
       Wraz z rozwojem miast zwiększył się ruch ludzi oraz samochodów w ich centrach. 

Odgłosy silników samochodów, szum przejeżdżających tramwajów, odgłosy klaksonów 

powodują nieustanny hałas. Dlatego często, będąc w mieście, nie mogę się na niczym skupić. 

Zdarzają się sytuacje, gdy jestem w mieście i muszę odrobić lekcje domowe, nauczyć się  

zadanych tematów lub skupić się na uważnym przeczytaniu książki. Są również dni, kiedy po 

ciężkim, męczącym dniu chcę po prostu usiąść w ciszy z daleka od wszystkiego i odpocząć. 

Bardzo często w takich chwilach nie mogę skoncentrować się na nauce czy wyczekiwanym 

odpoczynku, ponieważ moją uwagę rozpraszają głośno rozmawiający czy wręcz krzyczący                     

w pobliżu mnie przechodnie. Moją uwagę przyciąga przemieszczający się nieustannie tłum,               

a w nim osoby biegające dookoła mnie, trąbiące czy gwałtownie hamujące samochody, 

szczekające psy czy odgłosy wydawane przez ludzi głośno rozmawiających za pomocą 

telefonów komórkowych. Przez nadmiar bodźców zaczyna nas boleć głowa i mamy od razu 

gorszy humor.  

      Aby unikać takich sytuacji, w niektórych galeriach handlowych stworzono strefy ciszy. Są 

one specjalnie przystosowane do osób, które, żeby prawidłowo funkcjonować, potrzebują 

spokoju i ciszy. Jeśli chcemy spędzić tam czas, pod żadnym warunkiem nie możemy z nikim 

rozmawiać, ani puszczać muzyki, ponieważ może to rozproszyć resztę osób przebywających    

z nami. Nie powinniśmy wchodzić do takiego pomieszczenia tylko dlatego, że chcemy 

odpocząć, bo możemy zabierać miejsce osobie, która musi pracować lub się uczyć. 

W sklepach tych stworzono również specjalne dni, w których, w określonych 

godzinach, nie jest puszczana muzyka mająca odpowiednio, w zależności od chwilowych 

potrzeb danego sklepu, zachęcać nas do szybszych zakupów albo powodować, że zakupy te 

będziemy robić wolniej, kupując więcej towarów.  

Władze miast w celu zmniejszenia poziomu hałasu wprowadzają również zakazy 

wjazdu samochodów do centrów miast. W tym celu wprowadzają ponadto wysokie opłaty za 

miejsca parkingowe w centrach oraz wydają specjalne, kosztowne przepustki. Zachęcają ludzi 

do używania miejskich rowerów, na których, za drobną opłatą, można przemieszczać się po 

mieście. W tym celu władze miast zezwalają również na wypożyczanie hulajnóg                                             

i elektrycznych skuterów, które poza tym, że są ekologiczne i nie emitują spalin, to są ciche, 

nie wydają tak  głośnych odgłosów jak silniki samochodów.  

W dużych miastach wprowadzane są również zachęty dla osób korzystających                       

z komunikacji miejskiej, aby do centrów miast dojeżdżały cichymi, elektrycznymi autobusami 



czy podziemnym metrem, zamiast emitującymi spaliny i powodującymi hałas, stojącymi                       

w korkach samochodami. 

Oprócz tych działań podejmowanych przez władze miast, bardzo dużo zależy od nas 

samych. Wystarczy ściszyć dzwonek w telefonie, kiedy znajdujemy się w zatłoczonym miejscu 

czy nie odbierać telefonu i nie krzyczeć podczas rozmowy w autobusie, tramwaju czy w galerii 

handlowej.  

Warto mieć na uwadze, że naszym głośnym zachowaniem wpływamy na samopoczucie 

innych osób, na ich zmęczenie gwarem miasta. 

Dlatego tak ważne jest szanowanie innych osób i ich prawa do ciszy. Nie wszyscy chcą 

słyszeć na ulicy czy na przystanku tramwajowym, o czym rozmawiamy przez telefon                                   

z przyjaciółmi, gdzie byliśmy czy co sobie kupiliśmy. Podobnie ma się sytuacja                                              

w ogródkach kawowych czy restauracjach. Gdyby każda z osób w taki głośny sposób 

rozmawiała, hałas byłby nie do zniesienia.  

Ograniczenie hałasu w mieście jest konieczne. To  on wpływa na nasze życie, na 

możliwość skupienia się na nauce, na nasze samopoczucie. Wydaje się, że bardzo dobrym 

pomysłem jest urządzanie w miastach nawet niewielkich zielonych skwerów czy parków,                  

w których można, wśród roślin tłumiących odgłosy miasta, w spokoju odpocząć.           


