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WPROWADZENIE

Nowe technologie, szczególnie te, które związane są z me-
todami geofizycznymi, znajdują coraz szersze zastosowanie 
również w ochronie dziedzictwa kulturowego. Jedną z nich 
jest prezentowana w niniejszym artykule nieinwazyjna me-
toda pomiarów georadarowych (Ground Penetrating Radar; 
GPR). GPR ze względu na swoje możliwości rozpoznania 
i określenia cech badanego obiektu pozwala na prowadze-
nie badań nawet w przypadku, gdy na powierzchni ziemi nie 
pozostał żaden ślad. Ze względu na niedestrukcyjność tych 
badań, możliwe jest także prowadzenie rozpoznania w przy-
padkach miejsc o delikatnej charakterystyce, także ze wzglę-
dów kulturowych czy religijnych1.

Obecnie badania prowadzone w ramach archeologii są-
dowej przy użyciu metody georadarowej pozwalają nie tylko 
na rozpoznanie miejsca przyszłych prac wykopaliskowych – 
archeologicznych i kryminalistycznych, ale także na wykrycie 
i otoczenie ochroną miejsc pochówków.

WYTYCZNE KOMISJI RABINICZNEJ DO SPRAW 
CMENTARZY ŻYDOWSKICH DOTYCZĄCE 
OCHRONY CMENTARZY ŻYDOWSKICH 
W POLSCE

Wyjątkowy status cmentarzy żydowskich nie pozwala na ich 
naruszanie. Sam teren przeznaczony pod przyszłą lokalizację 
cmentarza zyskuje status sacrum. Również ciało, które sta-
nowi „naczynie” dla ludzkiej duszy, po śmierci zyskuje status 
nienaruszalnej świętości. Nie może spoczywać ponad po-
wierzchnią ziemi, ani nie może być z niej wydobyte. Tradycja 
żydowska, która jest jednocześnie współcześnie przestrzega-
nym prawem, nie pozwala na przeprowadzanie ekshumacji, 
chyba, że kości zmarłego są bezpośrednio zagrożone znisz-
czeniem. Ze względu na obowiązujące prawo, niemal nie-
możliwe jest przeprowadzenie na terenie cmentarzy żydow-
skich takich prac, które związane są z naruszeniem ziemi. 
Należy podkreślić, że miejsce określone mianem cmentarza, 

1  Niedestrukcyjne badania prowadzone w Jedwabnem, zob. Karczewski et 
al. 2011: 319.

zgodnie z prawem żydowskim, odnosi się do terenu, gdzie 
pochowano zmarłych. Na powierzchni ziemi nie muszą być 
widoczne stojące macewy, najważniejsze jest, że w tym miej-
scu wciąż spoczywają ludzkie kości. Dlatego też wszelkie pra-
ce związane z ingerencją w strukturę gruntu są niemożliwe 
również na obszarach historycznych cmentarzy, po których 
nie ma śladów we współczesnym krajobrazie.

Jedyną możliwością rozpoznania takich obszarów są me-
tody nieinwazyjne, takie jak geofizyka lub przeprowadzenie 
prospekcji terenowej. Wszystkie inne działania, w tym rów-
nież badania archeologiczne, wymagają uzyskania niezbęd-
nych zgód. W przypadku prac destrukcyjnych (inwazyjnych), 
które z ważnych przyczyn muszą odbyć się w granicach 
cmentarza żydowskiego, konieczne jest otrzymanie pozwo-
lenia od Komisji Rabinicznej do spraw Cmentarzy Żydow-
skich. Jednakże wystąpienie o taką zgodę musi być podyk-
towane dobrem zmarłego spoczywającego na cmentarzu 
oraz warunkiem wyjątkowego zagrożenia, które dla niego 
stwarzają zaistniałe okoliczności. W przeciwnym razie naru-
szenie szczątków spoczywających w ziemi wiąże się z niepo-
kojeniem jego duszy.

Prace Komisji Rabinicznej do spraw Cmentarzy 
Żydowskich wiążą się ze sprawowaniem nadzoru nad wszel-
kimi działaniami prowadzonymi na terenach cmentarzy ży-
dowskich. Celem nadrzędnym jest uchronienie tych miejsc 
przed zniszczeniem i niegodnym potraktowaniem ludzkich 
szczątków. Ponadto ważnym elementem działań Komisji 
jest przywracanie pamięci o historycznych cmentarzach 
wraz z utrwaleniem ich pierwotnych granic (sprzed 1939 r.). 
Nawet zabudowanie tego miejsca, jak i przeprowadzenie 
prac budowlanych na tych obszarach, nie sprawia, że teren 
ten przestaje być święty w rozumieniu prawa żydowskiego. 
Choć teren został sprofanowany, to dopóki w ziemi pozo-
stają ludzkie szczątki, nawet niekompletne i nie spoczywa-
jące w układzie anatomicznym, jest to wciąż miejsce świę-
te, którego nie należy ponownie naruszać (niszczyć). Dla 
tych działań istotne jest określenie granic tych cmentarzy, 
które w wyniku dewastacji mogły zostać zatarte. Zlokalizo-
wanie jam grobowych w przypadku, gdy nie istnieją już ma-
cewy oraz ustalenie obszaru, który zajmuje cmentarz, jest 
niezwykle ważne zarówno dla przywrócenia pamięci o tym 
świętym miejscu, jak i do prowadzenia dalszych działań, 

Katarzyna Zdeb i Jacek Adamiec

Nowe technologie  
w ochronie nienaruszalności  

cmentarzy żydowskich 
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których celem jest zapewnienie ochrony ludzkim szcząt-
kom, które nadal spoczywają w ziemi2. 

PRACE GEOFIZYCZNE NA TERENIE CMENTARZY 
ŻYDOWSKICH

Za cmentarz w kulturze żydowskiej uważa się obszar, na któ-
rym pochowano przedstawicieli tej religii. Dlatego też każde 
miejsce, które stało się miejscem pochówku intencjonal-
nie lub przypadkowo, jest święte, a co za tym idzie podle-
ga ochronie. Wszystkie planowane w jego granicach prace 
ziemne są zabronione ze względów religijnych. W przypad-
kach, gdy są one niezbędne, np. wiążą się z inwestycjami, 
o konsultacje proszona jest wymieniona wyżej Komisja. 
W zakresie jej kompetencji leży między innymi wyrażenie 
zgody na przebieg prac budowlanych lub ich zatrzymanie 
w przypadku, gdy stanowią one zagrożenie dla pochówków.

Współczesne inwestycje związane z budową dróg, ga-
zociągów lub innych inwestycji związanych z koniecznością 
ingerencji w strukturę gruntu, mogą zostać wstrzymane. 

2 Wytyczne Komisji dotyczące ochrony cmentarzy żydowskich w Polsce 
wydane przez Komisję Rabiniczną ds. Cmentarzy Żydowskich, Internet: 
http://warszawa.jewish.org.pl/pl/dziedzictwo/cmentarze-ogolne/ (wgląd 
02.04.2019).

Przyczyną może być podejrzenie, że na tym terenie znajduje 
się mogiła lub dawny cmentarz żydowski. W takim przypad-
ku prace na tym terenie muszą zostać zakończone. Komisja 
Rabiniczna podejmuje takie decyzje ze względu na fakt, że 
szczątki spoczywające pod ziemią sprawiają, że jest ona 
uświęcona, a co za tym idzie nie może zostać naruszona.

Ze względu na potencjalną świętość miejsca, na którym 
wystąpiła konieczność sprawdzenia czy istotnie obszar ten na-
leży uznać za cmentarz żydowski, zastosowanie badań geofi-
zycznych jest w pełni uzasadnione (ryc. 1). Spośród dostęp-
nych możliwości wytypowano metodę georadarową, która 
umożliwia przeprowadzenie nieinwazyjnej prospekcji gruntu. 
Podstawową zasadą działania metody georadarowej jest emi-
sja przez antenę nadawczą impulsu elektromagnetycznego 
w głąb ośrodka geologicznego bądź antropogenicznego. Im-
puls ten ulega załamaniu, odbiciu i tłumieniu. Tak przekształ-
cona fala po odbiciu rejestrowana jest przez antenę odbiorczą. 
Uzyskane wyniki przedstawione są w postaci odzwierciedla-
jącej budowę geologiczną badanego obszaru. W przypadku 
lokalizacji obiektów antropogenicznych, takich których struk-
tura związana jest z pustką wewnątrz, a więc są wypełnione 
powietrzem, względna stała dielektryczna zbliżona jest do 
wartości 1. Przykładami takich obiektów są krypty i tunele. 
Natomiast w przypadku miejsc, w których obiekt jest wypeł-
niony powietrzem względem utworów budujących badane 

Ryc. 1. Przygotowanie terenu do badań geofizycznych (fot. J. Adamiec)
Fig. 1. Site preparation for geophysical surveys (photo by J. Adamiec)
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podłoże, stała dielektryczna ośrodka waha się w zakresie od 
kilku do kilkudziesięciu, a co za tym idzie obiekty te powinny 
wyraźnie odznaczać się na tle wykonanego echogramu profilu 
badawczego. Ze względu na ich nieinwazyjność i nieniszcze-
nie badanego ośrodka badania georadarowe pozwalają na 
uzyskanie dodatkowych informacji o miejscach, w których na 
powierzchni nie zachowały się pozostałości antropogeniczne. 
Metoda georadarowa (GPR) pozwala także na wytypowanie 
miejsc, które należy objąć ochroną konserwatorską3.

GOEARCHEOLOGIA W IDENTYFIKACJI 
I OCHRONIE „TRUDNEGO” DZIEDZICTWA 
KULTUROWEGO

Badania geofizyczne połączone z archeologią sądową po-
zwalają na wstępną identyfikację miejsc domniemanych 
pochówków. W przypadku odkrycia anomalii umożliwiają 
zaobserwowanie ich już w trakcie prowadzenia pomiarów 
i dokładne określenie ich lokalizacji wraz z podaniem zasięgu 
i głębokości. Nieinwazyjność tejże metody sprzyja stosowa-
niu jej w sprawach trudnych pod względem prawnym, jak 
i delikatnych – w przypadku rozstrzygania kwestii związanych 
z tradycją i religią. Nawiązanie współpracy pomiędzy różnymi 
specjalistami oraz stosowanie szerokiego spektrum metod 
badawczych pozwala na ochronę dziedzictwa kulturowego 
różnych kultur4. 

Stosowanie tej nieinwazyjnej metody w celu lokalizacji 
mogił ludności żydowskiej z okresu drugiej wojny świato-
wej, przedstawione zostanie na przykładzie badań przepro-
wadzonych przez autorów niniejszego rozdziału. Podczas 
prowadzenia robót budowlanych, mieszkańcy okolicznej 
miejscowości poinformowali przedstawicieli inwestora, że 
w miejscu, gdzie została zaplanowana inwestycja znajduje 
się mogiła. Zgodnie z miejscową historią w trakcie drugiej 
wojny światowej na jednym z pól została rozstrzelana dziew-
czyna żydowskiego pochodzenia i tam też pogrzebana. Ze 
względu na te doniesienia, prace budowlane zostały zatrzy-
mane, natomiast o domniemanej obecności pochówku oso-
by związanej z judaizmem powiadomiono Komisję Rabinicz-
ną do spraw Cmentarzy Żydowskich.

Ze względu na konieczność określenia czy niezbędne 
będzie skorygowanie projektu inwestycji, zaproponowano 
przeprowadzenie badań nieinwazyjnych, aby nie naruszyć 
świętej ziemi, w której mogą zalegać ludzkie kości. Zdecy-
dowano się na przeprowadzenie prac metodą georadarową, 
ponieważ jej zastosowanie umożliwia niemal natychmiasto-
we wykluczenie lub potwierdzenie obecności anomalii na 
terenie poddanym badaniom (ryc. 2).

Ponadto, ze względu na charakter poszukiwań, zaplano-
wano nieinwazyjne prace z zakresu archeologii sądowej oraz 
nadzór saperski. Celem nadzoru saperskiego było określenie 
czy obszar, w którym miały miejsce działania wojenne z okre-
su drugiej wojny światowej, stanowi zagrożenie dla inwesty-
cji. Połączenie tych trzech metod stanowiło niezwykle trafną 

3 Karczewski et al. 2011: 112–114; por. także Misiewicz 2006: 127–128.
4 Por. Godzień 2017: 45–46.

decyzję, której efektem było udzielenie odpowiedzi na naj-
ważniejsze pytanie: czy w granicach obszaru przeznaczonego 
do weryfikacji znajdowała się mogiła. 

Prace terenowe w okolicy miejscowości Januszowice, 
położonej w woj. podkarpackim, rozpoczęto od przeprowa-
dzenia prospekcji powierzchniowej na obszarze, który miał 
zostać poddany badaniom. Wytypowano i oznaczono obszar, 
w granicach którego miały zostać wykonane badania geofi-
zyczne. Następnie założono siatkę pomiarową, w której pro-
file oddalone były od siebie o 25 cm5. Decyzję o tak gęstej 
siatce podjęto ze względu na charakter poszukiwań, których 
głównym zadaniem było rozpoznanie anomalii w badanym 
ośrodku. Do prac wykorzystano antenę VIY3iw-700 o często-
tliwości 700MHz, której zasięg to 2,5 m poniżej powierzchni 
badanego gruntu (ryc. 3). W trakcie prac założono 126 profi-
li, z których następnie opracowano tyleż samo echogramów 

5 Godzień 2017: 43–50; Trzciński 2013: 138–149.

Ryc. 2.  Badania georadarowe w miejscu domniemanej mogiły  
(fot. D. Skoczylas)

Fig. 2.  GPR surveys at the site of the alleged graves (photo by 
D. Skoczylas)

Ryc. 3. Badania terenowe (fot. D. Skoczylas)
Fig. 3. Field studies (photo by D. Skoczylas)
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pionowych przekrojów6. Należy pamiętać, że „rzeczywiste 
warunki geologiczne i terenowe determinują skuteczność 
metody georadarowej”7. Również istotne jest, aby w trakcie 
planowania prac dobrać odpowiednią antenę w przypadku 
ośrodka, który nie jest jednorodny, co wpływa na rozprasza-
nie fali8. Taka sytuacja miała miejsce w przypadku tych prac, 
ponieważ badany teren był stosunkowo trudny dla prowa-
dzonych badań ze względu na fakt, że wcześniej w tym miej-
scu znajdowało się gospodarstwo oraz sad z drzewami owo-
cowymi, z którego kilka nadal rosło9. Natomiast obecność 
pozostałości po rolniczych zabudowaniach mogła wpłynąć 
negatywnie na otrzymywane wyniki. Również pozostało-
ści z okresu pierwszej, jak i drugiej wojny światowej mogły 
przyczynić się do emitowanych zakłóceń. Jednakże trwający 
w tym samym czasie nadzór saperski umożliwił wykluczenie 
niektórych spośród anomalii wykrytych georadarem. Pozwo-
liło to na pierwsze, częściowe zweryfikowanie uzyskanych 
wyników. Drugim etapem weryfikacji było poddanie wstęp-
nej analizie rezultatów otrzymanych przy zastosowaniu geo-
radaru. Poddanie wstępnej interpretacji otrzymanych rezul-
tatów w postaci nielicznych i płytko uchwyconych anomalii 
pozwoliło na stwierdzenie, że w granicach badanego obszaru 
nie ma pozostałości po domniemanej mogile. Ostatnim eta-
pem interpretacji wyników było przetworzenie otrzymanych 
danych w specjalistycznym oprogramowaniu. 

Prace geofizyczne, prowadzone w celu określenia loka-
lizacji domniemanej mogiły, posłużyły również weryfikacji 
miejscowych podań i zeznań świadków. Prowadzony w tym 

6 Adamiec 2018. 
7 Karczewski et al. 2011: 277.
8 Karczewski et al. 2011: 162–163.
9 Zgodnie z zaleceniami Komisji Rabinicznej nie jest możliwe wycinanie 

korzeni drzew ani krzaków, ponieważ narusza to strukturę cmentarnej 
ziemi, zob. Wytyczne Komisji dotyczące ochrony cmentarzy żydowskich 
w Polsce wydane przez Komisję Rabiniczną ds. Cmentarzy Żydowskich.

samym czasie nadzór saperski przyczynił się do określenia 
miejsc potencjalnie niebezpiecznych, a także do wstępnej 
weryfikacji otrzymanych wyników. Ze względu na wyjątkowy 
charakter miejsca, na którym prowadzono nieinwazyjne ba-
dania zdecydowano się na nadzór archeologa sądowego. Te 
trzy połączone rodzaje badań pozwoliły na przeprowadzenie 
dokładnych badań i uzyskanie wyników, które zanegowały 
obecność mogiły – żadna z otrzymanych anomalii nie była 
zbliżona do poszukiwanego wyniku (ryc. 4). Prace tereno-
we wraz ze wstępną interpretacją w terenie, jak i późniejsze 
opracowanie pozyskanych wyników, pozwoliły na stwierdze-
nie, że w granicach badanego obszaru nie znajduje się grób.

Należy podkreślić, że dzięki nieinwazyjności metody geo-
radarowej możliwe jest stosowanie jej przy różnorodnych 
obiektach. Pomiary te nie stanowią zagrożenia dla stanu za-
chowania badanych zabytków i obiektów. Nie wpływają rów-
nież negatywnie na substancję zabytkową ani na otaczający 
je krajobraz naturalny. Właśnie dzięki tym nieinwazyjnym 
i niedestrukcyjnym właściwościom możliwe było zastosowa-
nie radaru podczas prac prowadzonych w granicach bada-
nego obszaru na terenie domniemanego cmentarza. Użycie 
georadaru okazało się kluczowym uzupełnieniem prospekcji 
terenowej i nadzoru saperskiego. Ponadto wykorzystanie 
georadaru pozwala na przetwarzanie danych w terenie i pro-
wadzenie wstępnej ich interpretacji, co w tego typu spra-
wach nierzadko okazuje się niezwykle ważne.

Nieinwazyjna prospekcja gruntu, stosowana podczas po-
szukiwania zwłok w ramach badań związanych z archeolo-
gią sądową, okazuje się kluczową metodą. Pozwala nie tylko 
na prowadzenie poszukiwań dawnych granic cmentarzy, ale 
również umożliwia lokalizację pojedynczych mogił. Ważne 
jest, że ta metoda może zostać zastosowana również pod-
czas poszukiwań cmentarzy żydowskich ze względu na nie-
inwazyjność prowadzonych prac w celu uzyskania wyników. 
Brak ingerencji w grunt pozwala na jej zastosowanie na ob-
szarach, gdzie zachodzi podejrzenie obecności pochówków 
osób żydowskiego pochodzenia. Nawiązanie współpracy 
pomiędzy osobami zajmującymi się prowadzeniem badań 
metodą GPR z Komisją Rabiniczną pozwoli nie tylko na iden-
tyfikację miejsc, w obrębie których zachodzi podejrzenie, iż 
zlokalizowane były tam groby ludności żydowskiej. Możliwe 
jest również prowadzenie relatywnie szybkie i dokładne po-
zyskiwanie wyników wraz z ich wstępną interpretacją w trak-
cie ich trwania. Ponadto zastosowanie właśnie tej metody 
zapewnia nienaruszalność miejsc świętych, a co za tym idzie, 
również poszanowanie kultury i zasad religijnych przy za-
pewnianiu trwania w niezmienionej postaci.

Ryc. 4. Echogram georadarowy (oprac. J. Adamiec)
Fig. 4. GPR Echogram (designed by J. Adamiec)
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Katarzyna Zdeb and Jacek Adamiec

New technologies in protecting the inviolability of Jewish cemeteries 

Summary

Non-destructive research conducted as part of forensic ar-
chaeology is sometimes carried out in the areas of alleged 
Jewish cemeteries. In such cases verification of geophysical 
surveys is necessary. In the case of criminology and forensic 
archaeology research, the GPR method is the best possible 
way to identify the locations of alleged graves. In addition, 

such surveys allow to plan the engineering work with the ex-
clusion of sacred sites. This ensures planning projects chang-
es in advance, while respecting culture and traditions.

Translated by Katarzyna Zdeb
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