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1.0. WSTĘP 

1.1. Podstawy formalne. 

W 2015 roku Parafia p.w. Św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu (50-329 Wrocław, pl. Katedralny 

18), zwana dalej ZAMAWIAJĄCYM, zwróciła się do firmy KART-GEO Adam Szynkiewicz (51-649 

Wrocław, ul. Bacciarellego 39/1, NIP 8981161013), zwanej dalej WYKONAWCĄ, o wykonanie „Badań 

georadarowych (GPR) struktury gruntów pod posadzką kościoła P.W. Św. Idziego na Ostrowie 

Tumskim we Wrocławiu” (Fig. 01, 02, 03, 04, 05).  

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

przekazane ZAMAWIAJĄCEMU do dnia 30.08.2015 r., a rozliczenie finansowe za wykonane badania 

nastąpi przelewem na konto WYKONAWCY w ciągu 30 dni od otrzymania dzieła.  

Koordynatorem badań ze strony ZAMAWIAJĄCEGO byli: ksiądz proboszcz Paweł 

Cembrowicz oraz arch. Maciej Małachowicz, a WYKONAWCĘ reprezentował Adam Szynkiewicz. 

ZAMAWIAJĄCY dostarczył mapę przyziemia kościoła Św. Idziego (Fig. 03). 

 

1.2. Cel i zakres badań. 

Celem badań było bezinwazyjne sprawdzenie czy w gruntach pod posadzką kościoła Św. 

Idziego we Wrocławiu (Fig. 01, 02, 03, 04, 05) znajdują się pochówki (groby), krypty. 

Do monitoringu gruntów postanowiono wykorzystać metodę georadarową (Radar do 

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

około 5 m, metodą 2D oraz 3D (Fig. 06, 07).  

 

1.3. Teren badań. 

 Kościół p.w. Św. Idziego (przykatedralna kaplica grobowa) na Ostrowie Tumskim we 

Wrocławiu (Fig. 01, 02), położony jest na północ od katedry wrocławskiej (Fig. 01, 02) i znajduje się 

około 500 m na północ od koryta Starej Odry, płynącej przez Stare Miasto we Wrocławiu (Fig. 01). W 

okolicy Ostrowa Tumskiego, woda w korycie Odry jest na wysokości ok. 115 m n.p.m. Powierzchnia 

terenu, w otoczeniu kościoła, jest na wysokości ok. 121 m n.p.m.  

Kościół jest niewielki, jednonawowy z prezbiterium (styl późnoromański/wczesnogotycki). Do 

kościoła są dwa wejścia. Jedno od strony zachodniej (od strony plebanii), a drugie od strony 

południowej (z ul. Św. Idziego). Nawa (NG) kościoła, o kierunku W – E, ma długość 10 m i szerokość 

7 m (Fig. 03, 05). Na jej przedłużeniu, w kierunku wschodnim, jest prezbiterium (P), o długości ok. 7 m 

i szerokości 4,5 m (Fig. 03, 05). Posadzka kościoła zrobiona jest z sześciobocznych płyt, przeważnie 

marmurowych, ale też z innych materiałów. Ławki drewniane w nawie utrudniały prowadzenie 

pomiarów. Ponadto, w południowo-zachodniej części kościoła, wejście od strony południowej do 

kościoła zabezpiecza metalowa krata zamykająca dostęp do posadzki w tym miejscu. 
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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 georadarowych (GPR) prac terenowych.  

Georadarowe (GPR) prace terenowe zostały wykonane przenośnym radarem do penetracji 

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

Do profilowań zastosowano anteny ekranowane, o częstotliwości centralnej 250 MHz, przesuwane po 

powierzchni gruntu. Odległości mierzono kołem pomiarowym (Fig. 06, 07). Badania wykonano 

metodami: Część I - etap ogólny w systemie 2D, Część II – etap szczegółowy w systemie 3D.  

 

Część I – etap ogólny w systemie 2 D. 

Na posadzce nawy ułożone zostały taśmy miernicze, które stanowiły linie bazowe: A – B (przy 

zachodniej ścianie kościoła), C-D - wzdłuż osi nawy (do ołtarza w prezbiterium), E-F – wzdłuż 

południowej ściany kościoła. Ze względu na ograniczenia istniejące w terenie (ławki, kraty przy wejściu 

południowym), wykonano tylko kilkanaście linii przekrojowych. Linie W–E: 1 – wzdłuż południowej 
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ściany kościoła; linie W-E: 2, 3, 3a, 4 - w osi kościoła. Prostopadłe do nich linie S-N: 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 

11 – wykonane zostały w nawie, od ściany Południowej do ściany północnej kościoła, a linie S-N: 12, 

13, 14 – w prezbiterium (Fig. 08). 

Na mapie dokumentacyjnej linie przekrojów georadarowych (GPR) zaznaczone zostały 

zielonymi strzałkami, z dokładnością + 0,5 m (Fig. 08).  

Podczas badań terenowych wykonano 14 linii przekrojowych, o łącznej długości 106 mb.  

 

Część II – etap szczegółowy w systemie 3D. 

Na podstawie danych uzyskanych analizy w systemie 2D, do badań szczegółowych 3D został 

wyznaczony wschodni fragment posadzki nawy głównej (NG) kościoła, od stopnia biegnącego wzdłuż 

wejścia do prezbiterium do środkowej części kościoła (Fig. 25). Z badań wyłączono pasy o szerokości 

ok. 1 m, znajdujące się przy ścianach: północnej i południowej, gdyż wzdłuż tych ścian w posadzce są 

metalowe kraty kanału instalacji ogrzewania kościoła. 

Na posadzce nawy ułożone zostały taśmy miernicze, które stanowiły linie bazowe: G – H (przy 

północnej ścianie kościoła), J-K (przy południowej ścianie kościoła). Ławki zostały usunięte. 

Wykonano 17 linii przekrojowych, równoległych do siebie i w odstępach co 0,25 m. Pomiary 

prowadzono z północy od linii bazowej G-H (w kierunku ściany południowej (linia J-K). 

Na mapie dokumentacyjnej linie przekrojów georadarowych (GPR) zaznaczone zostały 

zielonymi strzałkami, z dokładnością + 0,10 m (Fig. 25).  

Podczas badań terenowych wykonano 17 linii przekrojowych, o łącznej długości ok. 119 mb.  

 

2.3. Metodyka interpretacji geologicznej falogramów georadarowych (GPR) 

 

Część I – 2 D (etap ogólny)  

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 + 20 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 250 MHz. Zwracano uwagę na anomalie w obrazach pól oraz na 

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

falogramy naniesiono kierunki stron świata oraz  wykryte anomalie: 
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 owal czarny, ciągła linia - prawdopodobieństwo istnienia pochówku;  

 prostokąt czarny, ciągła linia gruba – krypta; 

 prostokąt czarny, ciągła linia cienka – prawdopodobnie konstrukcja typu mur; 

 lina czarna, cienka, wklęsła – miejsce wykopu (np. archeologicznego); 

 łuki, czarna gruba linia przerywana – zastanawiające echa (echa od struktury typu wał ?) . 

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

09 – 23). Rysunki są słabo czytelne i dla dokładniejszej analizy miejsc anomalnych należy je 

powiększyć. Przekroje zawierają informacje o budowie geologicznej do głębokości około 5 m. Błąd w 

określaniu głębokości na przekrojach wynosi około + 20 cm. 

Uwaga:  Przekroje są przewyższone ! (to znaczy, ze skala pozioma nie równa się skali pionowej) 

 

Część II – 3 D (etap szczegółowy). 

W pierwszej kolejności, dane z linii przekrojowych dla systemu 3D poddane zostały filtracji w 

programie GroundVision. Na falogramach oznaczone zostały kierunki stron świata, położenie linii 

bazowych oraz wykryte anomalie: 

 owal, linia przerywana, kolor różowy - prawdopodobieństwo istnienia pochówku (trumna ?);  

 prostokąt, ciągła linia cienka kolor żółty – prawdopodobnie konstrukcja typu mur. 

W ten sposób powstały przekroje georadarowe (GPR), z których wybrane załączono w 

pomniejszeniu (Fig. 26). Rysunki są słabo czytelne i dla dokładniejszej analizy miejsc anomalnych 

należy je powiększyć. Przekroje zawierają informacje o budowie geologicznej do głębokości około 2,5 

m. Błąd w określaniu głębokości na przekrojach wynosi około + 10 cm. 

Uwaga:  Przekroje są przewyższone ! (to znaczy, ze skala pozioma nie równa się skali pionowej) 

W drugiej kolejności, dane z linii przekrojowych dla systemu 3D, po wprowadzeniu ich do 

programu 3D poddane zostały filtracji. Po wprowadzeniu do programu 3D uzyskano bryłę. Obraz bryły 

przeglądano na cięciach czasowych: poziomych i pionowych. Wybrane poziome cięcia czasowe 

zostały pokazane na Fig. 27. Na rysunkach tych anomalie pokazane są kolorami ciepłymi: od żółtego 

do czerwonego. Najciekawsze obrazy z poziomych cięć czasowych: 5, 6, 7, 9, 9, 10 (z głębokości od 

25 c do 62 cm) pokazane są na Fig. 28. Silna anomalie wskazującą na możliwość istnienia grobu 

(pochówku) zaznaczono prostokątem linii przerywanej w kolorze różowym. Położenie tych anomalii na 

różnych głębokościach pokazano na Fig 28A. 

Przykładowe obrazy anomalii w układzie bryły i na pionowych cięciach czasowych, pokazane zostały 

na Fig. 29 i 30. Na rysunkach tych anomalie zaznaczone są kolorami ciepłymi: od żółtego do 

czerwonego. Dodatkowo anomalie wskazujące na istnienie grobu (pochówek) zaznaczone zostały 

prostokątem linii przerywanej w kolorze różowym.  

Uwaga: do dokumentacji załączona jest płyta CD z filmem pokazującym teren badań 3D w postaci 

bryły oraz anomalie na cięciach czasowych od powierzchni posadzki do głębokości ok. 3 m. 
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2.4.  Interpretacja danych georadarowych  
 

2D. 
Przekrój georadarowy (GPR): 1 (Fig. 07. oraz Fig. 09)  

Na odcinku przekroju: 0.5 m, 1.5 m są anomalie wskazujące na możliwość występowania  
pochówków (być może są one w grobowcu ?).  
 

Przekrój georadarowy (GPR): 2 (Fig. 07. oraz Fig. 10)  
Na odcinku przekroju: 0 m - 1.5 m jest anomalia wskazująca na możliwość występowania 
muru (kanał instalacyjny). Mury są na odcinkach przekroju: 9.5 m oraz 15.2 m. Silna anomalia 
jest w obrębie prezbiterium, na odcinku przekroju 10.5 m – 13.8 m. Niewątpliwie jest tam 
krypta. 
 

Przekrój georadarowy (GPR): 3 (Fig. 07. oraz Fig. 11)  
Na odcinku przekroju: 0 m – 0.8 m jest anomalia wskazująca na obecność muru (kanał 
instalacyjny). Na odcinku przekroju 7.4 – 8.8 m jest anomalia wskazująca na możliwość 
istnienia kanału instalacyjnego (?). Zastanawiające są echa na odcinku przekroju 0 – 6 m, 
które oznakowano łukiem (gruba, czarna przerywana kreska). Może to są echa od konstrukcji 
typu wał (??). Na odcinku przekroju: 4,5 – 7,7 m możliwa krypta (grobowiec) 
 

Przekrój georadarowy (GPR): 3a (Fig. 07. oraz Fig. 12)  
Przekrój jest kontynuacja przekroju 3 (w prezbiterium za filarem). Na odcinku przekroju: 0 - 3.5 
m, silna anomalia wskazująca na występowanie w krypty. Na odcinku przekroju: 4.2 m – 
możliwy mur. 
 

Przekrój georadarowy (GPR): 4 (Fig. 07. oraz Fig. 13)  
Na odcinku przekroju: 0 – 0.8 m - anomalia wskazująca na obecność muru (kanał 
instalacyjny). Na odcinku przekroju: 2.0 m – jakaś konstrukcja (lub pochówek). Na odcinkach 
przekroju: 9.2 m, 9.9 m – anomalie wskazujące na możliwość występowania murów. Silne 
echa na odcinku przekroju: 10.5 m – 14 m (w prezbiterium) – wskazują na obecność krypty. 
Zastanawiające są echa na odcinku przekroju 0 – 7 m, które oznakowano łukiem (gruba, 
czarna przerywana kreska). Może to są echa od konstrukcji typu wał (??). 
 

Przekrój georadarowy (GPR): 5 (Fig. 07. oraz Fig. 14)  
Na obecnym etapie badań trudne do wyjaśnienia anomalie (do głębokości ok. 1.5 m). 

 
Przekrój georadarowy (GPR): 6 (Fig. 07. oraz Fig. 15)  

Na odcinku przekroju: 0 - 0.5 m oraz 6,0 - 6,3 m są anomalie wskazujące na możliwość 
występowania murów (kanały instalacyjne). Na odcinku przekroju 2-4 m miejsce kopania. 
 

Przekrój georadarowy (GPR): 7 (Fig. 07. oraz Fig. 16)  
Na odcinku przekroju: 1,5 – 4.0 m - anomalia wskazujące na możliwość istnienia zasypanego 
wykopu. 
 

Przekrój georadarowy (GPR): 8 (Fig. 07. oraz Fig. 17)  
Na odcinkach przekroju: 1.5 m oraz 4 m - są anomalie wskazujące na możliwość 
występowania w pochówków, a na 2,6 – 2,7 m możliwy mur. 
 

 
Przekrój georadarowy (GPR): 9 (Fig. 07. oraz Fig. 18)  

Na odcinkach przekroju: 1 m oraz 4 m - są anomalie wskazujące na możliwość występowania 
murów. Możliwy pochówek na odcinku przekroju: 1.5 – 2.5 m. 
 

Przekrój georadarowy (GPR): 10 (Fig. 07. oraz Fig. 19)  
Na odcinkach przekroju: 0.8 m, 4.1 m - są anomalie wskazujące na możliwość występowania 
murów. Możliwe pochówki na odcinkach przekroju: 1.5 m oraz 2.3 m oraz grobowiec na 2,7 – 
3,3 m. 
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Przekrój georadarowy (GPR): 11 (Fig. 07. oraz Fig. 20)  
Na odcinkach przekroju: 1 m, oraz 5 m - są anomalie wskazujące na możliwość występowania 
murów. Możliwy pochówek na odcinku przekroju: 2 – 3.5 m (lub są tu dwa pochówki: 1.5 – 2 m 
oraz 3 m). 
 

Przekrój georadarowy (GPR): 12 (Fig. 07. oraz Fig. 21)  
Na odcinku przekroju: 1 – 3 m - silna anomalia wskazująca na występowanie krypty. 
 

Przekrój georadarowy (GPR): 13 (Fig. 07. oraz Fig. 22)  
Na odcinku przekroju: 1 – 3.5 m - silna anomalia wskazująca na występowanie krypty. 
 

Przekrój georadarowy (GPR): 14 (Fig. 07. oraz Fig. 23)  
Na odcinku przekroju: 1 – 3 m silna anomalia wskazujące na występowanie krypty. Na 
odcinkach przekroju: 0 – 0.5 m oraz 3.5 – 4 m – możliwość murów. 
 
Uwaga: na wymienionych przekrojach jest prawdopodobnie błąd głębokości i wszystkie 
anomalie są nieco płycej (około 50 cm). 
 

3D 

Przeglądając poszczególne falogramy (2D) z linii wykonanych dla systemu 3D (linie 

przekrojowe: 1 – 17, równoległe do siebie i w odstępach co 25 cm), zauważamy anomalie wskazujące 

na możliwość występowania grobu (pochówku) pod posadzką wschodniej części nawy kościoła p.w. 

Św. Idziego. Anomalie występują tylko na liniach przekrojowych: 1 – 9 (Fig. 23). Dlatego do dalszej 

analizy i omówienia wybrano te przekroje.  

 
Przekrój georadarowy (GPR): 1 (3D) (Fig. 25. oraz Fig. 26)  

Anomalie nie zostały wykryte. 

Przekrój georadarowy (GPR): 2 (3D) (Fig. 25. oraz Fig. 26)  

Anomalie nie zostały wykryte. 

Przekrój georadarowy (GPR): 3 (3D) (Fig. 25. oraz Fig. 26)  
Na odcinku przekroju: 2,7 – 3,3 m (na gł. 50 -80 cm) jest anomalia w postaci paraboli 
(zaznaczona owalem linia przerywana, różowa). Możliwy pochówek (trumna). Na odcinkach 
przekroju: oraz 2,6 – 2,7 m oraz 3,5 – 3,6 m są anomalie, które zaznaczone zostały 
prostokątem, linia ciągła, żółta. Prawdopodobnie ceglane obudowy grobu (mur ?). 

Przekrój georadarowy (GPR): 4 (3D) (Fig. 25. oraz Fig. 26)  
Na odcinku przekroju: 2,7 – 3,2 m (na gł. 50 – 140 cm) jest anomalia w postaci paraboli 
(zaznaczona owalem linia przerywana, różowa). Możliwy pochówek (trumna). Na odcinkach 
przekroju: oraz 2,4 – 2,5 m oraz 3,2 – 3,3 m są anomalie, które zaznaczone zostały 
prostokątem, linia ciągła, żółta. Prawdopodobnie ceglane obudowy grobu (mur ?). 

Przekrój georadarowy (GPR): 5 (3D) (Fig. 25. oraz Fig. 26)  
Na odcinku przekroju: 2,7 – 3,2 m (na gł. 50 - 120 cm) jest anomalia w postaci paraboli 
(zaznaczona owalem linia przerywana, różowa). Możliwy pochówek (trumna). Na odcinkach 
przekroju: oraz 2,5 – 2,6 m oraz 3,3 – 3,4 m są anomalie, które zaznaczone zostały 
prostokątem, linia ciągła, żółta. Prawdopodobnie ceglane obudowy grobu (mur ?). 

Przekrój georadarowy (GPR): 6 (3D) (Fig. 25. oraz Fig. 26)  
Na odcinku przekroju: 2,7 – 3,2 m (na gł. 50 - 120 cm) jest anomalia w postaci paraboli 
(zaznaczona owalem linia przerywana, różowa). Możliwy pochówek (trumna).  

Przekrój georadarowy (GPR): 7 (3D) (Fig. 25. oraz Fig. 26)  
Na odcinku przekroju: 2,7 – 3,2 m (na gł. 50 - 75 cm) jest anomalia w postaci paraboli 
(zaznaczona owalem linia przerywana, różowa). Możliwy pochówek (trumna). Na odcinkach 
przekroju: oraz 2,4 – 2,5 m oraz 3,3 – 3,4 m są anomalie, które zaznaczone zostały 
prostokątem, linia ciągła, żółta. Prawdopodobnie ceglane obudowy grobu (mur ?). 
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Przekrój georadarowy (GPR): 4 (3D) (Fig. 25. oraz Fig. 26)  
Na odcinku przekroju: 2,7 – 3,2 m (na gł. 50 - 80 cm) jest anomalia w postaci paraboli 
(zaznaczona owalem linia przerywana, różowa). Możliwy pochówek (trumna). Na odcinkach 
przekroju: oraz 2,5 – 2,6 m oraz 3,3 – 3,4 m są anomalie, które zaznaczone zostały 
prostokątem, linia ciągła, żółta. Prawdopodobnie ceglane obudowy grobu (mur ?). 

Przekrój georadarowy (GPR): 9 (3D) (Fig. 25. oraz Fig. 26)  

Anomalie nie zostały wykryte. Echa od grobu na odcinku 2,7 – 3,2 m. 

Wykonano 50 obrazów anomalii dla poziomych cięć czasowych (co 5 cm), od powierzchni 

posadzki nawy do głębokości 308 cm. (przykłady tych rysunków: 1 – 17 pokazuje Fig. 27). Zwrócono 

uwagę, że najsilniejsze anomalie, wskazujące na możliwość istnienia grobu (pochówku), są 

poziomych cięciach czasowych: 5 – 10, tj. na głębokościach: od 25 do 62 cm. (Fig. 27, 28). Anomalie 

występujące na tych poziomach obwiedziono prostokątami, linią przerywaną w kolorze różowym, a 

następnie przedstawiono je razem na układzie współrzędnych terenu badań (A na Fig. 28). 

Podczas analizy anomalii na cięciach pionowych zwrócono uwagę na silne (skośne) echa 

występujące wzdłuż ściany oddzielającej nawę od prezbiterium (Fig. 29 30). Albo to są echa od 

kanałów wentylacyjnych krypty pod prezbiterium (wyloty widoczne są na zewnętrznych ścianach 

kościoła), lub może są to iniekcje cementowe wzmacniające struktury murów kościoła, a może to są 

tunele wiodące do krypty znajdującej się pod prezbiterium (?). Na obrazach bryłowych doskonale 

widoczne jest miejsce grobu, które zaznaczono linią przerywana w kolorze różowym (Fig. 29 B, 30). 

 

3.0. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

2D. 

Anomalie georadarowe (GPR) wykryte na poszczególnych liniach przekrojowych 2D zostały 

naniesione na mapę anomalii GPR (2D) z dokładnością + 0.5 m (Fig. 24). Na mapie tej oznakowano 

anomalie: 

 prostokąt z brązowym wypełnieniem – krypta, grobowiec; 

 kwadrat lub prostokąt z żółtym wypełnieniem – możliwy mur; 

 kółko z bordowym wypełnieniem - pochówek (grób);  

 wydłużony owal, niebieska ciągła linia – możliwy wykop (zasypany); 

 kreska przerywana, niebieska, gruba – zastanawiające echa, możliwy wał (??); 

 owal, przerywana bordowa kreska i bordowa litera - zespół (grupa) anomalii.  

Podczas badań georadarowych (GPR) metodą 2D (część I – etap ogólny), pod posadzką 

kościoła p.w. Św. Idziego na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu wykryte zostały miejsca anomalne, 

wskazujące na możliwość występowania pochówków (grobów), konstrukcji typu mur oraz krypt (Fig. 

24). Wykonana ilość linii przekrojowych jest niewystarczająca na wysuwanie daleko idących 

wniosków. Jest duży rozrzut pojedynczych anomalii znacznie oddalonych od siebie. Nie zawsze jest 

potwierdzenie na krzyżujących się liniach przekrojowych. Niewątpliwie pod prezbiterium jest duża 

krypta (zespół anomalii „A”).   

 
 



 

10 
 

3D. 

Do szczegółowych badań georadarowych w systemie 3D (Etap II), wyznaczono część 

wschodnią posadzki nawy kościoła. Z badań tych wynika, że w odległości 1,25 m w kierunku 

zachodnim, od ściany dzielącej nawę i prezbiterium, na osi filara, jest obudowany grób (grobowiec). 

Posiada on długość 125 cm (W-E) i szerokość ok. 60 cm (N –S). Trumna (pochówek), znajduje się 

prawdopodobnie na głębokości 50 – 80 cm.  

Ponadto, na obrazach 3D są silne (skośne) echa występujące wzdłuż ściany oddzielającej 

nawę od prezbiterium (Fig. 29 30). Albo to są echa od kanałów wentylacyjnych krypty pod 

prezbiterium (wyloty widoczne są na zewnętrznych ścianach kościoła), lub może są to iniekcje 

cementowe wzmacniające struktury murów kościoła, a może to są tunele wiodące do krypty 

znajdującej się pod prezbiterium (?).  

Wyniki badań wynikające z analizy danych w systemie 2D pokrywają się z wynikami szczegółowej 

analizy w systemie 3D.  

 

WNIOSKI 
Z bezinwazyjnych (nieniszczących) rozpoznawczych badań georadarowych (GPR) w systemie 2D 

(cz. I) oraz w systemie 3D (cz. II), wykonanych w 2015 roku z powierzchni posadzki we wnętrzu 

kościoła p. w. Św. Idziego na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu wynikają następujące wnioski: 

1. Badania georadarowe (GPR), wykonane metodą profilowań liniowych (2D), pozwoliły na 

monitoring oraz analizę struktur gruntu do głębokości 4 m (od powierzchni posadzki kościoła).  

2. Siatka linii przekrojowych, wykonana w systemie 2D, jest zbyt rzadka aby można było wydać 

jednoznaczną opinię o zasięgu anomalii. Anomalie nie zawsze pokrywają się na krzyżujących 

przekrojach. 

3. Wykonanie analizy struktury gruntu w systemie 3D uszczegółowiło obraz uzyskany z badań w 

systemie 2D. 

4. Przeprowadzone studium pozwala na stwierdzenia, że w gruntach są miejsca anomalne, 

wskazujące na możliwość występowania grobów (pochówków), a w niektórych miejscach i 

struktur typu: mur, grobowiec, krypta, kanał instalacyjny, itp.  

5. Wyznaczono zespół anomalii „A” - miejsce, gdzie pod prezbiterium występuje krypta. 

6. Niewątpliwie grób (grobowiec) jest w osi nawy, w odległości 125 – 300 cm na zachód od filara 

stojącego w przejściu z nawy do prezbiterium. Grób (grobowiec) ma szerokość około 80 cm 

(włączając ściany jego obudowy). Pochówek jest na głębokości około 50 – 80 cm. 

7. Wzdłuż ściany oddzielającej nawę od prezbiterium biegną prawdopodobnie kanały 

wentylacyjne (z krypty pod prezbiterium) lub są to jakieś inne konstrukcje budowlane (np. 

iniekcje lub tunele ze schodami ?).  

8. Zastanawiające są echa, które na przekrojach oznakowane zostały łukami (czarna 

przerywana gruba kreska). Może są to odbicia od wału istniejącego pod kościołem (??).  

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

sondaży wykonanych metodami archeologicznymi. 
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SPIS FIGUR 
Fig. 01. Wrocław, Ostrów Tumski. Położenie kościoła p.w. Św. Idziego. 

Fig. 02. Wrocław, Ostrów Tumski. Kościół p.w. Św. Idziego (fotografia lotnicza: geoportal.gov.pl) . 

Fig. 03. Wrocław, Ostrów Tumski. Kościół p.w. Św. Idziego - rzut posadzki. 

Fig. 04. Wrocław, Ostrów Tumski. Kościół p.w. Św. Idziego.  

A – widok od strony południowo-zachodniej; B – widok od strony południowo-wschodniej. 

Fig. 05. Wrocław, Ostrów Tumski. Kościół p.w. Św. Idziego.  

Wnętrze kościoła – widok od strony zachodniej. 

Fig. 06. Metoda georadarowa (GPR). Aparatura georadarowa RAMAC/GPR z antenami 250 MHz 

Fig. 07. Metoda georadarowa (GPR). Ograniczenia metody i etapy badań 

Fig. 08. Wrocław, Ostrów Tumski. Kościół p.w. Św. Idziego. Linie przekrojów georadarowych (GPR). 

Fig. 09. Wrocław, Ostrów Tumski. Kościół p.w. Św. Idziego. Przekrój georadarowy (GPR): 1. 

Fig. 10. Wrocław, Ostrów Tumski. Kościół p.w. Św. Idziego. Przekrój georadarowy (GPR): 2. 

Fig. 11. Wrocław, Ostrów Tumski. Kościół p.w. Św. Idziego. Przekrój georadarowy (GPR): 3. 

Fig. 12. Wrocław, Ostrów Tumski. Kościół p.w. Św. Idziego. Przekrój georadarowy (GPR): 3a. 

Fig. 13. Wrocław, Ostrów Tumski. Kościół p.w. Św. Idziego. Przekrój georadarowy (GPR): 4. 

Fig. 14. Wrocław, Ostrów Tumski. Kościół p.w. Św. Idziego. Przekrój georadarowy (GPR): 5. 

Fig. 15. Wrocław, Ostrów Tumski. Kościół p.w. Św. Idziego. Przekrój georadarowy (GPR): 6. 

Fig. 16. Wrocław, Ostrów Tumski. Kościół p.w. Św. Idziego. Przekrój georadarowy (GPR): 7. 

Fig. 17. Wrocław, Ostrów Tumski. Kościół p.w. Św. Idziego. Przekrój georadarowy (GPR): 8. 

Fig. 18. Wrocław, Ostrów Tumski. Kościół p.w. Św. Idziego. Przekrój georadarowy (GPR): 9. 

Fig. 19. Wrocław, Ostrów Tumski. Kościół p.w. Św. Idziego. Przekrój georadarowy (GPR): 10. 

Fig. 20. Wrocław, Ostrów Tumski. Kościół p.w. Św. Idziego. Przekrój georadarowy (GPR): 11. 

Fig. 21. Wrocław, Ostrów Tumski. Kościół p.w. Św. Idziego. Przekrój georadarowy (GPR): 12. 

Fig. 22. Wrocław, Ostrów Tumski. Kościół p.w. Św. Idziego. Przekrój georadarowy (GPR): 13. 

Fig. 23. Wrocław, Ostrów Tumski. Kościół p.w. Św. Idziego. Przekrój georadarowy (GPR): 14. 

Fig. 24. Wrocław, Ostrów Tumski. Kościół p.w. Św. Idziego. Część I – etap ogólny 2D.  
Anomalie georadarowe (GPR) w systemie 2D. (opr. Szynkiewicz A., 2015) 

Fig. 25. Wrocław, Ostrów Tumski. Kościół p.w. Św. Idziego. Część II - Linie przekrojów 
georadarowych (GPR) wykonane dla badań w systemie 3D. 

Fig. 26. Wrocław, Ostrów Tumski. Kościół p.w. Św. Idziego. Część II – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 - 
wybrane przekroje GPR: z pomiarów dla systemu 3D pokazane jako obrazy 2D. 

  (opr. Szynkiewicz A., 2015). 

Fig. 27. Wrocław, Ostrów Tumski. Kościół p.w. Św. Idziego. Część II – Anomalie na cięciach 
czasowych (poziomych) w systemie 3D: 1 -17, dla głębokości od 0 – 104 cm. 
(opr. Udyrysz M., 2015). 

Fig. 28. Wrocław, Ostrów Tumski. Kościół p.w. Św. Idziego. Część II – 3D. 5), 6), 7), 8), 9), 10) - 
wybrane cięcia czasowe (poziome) w systemie 3D, dla głębokości od 25 cm do 62 cm. 
A – zestawienie położenia anomalii (grobu) z wybranych cięć czasowych 3D 
(opr. Udyrysz M., 2015). 
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Fig. 29. Wrocław, Ostrów Tumski. Kościół p.w. Św. Idziego. Część II – anomalie georadarowe  
w systemie 3D: A – bryła 3D, widok ze środka kościoła w kierunku prezbiterium; 
B – bryła 3D, widok od strony środka kościoła w kierunku prezbiterium.  
(opr. Udyrysz M., 2015). 

Fig. 30. Wrocław, Ostrów Tumski. Kościół p.w. Św. Idziego. Część II – anomalie georadarowe  
w systemie 3D: A – bryła 3D, widok ze środka kościoła w kierunku prezbiterium; 
B – bryła 3D, widok od strony prezbiterium w kierunku środka kościoła. 
 (opr. Udyrysz M., 2015). 

Fig. 31. Wrocław, Ostrów Tumski. Kościół p.w. Św. Idziego. Mapa anomalii georadarowych  
z systemu 3D.  

Fig. 32. Wrocław, Ostrów Tumski. Kościół p.w. Św. Idziego. Mapa anomalii georadarowych  
z analizy danych w systemie 2D oraz z systemie 3D:  
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FIGURY 

 

Fig. 01. Wrocław, Ostrów Tumski. Położenie Kościoła p.w. Św. Idziego. 

 

 

Fig. 02. Wrocław, Ostrów Tumski. Kościół p.w. Św. Idziego (fotografia lotnicza: geoportal.gov.pl). 
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Fig. 03. Wrocław, Ostrów Tumski. Kościół p.w. Św. Idziego. 
A – widok od strony południowo-zachodniej; B – widok od strony południowo-wschodniej. 

 

 

Fig. 04. Wrocław, Ostrów Tumski. Kościół p.w. Św. Idziego.  
Wnętrze kościoła – widok od strony zachodniej. 
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Fig. 05. Wrocław, Ostrów Tumski. Kościół p.w. Św. Idziego - rzut posadzki.  
(Wg Kozaczewski T., 1972. Plan wykopów z zaznaczeniem odkrytych pozostałości: 1. Apsyda,  
2. Ołtarz, 3. Filar łuku tęczowego, 4. Półfilary, 5. Tomba, 6. Grób, X. pozostałości budowli kamiennej, 

Y. dolna warstwa rozbiórkowa 
 

 

Fig. 06. Metoda georadarowa (GPR). Aparatura georadarowa RAMAC/GPR 
z antenami ekranowanymi 250 MHz 
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Fig. 07. Metoda georadarowa (GPR). Ograniczenia metody i etapy badań 
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Część I –2D (etap ogólny) 
 

 

Fig. 08. Wrocław, Ostrów Tumski. Kościół p.w. Św. Idziego.  
Część I - Linie przekrojów georadarowych (GPR) wykonane dla badań w systemie 2D. 

 

 

 

Fig. 09. Wrocław, Ostrów Tumski. Kościół p.w. Św. Idziego. Przekrój georadarowy (GPR): 1. 
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Fig. 10. Wrocław, Ostrów Tumski. Kościół p.w. Św. Idziego. Przekrój georadarowy (GPR): 2. 

 

Fig. 11. Wrocław, Ostrów Tumski. Kościół p.w. Św. Idziego. Przekrój georadarowy (GPR): 3. 
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Fig. 12. Wrocław, Ostrów Tumski. Kościół p.w. Św. Idziego. Przekrój georadarowy (GPR): 3a. 

 

 

Fig. 13. Wrocław, Ostrów Tumski. Kościół p.w. Św. Idziego. Przekrój georadarowy (GPR): 4. 
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Fig. 14. Wrocław, Ostrów Tumski. Kościół p.w. Św. Idziego. Przekrój georadarowy (GPR): 5. 

 

 

Fig. 15. Wrocław, Ostrów Tumski. Kościół p.w. Św. Idziego. Przekrój georadarowy (GPR): 6. 

 

Fig. 16. Wrocław, Ostrów Tumski. Kościół p.w. Św. Idziego. Przekrój georadarowy (GPR): 7. 
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Fig. 17. Wrocław, Ostrów Tumski. Kościół p.w. Św. Idziego. Przekrój georadarowy (GPR): 8. 

 

 

Fig. 18. Wrocław, Ostrów Tumski. Kościół p.w. Św. Idziego. Przekrój georadarowy (GPR): 9. 
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Fig. 19. Wrocław, Ostrów Tumski. Kościół p.w. Św. Idziego. Przekrój georadarowy (GPR): 10. 

 

Fig. 20. Wrocław, Ostrów Tumski. Kościół p.w. Św. Idziego. Przekrój georadarowy (GPR): 11. 
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Fig. 21. Wrocław, Ostrów Tumski. Kościół p.w. Św. Idziego. Przekrój georadarowy (GPR): 12. 

 

 

Fig. 22. Wrocław, Ostrów Tumski. Kościół p.w. Św. Idziego. Przekrój georadarowy (GPR): 13. 
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Fig. 23. Wrocław, Ostrów Tumski. Kościół p.w. Św. Idziego. Przekrój georadarowy (GPR): 14. 

 

 

 

Fig. 24. Wrocław, Ostrów Tumski. Kościół p.w. Św. Idziego.  
Część I – etap ogólny 2D. Anomalie georadarowe (GPR) w systemie 2D. 

(opr. Szynkiewicz A., 2015) 
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Część II –3D (etap szczegółowy) 

 

 

Fig. 25. Wrocław, Ostrów Tumski. Kościół p.w. Św. Idziego.  
Część II - Linie przekrojów georadarowych (GPR) wykonane dla badań w systemie 3D 

(linie prowadzono z N w kierunku S, w odstępach co 0,25 m). 
G – kontrolny punkt „0,0”. 
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Fig. 26. Wrocław, Ostrów Tumski. Kościół p.w. Św. Idziego.  
Część II – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 - wybrane przekroje GPR: z pomiarów dla systemu 3D  

pokazane jako obrazy 2D. 
(linie prowadzono z N w kierunku S, w odstępach co 0,25 m). 

G-H, J-K (czerwony kolor) – położenie linii bazowych; 
owal, przerywana linia, różowa – miejsce pochówku (trumna);  

prostokąt, ciągła linia, żółta – obudowa grobu (?) 
(opr. Szynkiewicz A., 2015) 
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Fig. 27. Wrocław, Ostrów Tumski. Kościół p.w. Św. Idziego.  

Część II – Anomalie na cięciach czasowych (poziomych) w systemie 3D: 1 -17,  
dla głębokości od 0 – 104 cm. 

(opr. Udyrysz M., 2015) 
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Fig. 28. Wrocław, Ostrów Tumski. Kościół p.w. Św. Idziego. Część II – 3D. 
5), 6), 7), 8), 9), 10) - wybrane cięcia czasowe (poziome) w systemie 3D  

dla głębokości od 25 cm do 62 cm. 
(prostokąt, linia przerywana, różowa – anomalia pokazująca miejsce pochówku); 

A – zestawienie położenia anomalii (grobu) z wybranych cięć czasowych 3D 
(opr. Udyrysz M., 2015) 
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Fig. 29. Wrocław, Ostrów Tumski. Kościół p.w. Św. Idziego.  
Część II – anomalie georadarowe w systemie 3D:  

A – bryła 3D, widok ze środka kościoła w kierunku prezbiterium; 
B – bryła 3D, widok od strony środka kościoła w kierunku prezbiterium 

(prostokąt, linia przerywana, różowa – anomalia pokazująca miejsce pochówku) 
(opr. Udyrysz M., 2015) 
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Fig. 30. Wrocław, Ostrów Tumski. Kościół p.w. Św. Idziego.  
Część II – anomalie georadarowe w systemie 3D:  

A – bryła 3D, widok ze środka kościoła w kierunku prezbiterium; 
B – bryła 3D, widok od strony prezbiterium w kierunku środka kościoła. 

(prostokąt, linia przerywana, różowa – anomalia pokazująca miejsce pochówku) 
(opr. Udyrysz M., 2015) 
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Fig. 31. Wrocław, Ostrów Tumski. Kościół p.w. Św. Idziego.  
Mapa anomalii georadarowych z systemu 3D:  

 

 

Fig. 32. Wrocław, Ostrów Tumski. Kościół p.w. Św. Idziego.  
Mapa anomalii georadarowych z analizy danych w systemie 2D oraz z systemie 3D:  


