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Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem
International Noise Awareness Day (INAD)
27 kwietnia 2022 roku odbyła się kolejna światowa edycja Międzynarodowego Dnia Świadomości Zagrożenia
Hałasem.
Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hała-
sem został ustanowiony przez amerykańską organizację
League for the Hard of Hearing (pol. Liga Niedosłyszą-
cych). Organizacja ta powstała w roku 1910 w Nowym
Jorku, a jej głównym celem było polepszenie jakości życia
ludzi niedosłyszących oraz zwrócenie uwagi na powszech-
ne występowanie hałasu oraz uświadomienie ludziom jak
szkodliwy wpływ ma to powszechne zjawisko.
W USA po raz pierwszy Międzynarodowy Dzień Świa-
domości Zagrożenia Hałasem (NAD) był obchodzony
w roku 1995. W Polsce tradycję obchodów tego dnia za-
początkowało Towarzystwo Higieny Akustycznej w roku
2000 (wg Wikipedii). 25 kwietnia na całym świecie uwaga
wszystkich ludzi powinna być skierowana na powszech-
ność występowania hałasu w środowisku, na fakt, że ha-
łas ma negatywny wpływ na zdrowie i w efekcie może
być szkodliwy. To również okazja by uświadomić sobie
fakt, że w większości przypadków sami taki niebezpiecz-
ny dla naszego organizmu hałas generujemy! Tymcza-
sem świadomość społeczna tego problemu nadal jest
niska. Ludzie często nie zdają sobie sprawy, w jakich
sytuacjach może dojść do trwałego uszkodzenia słuchu
i jak można temu zapobiec.

Katedra Akustyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu co roku organizuje obchody Międzynarodo-
wego Dnia Świadomości Zagrożenia Hałasem.
W tym roku Katedra Akustyki postanowiła uczcić ten
dzień organizując seminarium naukowe połączone z „Ak-
tywnym słuchaniem miasta” w ramach wspólnego dźwię-
kowego spaceru. Do wzięcia udziału w obchody Mię-
dzynarodowego Dnia Świadomości Zagrożenia Hałasem
zaprosił uczestników spotkania (w formie zdalnej), Dzie-
kan Wydziału Fizyki UAM, prof. UAM Roman Gołębiewski.
Tematyka poruszana w trakcie pierwszej części spotkania
dotyczyła wybranych zagadnień związanych z oddziały-
waniem różnego typu hałasu na organizm ludzki. Uczest-
nicy tego spotkania mogli się dowiedzieć, jak i gdzie zna-
leźć informacje o hałasie w mieście, powiecie, gminie oraz
w jaki sposóbmożna zredukować hałas – np. samochodo-
wy. Mogli również usłyszeć, co to jest krajobraz dźwięko-
wy i czy na jego podstawie można zidenty kować różne
miejsca wmieście bazując tylko na informacji dźwiękowej.
Pojawiły się również informacje o hałasie generowanym
przez turbiny wiatrowe i dlaczego ich obecność jest po-
żądana w świetle wszechobecnego smogu, związanego
z energią pozyskiwaną z węgla.
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Pod koniec części referatowej prowadząca, prof. dr hab.
Anna Preis zaproponowała dyskusję, w trakcie której głos
zabierali uczestnicy tego spotkania.
W drugiej części wydarzenia uczestnicy zostali zapro-
szeni przez mgr. Eryka Kozłowskiego do wzięcia udziału
w bezpośrednim spotkaniu z pracownikami i studentami
Katedry Akustyki i uczestniczenia w aktywnym słuchaniu
miasta.
W sumiew wydarzeniu referatowym uczestniczyły 93 oso-
by, a w spacerze dźwiękowym po mieście Poznaniu około
20 osób.
Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem
JM Rektor UAM prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej, Pre-
zydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka, Wojewody Wielko-
polskiego Michała Zielińskiego, Katedry Akustyki Wydzia-
łu Fizyki UAM, Komitetu Akustyki Polskiej Akademii Nauk
oraz Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu.

Program wydarzenia

11:00 – 11:10 Otwarcie, wprowadzenie w obchody Międzynarodowego Dnia Świadomości Zagrożenia Hałasem�
Dziekan Wydziału Fizyki UAM, prof. UAM Roman Gołębiewski

11:10 – 11:30 Czy turbina wiatrowa może być dobrym sąsiadem człowieka?�
prof. dr hab. Anna Preis

11:30 – 11:50 Normy hałasu i mapy akustyczne – jak sprawdzić hałas w okolicy?�
dr Jan Felcyn

11:50 – 12:10 Oswoić miejski hałas – o metodach redukcji hałasu w mieście�
dr Michał Gałuszka

12:10 – 12:40 Krajobraz dźwiękowy Poznania�
prof. dr. hab. Anna Preis, mgr Eryk Kozłowski

15:00 Aktywne słuchanie miasta – spacer po Poznaniu z udziałem pracowników i studentów Katedry Akustyki


