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Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem 

Noise Awareness Day (NAD) 

 

25 kwietnia 2019 roku odbywa się kolejna światowa edycja Międzynarodowego Dnia 
Świadomości Zagrożenia Hałasem. Jego poznańskie obchody to świetna okazja do 
poznania zagrożeń jakie niesie hałas we współczesnym świecie i sposobów walki 
z nim. 

Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem został ustanowiony przez 
amerykańską organizację League for the Hard of Hearing (pol. Liga Niedosłyszących). 
Organizacja ta powstała w roku 1910 w Nowym Jorku, a jej głównym celem było 
polepszenie jakości życia ludzi niedosłyszących (cierpiących na ubytki słuchu). 

W USA po raz pierwszy Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem (NAD) 
był obchodzony w roku 1995. W Polsce tradycję obchodów tego dnia zapoczątkowało 
Towarzystwo Higieny Akustycznej w roku 2000 (wg. Wikipedii). 25 kwietnia na całym 
świecie uwaga wszystkich ludzi powinna być skierowana na powszechność występowania 
hałasu w środowisku, na fakt, że hałas ma negatywny wpływ na zdrowie i w efekcie może 
być szkodliwy. To również okazja by uświadomić sobie fakt, że w większości przypadków 
sami taki niebezpieczny dla naszego organizmu hałas generujemy! Tymczasem 
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.  

W obchody Międzynarodowego Dnia Świadomości Zagrożenia Hałasem włącza się 
również Poznań. 25 kwietnia 2019 roku Instytut Akustyki Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Instytutu 
Akustyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polskie Towarzystwo 
Akustyczne (Oddział Poznański) oraz partnerzy: Centrum Otwarte i Poznań Design 
Festiwal zapraszają wszystkich mieszkańców do samego centrum miasta. Spotykamy się 
na 7 piętrze budynku dawnego Miastoprojektu (drugi budynek ‘alf’ od ul. Gwarnej) 
przy ul. św. Marcin 58/62 w sali na VII piętrze. 
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Od godziny 14 będą do dyspozycji wszystkich gości stanowiska, na których będzie 
można: 

− sprawdzić swój słuch, czyli odpowiedzieć sobie na pytanie czy już trzeba zacząć 
nosić aparat słuchowy czy jeszcze nie? 

− sprawdzić czy poziom dźwięku, na którym słucha się swojej ulubionej muzyki 
w smartfonach jest bezpieczny, czy może uszkadza już słuch? 

− ocenić hałas generowany przez niektóre zabawki i sprawdzić czy one tylko bawią 
czy może również mogą wyrządzić „słuchową krzywdę” 

− dowiedzieć się jak można sobie poradzić z hałasem, czy my sami możemy zmienić 
krajobraz dźwiękowy naszego miasta 

− skonfrontować swoje wyobrażenie o metodach redukcji hałasu, czy jesteśmy 
skazani na ekrany akustyczne czy może są jakieś inne możliwości 

− nauczyć się słuchać hałasu, czyli usłyszeć na żywo taki poziom hałasu , który już 
może być szkodliwy oraz taki, który jeszcze jest bezpieczny. 

Od godziny 17 trwać będzie część wykładowa, w której poruszone zostaną 
następujące tematy: 

- 1700 – powitanie 
- 1710 – 1730 – Anna Preis, Eryk Kozłowski, Krajobraz dźwiękowy Poznania 
- 1730 – 1750 – Andrzej Wicher, Czy stosowanie słuchawek w smartfonach 

i innych przenośnych odtwarzaczach dźwięku jest bezpieczne dla słuchu? 
- 1750 – 1810 – Roman Gołębiewski, Aparat słuchowy, a wzmacniacz słuchu 
- 1810 – 1830 – Maciej Buszkiewicz, Dźwięki generowane przez zabawki a ryzyko 

uszkodzenia słuchu dziecka 
- 1830 – 1850 – Michał Gałuszka, Oswoić miejski hałas – o metodach redukcji 

hałasu w mieście 

 
Podczas tego wydarzenia towarzyszyć nam będą przedstawiciele różnych firm, które na 
co dzień zajmują się aparatami słuchowymi, monitorowaniem hałasu, mierzeniem ubytków 
słuchu. Usłyszą też Państwo przykłady dźwiękowe imitujące zdrowy i chory system 
słuchowy. 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu! 

 


