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S t r e s z c z e n i e  

Celem artykułu jest wykazanie ważnej roli projektowania akustycznego w planowaniu prze-
strzennym. Projektowanie akustyczne (soundscape design) jest nową interdyscypliną łączącą 
podejście naukowe (socjologii, antropologii, psychologii i geografii) i artystyczne w celu wy-
pracowania metod dla ulepszenia jakości estetycznej środowiska dźwiękowego. W ramach 
projektowania akustycznego mieści się ocena nowych dźwięków przed ich wprowadzeniem, 
ocena zgodności funkcji z istniejącym lub oczekiwanym krajobrazem dźwiękowym, ochrona 
pewnych dźwięków charakterystycznych (soundmark), użycie różnorodnych dźwięków dla 
tworzenia atrakcyjnego, bodźcowego środowiska akustycznego. Doceniane jest ludzkie do-
świadczenie, znaczenie dźwięków dla mieszkańców. Projektowanie akustyczne wprowadza 
trzeci wymiar w procesie planowania, uwzględnia interaktywne funkcje, zwraca uwagę na su-
biektywne i estetyczne aspekty.  
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A b s t r a c t  

The main aim of the paper is presenting the important role of the soundscape design in spatial 
planning. Soundscape design is a new interdisciplinary method, connecting scientific (socio-
logy, anthropology, psychology, and geography) and artistic approaches in the aim of creating 
methods for better esthetic quality of the soundscape. In the acoustic design evaluation of the 
new sounds before their implementation, evaluation of the coincidence function with existed 
or expected soundscapes, protection of the some soundmarks, using diversity of sounds for 
creation of attractive and stimulated sound environment is prepared. Human experience and 
importance of noise for inhabitants are also very valuable. Soundscape planning brings in the 
third dimension in the planning process, considers interactive functions and subjective and 
esthetic aspects. 
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1. Wstęp 
 
Rozwój cywilizacyjny charakteryzują znaczące zmiany w dźwiękowej warstwie kraj-

obrazu. W panoramie miasta średniowiecznego, otoczonego murami miejskimi dominował 
zamek oraz wieże kościelne, z których rozbrzmiewały dzwony i hejnał. Dźwięki były wy-
raziste, autentyczne (jedyne w swoim rodzaju), nieciągłe, przerywane. Ważną rolę odgry-
wał głos ludzki. Zasięg murów oraz zasięg słyszalności sygnałów dźwiękowych wyznaczał 
granice społeczności, integrował do wspólnych działań. Współcześnie warstwa dźwiękowa 
krajobrazu jest mało zróżnicowana, dominuje wszechobecny hałas komunikacyjny, od 
czasu do czasu słychać syreny, różne odgłosy krzyżują się, włączając się w szum miasta 
o monotonnej linii brzmieniowej. Człowiek jest osaczany przez wszechobecny hałas, który 
wkroczył również do parków miejskich, na obszary wiejskie, a nawet do parków narodo-
wych. Efektem długotrwałego oddziaływania niepożądanych dźwięków są uszkodzenia 
słuchu oraz pogorszenie sprawności psychicznej i ogólnego stanu zdrowia.  

W obszarach chronionych coraz mniej wyraźne są dźwięki przyrodnicze i harmonijne 
dźwięki kulturowe. Prawne zapisy ograniczają się wyłącznie do zakazów zakłócania ciszy 
w przypadku parków narodowych i rezerwatów przyrody. Dodatkowo wprowadzone usta-
wowo strefy ciszy i obszary ciche, choć wiążące dla planowania przestrzennego, nie są 
wystarczającym instrumentem dla zapewnienia wysokiej jakości dźwiękowej krajobrazu. 

W ostatnich latach w świetle poszukiwań tożsamości, specyfiki i niepowtarzalności 
miejsc coraz większe znaczenie zyskuje kształtowanie przestrzeni publicznych. Następuje 
powrót do wielofunkcyjności, złożoności i rozwiązań interaktywnych, ważną rolę przypi-
suje się czynnikom społecznym, historycznym i kulturowym, rewitalizacji centrów miej-
skich, wzmocnieniu konkurencyjności przestrzeni. W konsekwencji poprawia się jakość 
krajobrazu miejskiego, również w warstwie dźwiękowej, zdominowanej dotychczas przez 
wszechobecny hałas. Z reprezentacyjnych budynków rozbrzmiewają hejnały, na placach, 
deptakach coraz częściej można usłyszeć muzykę, głosy ludzkie, szepty i szumy wody 
w fontannach. Przestrzeń publiczna miast zaczyna brzmieć wielogłosowo. Jednak nie 
wszystko jest harmonijnie wpisane w przestrzeń. Często jest przypadkiem, ubocznym pro-
duktem innych działań (zmian w fizjonomii). Nie jest doceniane znaczenie dźwięku dla 
użytkowników tej przestrzeni. Są jednak przykłady zagraniczne, gdzie wypracowywane są 
nowe metody walki z tym zagrożeniem środowiskowym. Zwraca się uwagę na funkcje 
dźwięku, zwiększa się troska o akustyczny komfort, istotny okazuje się kontekst percep-
cyjny i historyczno-społeczny. W walce z hałasem stosowane jest podejście holistyczne, 
sięga się do koncepcji krajobrazu dźwiękowego, koncentrującej się na interakcjach dźwięku 
i społeczeństwa. 

Celem artykułu jest przedstawienie podejścia jakościowego w ochronie środowiska 
przed hałasem. Na podstawie literatury scharakteryzowano teorię projektowania akustycz-
nego, wzbogacając ją o przykłady rozwiązań zagranicznych. Na koniec przedstawiono 
wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów i uczniów w Lublinie 
w 2007 r. 

 
 

2. Projektowanie akustyczne 
 
W latach 60. kanadyjski kompozytor i muzykolog R.M. Schafer dostrzegł potrzebę 

zmiany kierunku walki z hałasem. Zaproponował pozytywne spojrzenie na dźwięki wokół 
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nas. Konieczne jest uświadomienie, które dźwięki chcemy zachować, rozwinąć, pomnożyć, 
by następnie wyodrębnić dźwięki szkodliwe, nużące, które musimy wyeliminować. Pod 
kierunkiem Schafera (1976) powstała interdyscyplinarna grupa badawcza – Przedsię-
wzięcie Krajobrazu Dźwiękowego Świata (World Soundscape Project, WSP) – koncentru-
jąca badania na krajobrazie dźwiękowym we wszelkich jego aspektach, ze szczególnym 
uwzględnieniem jego uwarunkowań odnoszących się do istoty ludzkiej (kontekst percep-
cyjny i historyczno-społeczny). Zwieńczeniem interdyscyplinarnych studiów krajobrazu 
dźwiękowego jest projektowanie akustyczne. Jednym z zadań projektowania akustycznego 
(soundscape design) jest podniesienie jakości estetycznej krajobrazu dźwiękowego. Pod-
stawę dla decyzji projektanta powinno stanowić rozpoznanie dźwięków pięknych, niemi-
łych, wartościowych, znaczących. Istotne jest przy tym uwzględnianie opinii publicznej, co 
oznacza, że projektowanie akustyczne nigdy nie powinno być projektowaniem odgórnym. 
Społeczeństwo powinno uczestniczyć w projektowaniu poprzez wybory, które są podej-
mowane w jego zakresie.  

W ostatnich latach dostrzegana jest konieczność uwzględniania kontekstu percepcyj-
nego (subiektywne i estetyczne aspekty) w projektowaniu urbanistycznym [4]. Związany 
jest z tym rozwój projektowania akustycznego wykorzystującego terminologię i metody 
interdyscyplinarnych studiów krajobrazu dźwiękowego. Zadaniem projektowania akustycz-
nego jest odpowiedź na pytanie: „jak powinny brzmieć przestrzenie publiczne?”, a ściślej 
„jaki typ krajobrazu dźwiękowego mógłby być zgodny z planowanym użytkowaniem lub 
mógłby wzmacniać to użytkowanie?” [2, 9]. Konieczne jest wyjaśnienie funkcji i aktywno-
ści, w których dźwięk się objawia. W zależności od funkcji miejsc konieczne jest różnico-
wanie celów projektowania akustycznego, np. w obszarach kontemplacji nie powinny wy-
stępować dźwięki ludzkie (głosy, kroki) bądź powinny być maskowane przez inne akcep-
towane [3]. Dźwięki przyjemne (chciane) powinny być wzmacniane i utrzymywane, zaś 
nieprzyjemne (niechciane) – eliminowane, kontrolowane. Dźwięki powinny odznaczać się 
wysoką jakością brzmienia, w stosownym czasie i dopasowanym czasie trwania, łączyć się 
z otoczeniem i być akceptowane przez mieszkańców – konieczne jest uwzględnianie infor-
macyjnej zawartości dźwięku oraz ważnej roli ciszy. W projektowaniu akustycznym ważna 
jest dbałość o różnorodność krajobrazu dźwiękowego. Krajobrazy dźwiękowe powinny 
wzmacniać geograficzną i kulturową tożsamość miejsc. Projektowanie akustyczne obej-
muje ocenę nowych dźwięków przed ich wprowadzeniem, ocenę zgodności funkcji z istnie-
jącym lub oczekiwanym krajobrazem dźwiękowym, ochronę pewnych dźwięków charakte-
rystycznych (soundmark) oraz tworzenie atrakcyjnego, bodźcowego środowiska akustycz-
nego poprzez użycie różnorodności dźwięków. Projektowanie akustyczne następuje w fazie 
planowania projektu, w przeciwieństwie do kontroli hałasu, które podążają za procesem 
planowania. Projektowanie to wprowadza trzeci wymiar w procesie planowania, uwzględ-
nia interaktywne funkcje, zwraca uwagę na subiektywne i estetyczne aspekty, doceniane 
jest ludzkie doświadczenie, znaczenie dźwięków dla mieszkańców. Uwzględnienie projek-
towania akustycznego w planowaniu przestrzennym kształtuje zrównoważony krajobraz 
dźwiękowy [1]. 

W ramach międzynarodowego projektu RUROS (Rediscovering the urban realm and 
open spaces) ważne miejsce zajmuje dbałość o środowisko dźwiękowe i akustyczny kom-
fort; analizowane są parametry akustyczne, jak również badana jest percepcja dźwięku oraz 
wzajemne interakcje dźwięku i społeczeństwa. W realizacji europejskiego projektu SILENCE 
zastosowano podejście ekologii akustycznej w projektowaniu urbanistycznym. Na przy-
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kładzie czterech europejskich miast (Bruksela, Barcelona, Bristol, Genua) wykonano po-
miary akustyczne i obserwacje podczas spacerów dźwiękowych, przeanalizowano wpływ 
elementów struktury urbanistycznej i poszczególnych rodzajów aktywności na krajobraz 
dźwiękowy, przeprowadzono studia percepcji dźwiękowej metodą ankietową i wskazano 
rekomendacje dla kształtowania nowej jakości dźwiękowej. 

Na uwagę zasługuje troska władz miejskich Londynu o warstwę dźwiękową krajobrazu 
(soundscape), zwłaszcza nadbrzeżnych bulwarów, parków, skwerów jako rezerwuarów 
spokoju i równowagi. Zarządzanie jakością dźwiękową jest ważnym wyzwaniem Strategii 
walki z hałasem dla Londynu [8]. Poprzez partnerstwo publiczno-prywatne promowane są 
przykładowe projekty ulepszania warstwy dźwiękowej oraz poprzez właściwe planowanie 
minimalizowany jest hałas i zabezpieczane są najcenniejsze, unikalne krajobrazy dźwię-
kowe. Obszarami szczególnego zainteresowania są doliny rzeczne, skwery, parki, otwarte 
przestrzenie jako ostoje spokoju i równowagi (tranquillity). Planowanie przestrzenne ma 
promować strefy ciszy oraz obszary względnej równowagi i osobliwych krajobrazów 
dźwiękowych (Areas of relative tranquillity or special soundscape interest). Ponadto do-
strzegana jest potrzeba tworzenia nowej jakości dźwiękowej w obrębie placów i ulic. 
Istotne jest wzmacnianie pozytywnych dźwięków, zapewnienie wyrazistości dźwięków 
charakterystycznych (np. dzwonów), kształtowanie różnorodności i odpowiednich sekwen-
cji krajobrazów dźwiękowych doświadczanych podczas spacerów. Ważne jest także 
wkomponowywanie festiwali muzycznych w przestrzeń miasta. Krajobraz dźwiękowy jest 
postrzegany jako część kultury miasta. Dodatkowo projektowanie urbanistyczne ma być 
„świadome dźwiękowo” (uwzględnianie kryteriów akustycznych, m.in. poprzez zachowa-
nie odpowiednich odległości między zabudową, stosowanie odpowiednich materiałów 
budowlanych). Istotne jest także zapewnienie komfortu akustycznego w środkach komuni-
kacji publicznej. 

 
 

3. Wyniki badań świadomości dźwiękowej 
 
Badaniami ankietowymi przeprowadzonymi w pierwszej połowie 2007 r. objęto 131 

respondentów w wieku od 17 do 25 lat, reprezentujących dwie grupy o podobnym statusie. 
Byli to studenci Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (kierunek geografia, ochrona 
środowiska) oraz uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Zamoy-
skiego w Lublinie. Udział przedstawicieli poszczególnych płci był zbliżony (50,4% kobiet, 
48,1% mężczyzn, 1,5% nie określiło płci). Większość respondentów jest mieszkańcami 
Lublina (52,7%) w okresie od 0,5 do 24 lat. Pozostali pochodzą z mniejszych miejscowości 
województwa lubelskiego oraz województwa podkarpackiego (36,6%) bądź nie wskazali 
miejsca zamieszkania (10,7%). 

Środowisko akustyczne Lublina jest w większości oceniane negatywnie (57,3%). Jedy-
nie 26% respondentów ocenia go pozytywnie, zaś 16,8% nie zajmuje stanowiska w tej 
kwestii. Dźwięki zwykle słyszalne w Lublinie to syreny alarmowe, okrzyki ludzkie, głośne 
rozmowy, sygnały karetek oraz sygnalizacja świetlna, odgłosy samochodów, ruchu ulicz-
nego (szum miasta). Oprócz typowych dla większości dużych miast dostrzegane są także 
dźwięki wyjątkowe, takie jak: odgłosy trolejbusów, brzmienie dzwonów, hejnał, muzyka 
ulicznych grajków, choć są to tylko pojedyncze wskazania. Dźwięki niesłyszalne w Lubli-
nie to śpiew ptaków, odgłosy maszyn rolniczych, cisza, szum wody, pianie kogutów i od-
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głosy innych zwierząt domowych, a także rozległy dźwięk dzwonów. Jako dźwięki zwią-
zane ze zjawiskami społecznymi, najlepiej prezentującymi relacje człowieka i środowiska 
w Lublinie najczęściej wskazywane są odgłosy rozmów, klaksonów samochodowych, 
a także: syreny, odgłosy sygnalizacji, dzwony, hejnał, krzykacz, muzyka ulicznych graj-
ków, gwizdanie. Miejsca z interesującymi dźwiękami w Lublinie to: Ogród Saski i inne 
parki (21 wskazań), deptak i Starówka (13), ogród botaniczny (10), las Stary Gaj (7), doliny 
rzeczne Bystrzycy i Czerniejówki oraz Zalew Zemborzycki (7), a także miasteczko akade-
mickie, poligon, centra handlowe. Podkreślić jednak należy, że odpowiedzi na pytanie 
o miejsca z interesującymi dźwiękami udzieliło tylko 54 respondentów. 

Dźwięki już nieobecne, a szczególnie wartościowe w Lublinie (w świetle wskazań an-
kietowanych) to głównie śpiew ptaków, odgłosy zwierząt, tradycyjnych narzędzi, warszta-
tów rzemieślniczych, szum wody, lasu, cisza, stukot końskich kopyt, a także śpiewy przy 
pracy, dźwięk dzwonu i melodie wygrywane przez kataryniarza. Propozycje zmian w kra-
jobrazie dźwiękowym Lublina nie są zbyt liczne (64 odpowiedzi). Najczęściej postulowane 
jest wprowadzenie (wzbogacanie) dźwięków przyrody poprzez tworzenie nowych parków, 
obszarów zielonych oraz eliminacja hałasu komunikacyjnego poprzez wyłączenie pewnych 
obszarów (np. centrum miasta, miasteczka akademickiego) z ruchu samochodowego lub 
jego ograniczenie, a także budowę obwodnicy i ekranów akustycznych. Dodatkowo propo-
nowane jest ściszenie sygnalizacji dźwiękowej, eliminacja odgłosów różnych maszyn, 
zakaz reklam dźwiękowych, wprowadzenie muzyki z głośników (radio, kolędy, muzyka 
klasyczna lub związana z Lublinem), hejnału, brzmienia dzwonów, przejażdżek konnych 
po kostce brukowej oraz zachowanie muzyki ulicznych grajków. 

Przedstawione odpowiedzi udzielone w ankietach dotyczących krajobrazu dźwięko-
wego Lublina wskazują na niską świadomość różnorodności dźwiękowej miasta – środowi-
sko akustyczne jest oceniane w większości negatywnie. Odpowiedzialny za taką sytuację 
jest w znacznym stopniu współczesny system edukacji preferujący wizualny model pozna-
nia. Zaskakujące jest również ubóstwo wskazań miejsc o charakterystycznych krajobrazach 
dźwiękowych. Wydawać by się mogło, że każdy respondent powinien wytypować jedno 
takie miejsce. Tymczasem odpowiedzi są zbliżone, niektóre bardzo ogólne. Podobnie wska-
zywane są nieliczne propozycje zmian. Podkreślić jednak należy dojrzałość niektórych 
odpowiedzi. Dyskusyjna jest propozycja emisji muzyki z głośników (nawet klasycznej), co 
mogłoby pogłębiać znieczulenie na hałas, mimo maskowania szumu komunikacyjnego. 
Powstawałyby tzw. parawany dźwiękowe, które zasłaniałyby autentyczne krajobrazy 
dźwiękowe jak maska zakrywa twarz. Dźwięki powinny być charakterystyczne dla miejsca, 
związane z tradycją. Istotne jest przywrócenie funkcji symbolicznej dźwięków, odkrywanie 
znaczeń, gdyż to przyczynia się do integracji społecznej oraz poprawy jakości życia. 

 
 

4. Wnioski i uwagi końcowe 
 
Od kilku lat w Polsce realizowane są programy rewitalizacji, prowadzone są komplek-

sowe działania „ożywiające” zdegradowaną przestrzeń, przyczyniające się do poprawy 
jakości życia mieszkańców, przywrócenia ładu przestrzennego, ożywienia gospodarczego 
i odbudowy więzi społecznych. Często w wyniku działań rewitalizacyjnych zwiększa się 
potencjał turystyczny miast. Obszarami szczególnego zainteresowania są dzielnice poprze-
mysłowe.  
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Zasadne jest prowadzenie rewitalizacji akustycznej, czyli kompleksowych działań od-
noszących się do przebudowy przestrzeni, ożywienia społeczno-gospodarczego i kulturo-
wego w zdegradowanych częściach miast, ze szczególnym naciskiem na kształtowanie 
nowej jakości dźwiękowej krajobrazu, mających na celu służyć poprawie warunków życia 
ludzi, przywróceniu ładu przestrzennego, ożywieniu gospodarczemu i odbudowie więzi 
społecznych. Proces ten może odegrać ważną rolę w uporządkowaniu przestrzeni, przy 
uwzględnieniu uwarunkowań naturalnych, takich jak: zróżnicowanie rzeźby, pokrycie, wa-
runki meteorologiczne oraz kontekst kulturowy właściwy dla miejsca. Pamiętać przy tym 
należy, że konieczne jest planowe prowadzenie działań, stąd istotne są zapisy o działaniach 
z zakresu rewitalizacji akustycznej w lokalnych programach rewitalizacji. Dzięki projekto-
waniu akustycznemu ułatwiona jest rozpoznawalność miejsc, wzmacniana jest ich geogra-
ficzna i kulturowa tożsamość, specyfika i niepowtarzalność, krajobraz zyskuje nową jakość. 
Dźwięki powinny odznaczać się wysoką jakością brzmienia, w stosownym czasie 
i dopasowanym czasie trwania, powinny łączyć się z otoczeniem i być akceptowane przez 
mieszkańców. Konieczne jest uwzględnianie informacyjnej zawartości dźwięku oraz waż-
nej roli dźwięków przyrody. Istotne jest wykorzystanie ważnej roli dźwięku w projektowa-
niu przestrzeni publicznych w miastach, ale również zwrócenie uwagi na wartość natural-
nych krajobrazów dźwiękowych i wprowadzenie nowych instrumentów dla ich ochrony.  

Podejście jakościowe jest ważnym uzupełnieniem podejścia ilościowego w ochronie 
środowiska przed hałasem. Istotne są nie tylko określone parametry dźwięku, ale również 
jakość dźwięku w krajobrazie i jej wpływ na jakość życia. Dla efektywnej ochrony ważne 
jest stosowanie obu aspektów oraz wykorzystanie instrumentów planowania przestrzen-
nego. W walce o zdrowe środowisko akustyczne konieczne jest podjęcie współpracy róż-
nych środowisk: badaczy, planistów i mieszkańców. Uwzględnianie projektowania aku-
stycznego w planowaniu przestrzennym jest potrzebą współczesnych czasów zdominowa-
nych przez hałas. 
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