniku 

bombardowania. Jeszcze do lat 60-tych ubiegłego wieku były w tym miejscu ruiny (Fig. 4). Potem 

ruiny zostały rozebrane i cały obszar został zniwelowany. W gruntach pozostały fragmenty 

fundamentów kościoła i klasztoru (Fig. 5). Obecnie cały ten obszar pokrywa roślinność trawiasta (Fig. 

6). Badania GPR mają na celu określenie miejsca położenia fundamentów kościoła ukrytych w 

gruntach (Fig. 5).  

Teren ten, prawie płaski, położony jest na wysokości około 79 – 80 m n.p.m. Na północ od niego 

jest koryto rzeki Odra, w którym średni stan wody jest na wysokości około 71,5 m n.p.m. Ze 

Szczegółowych Map Geologicznych Polski 1:50 000, ark. 651 - Głogów (Badura J., 2006) oraz ark. 

614 – Szlichtyngowa (Michalska E. 1995) wynika, że na obszarze Starego Miasta Głogowa w rejonie 

przylegającym do koryta Odry, pod utworami antropogenicznymi mogą występować piaski i żwiry 

tarasów nadzalewowych zlodowacenia północnopolskiego (Wisły), wcięte w piaski i żwiry 

wodnolodowcowe z okresu zlodowacenia środkowopolskiego (Warty). Poniżej wspomnianych utworów 

są gliny zwałowe zlodowacenia środkowopolskiego.  
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 W po północnej stronie terenu jest ul. Nadodrzańska, a po południowej jego stronie jest nowy, 

wielokondygnacyjny budynek mieszkalny (Fig. 2 oraz Fig. 6). 

 

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. 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).  

Terenowe badania georadarowe (GPR) zostały wykonane przenośnym radarem do penetracji 

gruntu RAMAC/GPR (produkcji szwedzkiej firmy GeoScience Mala), zasilanym akumulatorami 12V 

(Fig. 7). Do profilowań zastosowano anteny ekranowane, o częstotliwości centralnej 250 MHz, 

przesuwane po powierzchni gruntu. Odległości mierzono kołem pomiarowym. Badania wykonano 

metodą profilowań liniowych (2D), do głębokości 5 m.  
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Na wskazanym do badań GPR obszarze wyznaczone zostały cztery punkty kontrolne: A, B 

oraz A1, B1 i łączące je stałe linie bazowe. Na liniach bazowych umieszczono taśmy miernicze. Linia 

bazowa A – B była położona w odległości 25 m od budynku mieszkalnego znajdującego się po 

południowej stronie terenu badań (równolegle do jego północnej elewacji). Od linii bazowej A – B (oś 

X) w kierunku linii bazowej A1 – B1, prowadzono równolegle przekroje georadarowe GPR, w 

odstępach co 1 m. Od linii bazowej A - A1 (os Y) do linii bazowej B – B1 prowadzono równolegle linie 

przekrojowe GPR (W-E), w odstępach co 5 m (Fig. 8). 

Na mapie terenu badań GPR, linie przekrojów georadarowych (GPR) zaznaczone zostały 

zielonymi strzałkami, z dokładnością + 1 m i każda linia przekrojowa GPR została oznakowana 

numerem. (Fig. 8).  

Podczas badań terenowych wykonano 82 linie przekrojowe, o łącznej długości około 3500,0 

mb.  

 

2.3. Metodyka interpretacji geologicznej falogramów georadarowych (GPR) 

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 programach GroundVision. W celu analizy danych stosowano różne palety kolorów i 

kombinacje filtrów. 

Kalibracja skali głębokości na falogramach (przekrojach) została wykonana na podstawie 

przyjętej średnia wartość przechodzenia fal elektromagnetycznych v = 100 m/us. Stąd błąd głębokości 

na przekrojach może wynosić od około 1 m. 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 geologicznej uzyskanych obrazów pól EM.  

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

obrazami modelowymi, uzyskanymi podczas badań eksperymentalnych z profilowań georadarowych 

RAMAC/GPR z antenami 250 MHz. Zwracano uwagę na anomalie w obrazach pól EM oraz na 

charakterystyczne załamania obrazów fal. W programie CorelDraw, na falogramy/echogramy 

georadarowe (GPR) naniesiono element kontrolny (linia bazowa A - B), oraz wykryte anomalie GPR. 

Anomalie wskazujące na możliwość istnienia w gruntach muru (fundamenty) oznakowane zostały 

czarnym prostokątem. Anomalie wskazujące na możliwość występowania w gruntach grobowca 

oznakowane zostały czarnym owalem. 

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

9 – Fig. 17). Z tego powodu rysunki są słabo czytelne i dla dokładniejszej analizy należy je 

powiększyć. Przekroje zawierają informacje o budowie geologicznej do głębokości około 7 m.  

Przekroje pokazano w dwóch wersjach: czarno – białej i kolorowej. 
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2.4. Przekroje georadarowe (GPR) - interpretacja falogramów georadarowych. 

Fig. 9 
Przekrój georadarowy (GPR): 1 (Fig. 8 oraz Fig. 9). 

Anomalie wskazujące na możliwość występowania w gruntach konstrukcji typu mur 
(fundament?) wykryte zostały na odcinkach przekroju: 4-5 m, 29-30 m, 40 – 41 m. 
 

Przekrój georadarowy (GPR): 2 (Fig. 8 oraz Fig. 9). 
Anomalie wskazujące na możliwość występowania w gruntach konstrukcji typu mur 
(fundament?) wykryte zostały na odcinkach przekroju: 5-6 m, 30-31 m, 36-37 m. 
 

Przekrój georadarowy (GPR): 3 (Fig. 8 oraz Fig. 9). 
Anomalie wskazujące na możliwość występowania w gruntach konstrukcji typu mur 
(fundament?) wykryte zostały na odcinkach przekroju: 6-7 m, 30-31 m, 36-37 m. 
 

Przekrój georadarowy (GPR): 4 (Fig. 8 oraz Fig. 9). 
Anomalie wskazujące na możliwość występowania w gruntach konstrukcji typu mur 
(fundament?) wykryte zostały na odcinkach przekroju: 22-23 m, 38-39 m. 
 

Przekrój georadarowy (GPR): 5 (Fig. 8 oraz Fig. 9). 
Anomalię wskazującą na możliwość występowania w gruntach konstrukcji typu mur 
(fundament?) wykryto na odcinku przekroju: 10-11 m. Na odcinku przekroju: 34–36 m możliwy 
jest grobowiec. 
 

Przekrój georadarowy (GPR): 6 (Fig. 8 oraz Fig. 9). 
Anomalie wskazujące na możliwość występowania w gruntach konstrukcji typu mur 
(fundament?) wykryte zostały na odcinkach przekroju: 2 m, 12 m, 32-33 m. 
 

Przekrój georadarowy (GPR): 7 (Fig. 8 oraz Fig. 9). 
Anomalie wskazująca na możliwość występowania w gruntach konstrukcji typu mur 
(fundament?) wykryto na odcinku przekroju: 11-13 m. 
 

Przekrój georadarowy (GPR): 8 (Fig. 8 oraz Fig. 9). 
Anomalie nie zostały wykryte. 
 

Przekrój georadarowy (GPR): 9 (Fig. 8 oraz Fig. 9). 
Anomalie nie zostały wykryte. 
 

Przekrój georadarowy (GPR): 10 (Fig. 8 oraz Fig. 9). 
Anomalie wskazujące na możliwość występowania w gruntach konstrukcji typu mur 
(fundament?) wykryte zostały na odcinkach przekroju: 18 m, 30 m. 
 

Fig. 10. 
Przekrój georadarowy (GPR): 11 (Fig. 8 oraz Fig. 10). 

Anomalie nie zostały wykryte. 
 

Przekrój georadarowy (GPR): 12 (Fig. 8 oraz Fig. 10). 
 Anomalie nie zostały wykryte. 
 
Przekrój georadarowy (GPR): 13 (Fig. 8 oraz Fig. 10). 

Anomalię wskazującą na możliwość występowania w gruntach konstrukcji typu mur 
(fundament?) wykryto na odcinku przekroju: 32-34 m. 

 
Przekrój georadarowy (GPR): 14 (Fig. 8 oraz Fig. 10). 

Anomalię wskazującą na możliwość występowania w gruntach konstrukcji typu mur 
(fundament?) wykryto na odcinku przekroju: 32-34 m. 
 

Przekrój georadarowy (GPR): 15 (Fig. 8 oraz Fig. 10). 
 Anomalie nie zostały wykryte. 
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Przekrój georadarowy (GPR): 16 (Fig. 8 oraz Fig. 10). 
 Anomalie nie zostały wykryte. 
 
Przekrój georadarowy (GPR): 17 (Fig. 8 oraz Fig. 10). 

Anomalię wskazującą na możliwość występowania w gruntach konstrukcji typu mur 
(fundament?) wykryto na odcinku przekroju: 22-23 m. 
 

Przekrój georadarowy (GPR): 18 (Fig. 8 oraz Fig. 10). 
Anomalię wskazującą na możliwość występowania w gruntach konstrukcji typu grobowiec (?) 
wykryto na odcinku przekroju: 1-4 m. 
 

Przekrój georadarowy (GPR): 19 (Fig. 8 oraz Fig. 10). 
Anomalię wskazującą na możliwość występowania w gruntach konstrukcji typu mur 
(fundament?) wykryto na odcinku przekroju: 26 m. 
 

Przekrój georadarowy (GPR): 20 (Fig. 8 oraz Fig. 10). 
Anomalię wskazującą na możliwość występowania w gruntach konstrukcji typu grobowiec (?) 
wykryto na odcinku przekroju: 1-4 m. Natomiast anomalię wskazującą na możliwość 
występowania w gruntach konstrukcji typu mur (fundament?) wykryto na odcinku przekroju: 
20-21 m. 
 

Fig. 11. 
Przekrój georadarowy (GPR): 21 (Fig. 8 oraz Fig. 11). 

Anomalie wskazujące na możliwość występowania w gruntach konstrukcji typu mur 
(fundament?) wykryte zostały na odcinkach przekroju: 2 m, 5-6 m, 8-9 m, 12-13 m, 24-27 m. 

 
Przekrój georadarowy (GPR): 22 (Fig. 8 oraz Fig. 11). 

Anomalie wskazujące na możliwość występowania w gruntach konstrukcji typu mur 
(fundament?) wykryte zostały na odcinkach przekroju: 1 m, 2,5 m, 4-6 m, 11 m, 17 m, 25-27 
m. 

 
Przekrój georadarowy (GPR): 23 (Fig. 8 oraz Fig. 11). 

Anomalię wskazującą na możliwość występowania w gruntach konstrukcji typu mur 
(fundament?) wykryto na odcinku przekroju: 2-4 m. 

 
Przekrój georadarowy (GPR): 24 (Fig. 8 oraz Fig. 11). 
 Anomalie nie zostały wykryte. 

 
Przekrój georadarowy (GPR): 25 (Fig. 8 oraz Fig. 11). 

Anomalie wskazujące na możliwość występowania w gruntach konstrukcji typu mur 
(fundament?) wykryte zostały na odcinkach przekroju: 12,5 m, 13-14 m, 20,5 m, 21-22 m. 

 
Przekrój georadarowy (GPR): 26 (Fig. 8 oraz Fig. 11). 

Anomalie wskazujące na możliwość występowania w gruntach konstrukcji typu mur 
(fundament?) wykryte zostały na odcinkach przekroju: 1-2,5 m, 18 m, 20-21 m, 30,5 m. 

 
Przekrój georadarowy (GPR): 27 (Fig. 8 oraz Fig. 11). 

Anomalię wskazującą na możliwość występowania w gruntach konstrukcji typu mur 
(fundament?) wykryto na odcinku przekroju: 19-21 m. 

 
Przekrój georadarowy (GPR): 28 (Fig. 8 oraz Fig. 11). 

Anomalie wskazujące na możliwość występowania w gruntach konstrukcji typu mur 
(fundament?) wykryte zostały na odcinkach przekroju: 9-11 m, 16,5-18 m. 

 
Przekrój georadarowy (GPR): 29 (Fig. 8 oraz Fig. 11). 

Anomalie wskazujące na możliwość występowania w gruntach konstrukcji typu mur 
(fundament?) wykryte zostały na odcinkach przekroju: 16-17 m, 20-21 m. 
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Przekrój georadarowy (GPR): 30 (Fig. 8 oraz Fig. 11). 
Anomalie wskazujące na możliwość występowania w gruntach konstrukcji typu mur 
(fundament?) wykryte zostały na odcinkach przekroju: 14,5-16 m, 19,5-21 m. 

 
Fig. 12. 

Przekrój georadarowy (GPR): 31 (Fig. 8 oraz Fig. 12). 
Anomalie wskazujące na możliwość występowania w gruntach konstrukcji typu mur 
(fundament?) wykryte zostały na odcinkach przekroju: 16-17 m, 20,5-22 m, 38- m. 

 
Przekrój georadarowy (GPR): 32 (Fig. 8 oraz Fig. 12). 

Anomalie wskazujące na możliwość występowania w gruntach konstrukcji typu mur 
(fundament?) wykryte zostały na odcinkach przekroju: 12,5-14 m, 16-18 m, 21-22 m. 

 
Przekrój georadarowy (GPR): 33 (Fig. 8 oraz Fig. 12). 

Anomalię wskazującą na możliwość występowania w gruntach konstrukcji typu mur 
(fundament?) wykryto na odcinku przekroju: 20-22 m. 

 
Przekrój georadarowy (GPR): 34 (Fig. 8 oraz Fig. 12). 

Anomalię wskazującą na możliwość występowania w gruntach konstrukcji typu mur 
(fundament?) wykryto na odcinku przekroju: 20-22 m. 

 
Przekrój georadarowy (GPR): 35 (Fig. 8 oraz Fig. 12). 

Anomalie wskazujące na możliwość występowania w gruntach konstrukcji typu mur 
(fundament?) wykryte zostały na odcinkach przekroju: 1 m, 19-21 m, 22m, 27-28 m. 

 
Przekrój georadarowy (GPR): 36 (Fig. 8 oraz Fig. 12). 

Anomalie wskazujące na możliwość występowania w gruntach konstrukcji typu mur 
(fundament?) wykryte zostały na odcinkach przekroju: 1 m, 15,5 m, 20-21 m, 22 m, 28 m. 

 
Przekrój georadarowy (GPR): 37 (Fig. 8 oraz Fig. 12). 

Anomalie wskazujące na możliwość występowania w gruntach konstrukcji typu mur 
(fundament?) wykryte zostały na odcinkach przekroju: 1-2 m, 16 m, 22,5 m, 27-28 m. 

 
Przekrój georadarowy (GPR): 38 (Fig. 8 oraz Fig. 12). 

Anomalie wskazujące na możliwość występowania w gruntach konstrukcji typu mur 
(fundament?) wykryte zostały na odcinkach przekroju: 3-4 m, 16 m, 22-23 m, 29-30 m. 

 
Przekrój georadarowy (GPR): 39 (Fig. 8 oraz Fig. 12). 

Anomalie wskazujące na możliwość występowania w gruntach konstrukcji typu mur 
(fundament?) wykryte zostały na odcinkach przekroju: 2-3 m, 15-16 m, 21-23 m, 29 m. 

 
Przekrój georadarowy (GPR): 40 (Fig. 8 oraz Fig. 12). 

Anomalie wskazujące na możliwość występowania w gruntach konstrukcji typu mur 
(fundament?) wykryte zostały na odcinkach przekroju: 2-3 m, 15-16 m, 19-22 m, 29-30 m 
 

Fig. 13. 
 
Przekrój georadarowy (GPR): 41 (Fig. 8 oraz Fig. 13). 

Anomalię wskazującą na możliwość występowania w gruntach konstrukcji typu mur 
(fundament?) wykryto na odcinku przekroju: 18-22 m (możliwa). 

 
Przekrój georadarowy (GPR): 42 (Fig. 8 oraz Fig. 13). 

Anomalie wskazujące na możliwość występowania w gruntach konstrukcji typu mur 
(fundament?) wykryte zostały na odcinkach przekroju: 20-22 m, 34,5-36,5 m. Anomalię 
horyzontalną na głębokości 2-3 m  wykryto na odcinku przekroju: 6-13 m. 
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Przekrój georadarowy (GPR): 43 (Fig. 8 oraz Fig. 13). 
Anomalie wskazujące na możliwość występowania w gruntach konstrukcji typu mur 
(fundament?) wykryte zostały na odcinkach przekroju: 20-23 m, 32-33 m. Anomalię 
horyzontalną na głębokości 2-3 m  wykryto na odcinku przekroju: 4-9 m. 
 

Przekrój georadarowy (GPR): 44 (Fig. 8 oraz Fig. 13). 
Anomalie wskazujące na możliwość występowania w gruntach konstrukcji typu mur 
(fundament?) wykryte zostały na odcinkach przekroju: 5-6 m, 9-13 m, 19-22 m, 31,5 m, 33,5 m 

 
Przekrój georadarowy (GPR): 45 (Fig. 8 oraz Fig. 13). 

Anomalie wskazujące na możliwość występowania w gruntach konstrukcji typu mur 
(fundament?) wykryte zostały na odcinkach przekroju: 2-3 m, 9,5-10,5 m, 19-22 m, 32 m. 
 

Przekrój georadarowy (GPR): 46 (Fig. 8 oraz Fig. 13). 
Anomalie wskazujące na możliwość występowania w gruntach konstrukcji typu mur 
(fundament?) wykryte zostały na odcinkach przekroju: 1 m, 2-5 m, 10-12 m, 17-20 m, 31 m. 
 

Przekrój georadarowy (GPR): 47 (Fig. 8 oraz Fig. 13). 
Anomalie wskazujące na możliwość występowania w gruntach konstrukcji typu mur 
(fundament?) wykryte zostały na odcinkach przekroju:1,5 – 4 m, 13-14 m, 23-24 m. 
 

Przekrój georadarowy (GPR): 48 (Fig. 8 oraz Fig. 13). 
Anomalie wskazujące na możliwość występowania w gruntach konstrukcji typu mur 
(fundament?) wykryte zostały na odcinkach przekroju: 2-3 m, 5-7 m, 21-22 m. 
 

Przekrój georadarowy (GPR): 49 (Fig. 8 oraz Fig. 13). 
Anomalie wskazujące na możliwość występowania w gruntach konstrukcji typu mur 
(fundament?) wykryte zostały na odcinkach przekroju: 1-2 m, 13-14 m. 
 

Przekrój georadarowy (GPR): 50 (Fig. 8 oraz Fig. 13). 
Anomalie wskazujące na możliwość występowania w gruntach konstrukcji typu mur 
(fundament?) wykryte zostały na odcinkach przekroju: 2 m, 8-9 m, 19-21 m. 
 

Fig. 14. 
Przekrój georadarowy (GPR): 51 (Fig. 8 oraz Fig. 14). 

Anomalie wskazujące na możliwość występowania w gruntach konstrukcji typu mur 
(fundament?) wykryte zostały na odcinkach przekroju: 2,5 m, 4-5 m, 8 m, 14 m, 17-18 m, 19,5-
21,5 m. Anomalię horyzontalną na głębokości 2-2,5 m wykryto na odcinku przekroju: 29-36 m. 
 

Przekrój georadarowy (GPR): 52 (Fig. 8 oraz Fig. 14). 
Anomalie wskazujące na możliwość występowania w gruntach konstrukcji typu mur 
(fundament?) wykryte zostały na odcinkach przekroju: 1 m, 5-6 m, 9,5 m, 14 m, 17,5 m, 20-22 
m. 
 

Przekrój georadarowy (GPR): 53 (Fig. 8 oraz Fig. 14). 
Anomalie wskazujące na możliwość występowania w gruntach konstrukcji typu mur 
(fundament?) wykryte zostały na odcinkach przekroju: 4,5-5,5 m, 13 m, 18,5 m, 20,5 m, 21,5 
m, 27-29 m. 
 

Przekrój georadarowy (GPR): 54 (Fig. 8 oraz Fig. 14). 
Anomalie wskazujące na możliwość występowania w gruntach konstrukcji typu mur 
(fundament?) wykryte zostały na odcinkach przekroju: 4 m, 5-6 m, 10 m, 17,5 m, 19 m, 23-
24,5 m, 27 m, 28 m. Anomalię horyzontalną na głębokości: 1,8-2,5 m wykryto na odcinku 
przekroju: 2,5-11 m. 
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Przekrój georadarowy (GPR): 55 (Fig. 8 oraz Fig. 14). 

Anomalie wskazujące na możliwość występowania w gruntach konstrukcji typu mur 
(fundament?) wykryte zostały na odcinkach przekroju: 4,5-6 m, 17,5 m, 19-22 m. 
 

Przekrój georadarowy (GPR): 56 (Fig. 8 oraz Fig. 14). 
Anomalie wskazujące na możliwość występowania w gruntach konstrukcji typu mur 
(fundament?) wykryte zostały na odcinkach przekroju: 1,5-4 m, 5-6,5 m, 7-8 m, 17 m, 27,5 m. 
 

Przekrój georadarowy (GPR): 57 (Fig. 8 oraz Fig. 14). 
Anomalie wskazujące na możliwość występowania w gruntach konstrukcji typu mur 
(fundament?) wykryte zostały na odcinkach przekroju: 3-4 m, 7-9 m, 11 m. 
 

Przekrój georadarowy (GPR): 58 (Fig. 8 oraz Fig. 14). 
Anomalie wskazujące na możliwość występowania w gruntach konstrukcji typu mur 
(fundament?) wykryte zostały na odcinkach przekroju: 2-5 m, 6,5-7,5 m, 17,5 m, 22 m, 26-27 
m, 30-31 m, 34-35 m. 
 

Przekrój georadarowy (GPR): 59 (Fig. 8 oraz Fig. 14). 
Anomalie wskazujące na możliwość występowania w gruntach konstrukcji typu mur 
(fundament?) wykryte zostały na odcinkach przekroju: 2,5-3 m, 16-18 m, 19,5 m, 35 m. 
Anomalię horyzontalną na głębokości: 2-3,5 m wykryto na odcinku przekroju: 3-7,5 m. 
 

Przekrój georadarowy (GPR): 60 (Fig. 8 oraz Fig. 14). 
Anomalie wskazujące na możliwość występowania w gruntach konstrukcji typu mur 
(fundament?) wykryte zostały na odcinkach przekroju: 1-2 m, 22-24 m, 30,5 m. 
Prawdopodobnie anomalia horyzontalna jest na odcinku przekroju: 3,5-8 m. 
 

Fig. 15. 
Przekrój georadarowy (GPR): 61 (Fig. 8 oraz Fig. 15). 

Anomalie wskazujące na możliwość występowania w gruntach konstrukcji typu mur 
(fundament?) wykryte zostały na odcinkach przekroju: 2,5-4 m, 17 m, 18,5-19,5 m, 20 m, 23-
25 m, 29,5-31 m. Na odcinkach przekroju: 5-9 m oraz 12-16 m prawdopodobnie są grobowce. 

 
Przekrój georadarowy (GPR): 62 (Fig. 8 oraz Fig. 15). 

Anomalie wskazujące na możliwość występowania w gruntach konstrukcji typu mur 
(fundament?) wykryte zostały na odcinkach przekroju: 2,5-3 m, 28 m. Na odcinku przekroju: 
4,5-8 m prawdopodobnie jest grobowiec. 
 

Przekrój georadarowy (GPR): 63 (Fig. 8 oraz Fig. 15). 
Anomalie wskazujące na możliwość występowania w gruntach konstrukcji typu mur 
(fundament?) wykryte zostały na odcinkach przekroju: 1 m, 2-3 m, 20,5 m, 26,5 m, 27,5 m. Na 
odcinku przekroju: 6-9 m prawdopodobnie jest grobowiec. 
 

Przekrój georadarowy (GPR): 64 (Fig. 8 oraz Fig. 15). 
Anomalie wskazujące na możliwość występowania w gruntach konstrukcji typu mur 
(fundament?) wykryte zostały na odcinkach przekroju: 2-4 m, 12,5 m, 20,5 m.  
 

Przekrój georadarowy (GPR): 65 (Fig. 8 oraz Fig. 15). 
Anomalię wskazującą na możliwość występowania w gruntach konstrukcji typu mur 
(fundament?) wykryto na odcinku przekroju: 13 m. 

 
Przekrój georadarowy (GPR): 66 (Fig. 8 oraz Fig. 15). 

Anomalie wskazujące na możliwość występowania w gruntach konstrukcji typu mur 
(fundament?) wykryte zostały na odcinkach przekroju: 3,5 m, 6 m, 12-13 m (??), 25,5 m. 
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Przekrój georadarowy (GPR): 67 (Fig. 8 oraz Fig. 15). 
Anomalie wskazujące na możliwość występowania w gruntach konstrukcji typu mur 
(fundament?) wykryte zostały na odcinkach przekroju: 2-3 m, 5,5 m, 9-10 m. Na odcinku 
przekroju: 6-9 m prawdopodobnie jest pochówek. 
 

Przekrój georadarowy (GPR): 68 (Fig. 8 oraz Fig. 15). 
Anomalię wskazującą na możliwość występowania w gruntach konstrukcji typu mur 
(fundament?) wykryto na odcinku przekroju: 13-18 m. 

 
Przekrój georadarowy (GPR): 69 (Fig. 8 oraz Fig. 15). 

Anomalię wskazującą na możliwość występowania w gruntach konstrukcji typu mur 
(fundament?) wykryto na odcinku przekroju: 14,5-17,5 m. 

 
Przekrój georadarowy (GPR): 70 (Fig. 8 oraz Fig. 15). 

Anomalię wskazującą na możliwość występowania w gruntach konstrukcji typu mur 
(fundament?) wykryto na odcinku przekroju: 12-15 m. 

 
Fig. 16. 

Przekrój georadarowy (GPR): 71 (Fig. 8 oraz Fig. 16). 
Anomalie wskazujące na możliwość występowania w gruntach konstrukcji typu mur 
(fundament?) wykryte zostały na odcinkach przekroju: 5 m, 6,5 m, 13-14 m, 20-21 m. 
 

Przekrój georadarowy (GPR): 72 (Fig. 8 oraz Fig. 16). 
Anomalie wskazujące na możliwość występowania w gruntach konstrukcji typu mur 
(fundament?) wykryte zostały na odcinkach przekroju: 5 m, 6,5 m, 11,5-13,5 m, 14-19 m. 
 

Przekrój georadarowy (GPR): 73 (Fig. 8 oraz Fig. 16). 
Anomalie wskazujące na możliwość występowania w gruntach konstrukcji typu mur 
(fundament?) wykryte zostały na odcinkach przekroju: 3,5 m, 10,5 m, 16-17,5 m. 
 

Przekrój georadarowy (GPR): 74 (Fig. 8 oraz Fig. 16). 
Anomalie wskazujące na możliwość występowania w gruntach konstrukcji typu mur 
(fundament?) wykryte zostały na odcinkach przekroju: 6-7 m, 9-10  m, 15-16 m. 
 

Przekrój georadarowy (GPR): 75 (Fig. 8 oraz Fig. 16). 
Anomalie wskazujące na możliwość występowania w gruntach konstrukcji typu mur 
(fundament?) wykryte zostały na odcinkach przekroju: 3 m, 8-9 m. 
 

Fig. 17. Przekroje W-E 
Przekrój georadarowy (GPR): 101/30 (Fig. 8 oraz Fig. 17). 

Anomalie wskazujące na możliwość występowania w gruntach konstrukcji typu mur 
(fundament?) wykryte zostały na odcinkach przekroju: 3-5 m, 23-25 m, 30-32 m, 36-38 m, 53 
m, 61-65,5 m, 66,5-68 m. 
 

Przekrój georadarowy (GPR): 102/25 (Fig. 8 oraz Fig. 17). 
Anomalie wskazujące na możliwość występowania w gruntach konstrukcji typu mur 
(fundament?) wykryte zostały na odcinkach przekroju: 2-5 m, 16,5-17 m, 25-26,5 m, 34,5-35 
m, 49-50 m, 53-54 m, 58 m, 62-63 m, 67-68 m, 74-75 m. 
 

Przekrój georadarowy (GPR): 103/20 (Fig. 8 oraz Fig. 17). 
Anomalie wskazujące na możliwość występowania w gruntach konstrukcji typu mur 
(fundament?) wykryte zostały na odcinkach przekroju: 2-5 m, 11 m, 17 m, 23-25 m, 33-37 m, 
39-40 m, 46-47 m, 54 m, 60-61 m, 63-64 m, 66-67 m, 72 m, 74 m. 
 

Przekrój georadarowy (GPR): 104/15 (Fig. 8 oraz Fig. 17). 
Anomalie wskazujące na możliwość występowania w gruntach konstrukcji typu mur 
(fundament?) wykryte zostały na odcinkach przekroju: 3-6 m, 17,5 m, 19-21 m, 24-25 m, 25-
27 m, 29-30 m, 34-35 m, 39-40 m, 44-45 m, 53-54 m, 66-67 m, 69,5 m, 71-72 m. 



 

12 
 

Przekrój georadarowy (GPR): 105/10 (Fig. 8 oraz Fig. 17). 
Anomalie wskazujące na możliwość występowania w gruntach konstrukcji typu mur 
(fundament?) wykryte zostały na odcinkach przekroju: 0,5-2 m, 11 m, 25-26 m, 29-30 m, 33,5 
m, 36-37 m, 40-41 m, 44-45 m, 52 m, 54 m, 58-59 m, 61-62 m, 63 m, 67 m, 71-72 m, 73-74 m. 
 

Przekrój georadarowy (GPR): 106/5 (Fig. 8 oraz Fig. 17). 
Anomalie wskazujące na możliwość występowania w gruntach konstrukcji typu mur 
(fundament?) wykryte zostały na odcinkach przekroju: 4-5 m, 26-27 m, 37-38 m, 42-43 m, 49-
50 m, 56,5-55,5 m, 60 m, 65-66 m. 
 

Przekrój georadarowy (GPR): 107/0 (Fig. 8 oraz Fig. 17). 
Anomalie wskazujące na możliwość występowania w gruntach konstrukcji typu mur 
(fundament?) wykryte zostały na odcinkach przekroju: 24,5-26 m, 33-34 m, 38-39 m, 46-47 m, 
50 m, 56-58 m, 64,5-67 m. 
 
 
 

3.0. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

Na Starym Mieście w Głogowie, w rejonie „Bulwaru Nadodrzańskiego” (fragment działki 6/8 – 

Fig. 1 oraz 2), wykonane zostały nieinwazyjne badania georadarowe (GPR), metodą profilowań 

liniowych (2D). Badania pozwoliły na monitoring oraz analizę struktur gruntu do głębokości około 7 m 

(od powierzchni terenu). Wykryte na liniach przekrojowych anomalie georadarowe (GPR) zostały 

naniesione na mapę z dokładnością + 2 m (Fig. 18). Z mapy wynika bardzo duży rozrzut anomalii 

georadarowych, jednakże są dwie wyraźne zespoły anomalii (A i B), które układają się liniowo i mogą 

pochodzić od resztek fundamentów poszukiwanego na tym obszarze kościoła.  

Na obraz anomalii georadarowych (GPR) naniesiono zarys fundamentów kościoła Św. 

Stanisława o.o. Franciszkanów (Fig. 19). Można przypuszczać, ze zespół anomalii A, znajdujący się w 

odległości 15 – 20 m od linii bazowej A - B (oś X), pokrywa się z przebiegiem północnej ściany 

kościoła, natomiast zespół anomalii B, znajdujący się w odległości 0 – 5 m od linii bazowej A – B (oś 

X) – może być związany z fundamentami wieży kościelnej, która była po południowej stronie kościoła. 

 

W wyniku przeprowadzonego studium stwierdzono, że: 

1. Na badanym obszarze grunty antropogeniczne mogą sięgać do głębokości 4,5 m od 

powierzchni terenu. 

2. W gruntach antropogenicznych badanego obszaru stwierdzono liczne anomalie 

georadarowe (GPR), które mogą wskazywać na występowanie w tych gruntach 

zasypanych murów (fundamenty?) oraz grobowców i pochówków. 

3. Na obecnym etapie badań nie wszystkie mury (fundamenty) zostały wykryte.  

4. Część wykrytych anomalii georadarowych (GPR) układa się liniowo (zespół anomalii 

A i zespół anomalii B) i mogą być efektem odbić echa fal EM od konstrukcji typu mur 

(fundamenty kościoła).  

5. Fundamenty północnego muru kościoła znajdują się w odległości około 40 – 45 m na 

północ od istniejącego nowego budynku mieszkalnego (Fig. 19). 

6. Weryfikacja anomalii georadarowych (GPR) powinna zostać wykonana po uzyskaniu 

danych z wykopów archeologicznych. 
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SPIS FIGUR 
 
Fig. 1. Głogów. A – położenie nie mapie Polski;  

B – Głogów. Położenie terenu badań GPR w obrębie miasta;  
C – Głogów. Położenie terenu badań GPR w obrębie „Bulwaru Nadodrzańskiego”  
(mapy: geoportal.gov.pl) 

 
Fig. 2. Głogów. Mapa katastralna (geoportal.gov.pl). Położenie terenu badań GPR na działce Nr 6/8  
 
Fig. 3. Głogów. Położenie kościoła Św. Stanisława i klasztoru o.o. Franciszkanów: 

A – na mapie z roku 1891; B – na mapie z roku 1912 
 
Fig. 4. Głogów. A - rysunek kościoła Św. Stanisława i klasztoru o.o. Franciszkanów, widok od północy  
 (wg Wernera); B – ruiny kościoła Św. Stanisława w 1961 roku, widok od południa  

(wg Kozaczewski T.) 
 
Fig. 5. Głogów. Rzut przyziemia kościoła Św. Stanisława i klasztoru o.o. Franciszkanów w 1974 roku 

(wg Kozaczewski T.) 
 
Fig. 6. Głogów. Teren badań GPR w 2017 roku: A - widok od strony północno wschodniej; 

B – widok od strony północno-zachodniej 
 
Fig. 7. Głogów. Metodyka pomiarów GPR  

(Radar do Penetracji Gruntu RAMAC/GPR z antenami ekranowanymi 250 MHz) 
 
Fig. 8. Głogów. Teren badań GPR. Położenie linii przekrojów GPR 
 
Fig. 9. Głogów. Przekroje georadarowe (GPR): Glogow 1 – 10 
 
Fig. 10. Głogów. Przekroje georadarowe (GPR): Glogow 11 – 20 
 
Fig. 11. Głogów. Przekroje georadarowe (GPR): Glogow 21 – 30  
 
Fig. 12. Głogów. Przekroje georadarowe (GPR): Glogow 31 – 40 
 
Fig. 13. Głogów. Przekroje georadarowe (GPR): Glogow 41 – 50 
 
Fig. 14. Głogów. Przekroje georadarowe (GPR): Glogow 51 – 60 
 
Fig. 15. Głogów. Przekroje georadarowe (GPR): Glogow 61 – 70 
 
Fig. 16. Głogów. Przekroje georadarowe (GPR): Glogow 71 – 75 
 
Fig. 17. Głogów. Przekroje georadarowe (GPR): Glogow (W-E) 101 – 107 
 
Fig. 18. Głogów. Anomalie georadarowe (GPR) 
 
Fig. 19. Głogów. Prognoza położenia fundamentów kościoła Św. Stanisława (o.o. Franciszkanów)  

 wykonana na podstawie analizy anomalii GPR w systemie 2D 
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FIGURY 

 

Fig. 1. Głogów. A – położenie nie mapie Polski;  
B – Głogów. Położenie terenu badań GPR w obrębie miasta;  

C – Głogów. Położenie terenu badań GPR w obrębie „Bulwaru Nadodrzańskiego”  
(mapy: geoportal.gov.pl) 
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Fig. 2. Głogów. Mapa katastralna (geoportal.gov.pl)  
Położenie terenu badań GPR na działce Nr 6/8  

 

 

Fig. 3. Głogów. Położenie kościoła Św. Stanisława i klasztoru o.o. Franciszkanów: 
A – na mapie z roku 1891; B – na mapie z roku 1912 
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Fig. 4. Głogów.  
A - rysunek kościoła Św. Stanisława i klasztoru o.o. Franciszkanów, widok od północy (wg Wernera); 

B – ruiny kościoła Św. Stanisława w 1961 roku, widok od południa (wg Kozaczewski T.) 
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Fig. 5. Głogów. Rzut przyziemia kościoła Św. Stanisława i klasztoru o.o. Franciszkanów w 1974 roku 

(wg Kozaczewski T.) 
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Fig. 6. Głogów. Teren badań GPR w 2017 roku: 

A - widok od strony północno wschodniej; 
B – widok od strony północno-zachodniej 

 

 
Fig. 7. Głogów. Metodyka pomiarów GPR 

(Radar do Penetracji Gruntu RAMAC/GPR z antenami ekranowanymi 250 MHz) 
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Fig. 8. Głogów. Teren badań GPR. Położenie linii przekrojów GPR 

 

 
Fig. 9. Głogów. Przekroje georadarowe (GPR): Glogow 1 – 10 



 

20 
 

 
Fig. 10. Głogów. Przekroje georadarowe (GPR): Glogow 11 – 20 



 

21 
 

 
Fig. 11. Głogów. Przekroje georadarowe (GPR): Glogow 21 – 30  
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Fig. 12. Głogów. Przekroje georadarowe (GPR): Glogow 31 – 40 
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Fig. 13. Głogów. Przekroje georadarowe (GPR): Glogow 41 – 50 
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Fig. 14. Głogów. Przekroje georadarowe (GPR): Glogow 51 – 60 
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Fig. 15. Głogów. Przekroje georadarowe (GPR): Glogow 61 – 70 
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Fig. 16. Głogów. Przekroje georadarowe (GPR): Glogow 71 – 75 
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Fig. 17. Głogów. Przekroje georadarowe (GPR): Glogow (W-E) 101 – 107 
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Fig. 18. Głogów. Anomalie georadarowe (GPR) 

 

 
Fig. 19. Głogów. Prognoza położenia fundamentów kościoła Św. Stanisława (o.o. Franciszkanów)  

 wykonana na podstawie analizy anomalii GPR w systemie 2D 
 


