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Streszczenie:   W pracy omówiono akustyczne aspekty wyko-
rzystania kościoła pod wezwaniem Św. Marii Magdaleny we 
Lwowie do celów koncertowych. Przedstawiono wyniki pomia-
rów akustycznych oraz koncepcję poprawy jego walorów aku-
stycznych jako sali koncertowej z wykorzystaniem doraźnie 
wstawianych do wnętrza elementów, rozpraszających dźwięk 
i poprawiających wzajemne słyszenie się wykonawców. 

Słowa kluczowe:  fizyka budowli, sala, akustyka, pomiary aku-
styczne, symulacja komputerowa 

1. WPROWADZENIE 

Dominikański kościół pod wezwaniem św. Marii Magdaleny 
we Lwowie został zbudowany na początku XVII w. na tzw. 
Sykstówce, na wzniesieniu górującym nad miastem u zbiegu 
ulic Sykstuskiej i Sapiehy (rys. 1). Ówczesna budowla sta-
nowi tylko dzisiejsze prezbiterium [3], wydłużone, zakoń-
czone wielobocznie, z wielkimi oknami od południa. Ściany 
na zewnątrz wieńczy rozbudowane belkowanie z gęsto roz-
mieszczonymi wspornikami. Prezbiterium budowali przy-
puszczalnie Wojciech Kielar i Marcin Godny w latach 
1612—1635. Obawa, że wzniesiony nad miastem kościół 
mógłby być wykorzystany przez oblegających, hamowała 
jego budowę. W liście spod Smoleńska z 8 stycznia 1613 r. 
obawę taką wyraził nawet król Zygmunt III. Ale mimo tak 
wyeksponowanego położenia, w literaturze brak jakiego-
kolwiek, poza litografią pokazaną na rys. 1, wyobrażenia tej 
części kościoła. Obecną barokową formę architektoniczną 
kościół uzyskał w XVIII wieku [2, 8]. 
Na 1890 r. przypada zakończenie budowy sąsiednich obiek-
tów sakralnych: neoromańskiej kaplicy zakonu SS. Rodziny 

Marii przy ulicy Kurkowej nr 45 (architekt Józef Janowski) 
i neogotyckiego kościoła Karmelitanek Bosych przy ulicy 
Potockiego (narożnik ulicy Issakowicza, architekt Tadeusz 
Miinnich). W tym też roku ukończono wreszcie budowę 
neobarokowych hełmów na wieżach kościoła Św. Marii 
Magdaleny, przypuszczalnie według projektu Feliksa Księ-
żarskiego, z którego pochodząca perspektywa, odbiegająca 
jednak od zrealizowanego dzieła, zachowała się w Muzeum 
Narodowym w Krakowie (rys. 2). Wieże kościoła leżące w 
osi ul. Sykstuskiej, niewątpliwie widoczne od strony Śród-
mieścia, prezentują się odtąd znacznie lepiej (rys. 3 - 6). 
Znaczna pogłosowość wnętrza, mocno zmniejszająca zro-
zumiałość mowy, wynika z zastosowania materiałów wy-
kończeniowych nawiązujących do historycznego charakteru 
kościoła [6]. Celem pracy jest przedstawienie koncepcji 
przystosowania akustyki kościoła do celów muzycznych z 
uwzględnieniem wymagań konserwatorskich, dotyczących 
zachowania oryginalnego wyglądu wnętrza. 

2. WCZEŚNIEJSZA KONCEPCJA PROJEKTOWA 

Kubatura kościoła wynosi ok. 17.000 m3, na tylnej ścianie 
znajdują się organy (rys. 10). Nawa główna o długości ok. 
70 m i szerokości 10 m jest oddzielona podwójną kolumna-
dą od dwóch naw bocznych, każda o długości ok. 36 m i 
szerokości 3 m. Wraz z inwentaryzacją obiektu i remontem 
przeprowadzonym ok. roku 1970, na zamówienie Państwo-
wego Konserwatorium we Lwowie opracowano projekt 
przystosowania kościoła do funkcji sali koncertowej [11]. 
Projekt przewidywał umieszczenie pod stropem głównej 
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ACOUSTIC MEASUREMENTS AND COMPUTER SIMU-
LATION OF THE INTERIOR OF ST. MARY MAGDA-

LENE CHURCH IN LVIV 

Summary:   The paper discusses acoustical aspects of musical 
activity in St. Mary Magdalene church in Lviv. The concept of 
improving acoustical qualities of the church when employed as a 
concert hall is presented. Current acoustics of the church meets 
both liturgical and musical requirements as long as the convention 
of using it as a historical object is maintained. 
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