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Znaczenie muzykoterapii
w procesie lecznictwa uzdrowiskowego

 i rehabilitacji
Ju˝ dziÊ zach´camy Paƒstwa do udzia∏u w konfe-

rencji, która odb´dzie si´ 8 czerwca br. w Teatrze
Letnim. Organizatorzy zapraszajà wszystkich zaintere-
sowanych tematykà muzykoterapii, wst´p b´dzie wolny.

To ju˝ trzecia konferencja naukowa organizowana
w naszym uzdrowisku przez Towarzystwo Przyjació∏
Ciechocinka. Wspó∏organizatorem konferencji sà: Wy˝-
sza Szko∏a Humanistyczno - Ekonomiczna we W∏oc∏aw-
ku, Katedra i Zak∏ad Muzykoterapii Collegium Medi-
cum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersy-
tetu Miko∏aja Kopernika w Toruniu oraz Urzàd Mias-
ta Ciechocinek. Temat muzykoterapii w lecznictwie
uzdrowiskowym i rehabilitacji zosta∏ podj´ty przez
Towarzystwo Przyjació∏ Ciechocinka z racji praktycz-
nych potrzeb systemowych, bowiem muzykoterapia
zawiera istotne znamiona oddzia∏ywania na psychik´
cz∏owieka i stanowi ogromny, pomocniczy potencja∏
w kompleksie procedur leczniczo-rehabilitacyjnych
w uzdrowisku.

Muzyka jako sztuka wykorzystywana by∏a ju˝ w od-
leg∏ych czasach staro˝ytnych w procesach leczniczych
i s∏u˝y∏a do oczyszczania dusz, do „katharsis”. W czasach
Êredniowiecza i renesansu nie odnotowano znaczàcego
zainteresowania muzykoterapià. W czasach nowo˝yt-
nych, w XVII i XVIII wieku dzi´ki nowym odkryciom
w naukach przyrodniczych, pojawi∏y si´ traktaty nau-
kowe dotyczàce znaczenia muzyki w medycynie. Do-
tyczy∏y one okreÊlonych emocji zawartych w muzyce
i ich oddzia∏ywania na psychik´ cz∏owieka, co mia∏o
mieç znaczenie w przywróceniu homeostazy u chorych
ludzi. Istotne znaczenie muzyki w procesie leczniczym
i rehabilitacji docenione zosta∏o dopiero po drugiej
wojnie Êwiatowej. W roku 1950 po raz pierwszy poja-
wi∏o si´ poj´cie muzykoterapii. Pierwszy Âwiatowy
Kongres Muzykoterapii odby∏ si´ w Pary˝u w 1974
roku. Z kolei w roku 1985 powo∏ano do ̋ ycia Âwiatowà
Federacj´ Muzykoterapii. W Europie funkcjonuje
Europejski Komitet Muzykoterapeutów, do którego
w∏àczone zosta∏y wszystkie korporacje europejskie
oraz Izraela.

W Polsce poczàtki muzykoterapii si´gajà lat 50-
tych XX wieku. Natomiast za samodzielnà dyscyplin´
medycznà uznana zosta∏a w 1972 roku, kiedy to utwo-
rzono Zak∏ad Muzykoterapii przy Katedrze Kompozycji
i Teorii Muzyki w Paƒstwowej Wy˝szej Szkole Muzycz-
nej we Wroc∏awiu. Z biegiem lat widoczna jest znaczà-
ca dynamika zainteresowania w Polsce muzykotera-
pià, szczególnie akademii muzycznych i medycznych.
W 1996 roku powo∏ano do ˝ycia Stowarzyszenie Mu-
zykoterapeutów Polskich we Wroc∏awiu, które dzia∏a
bardzo pr´˝nie, a cz∏onkowie tego stowarzyszenia
wzbogacà merytorycznie ciechociƒskà konferencj´.
Aktualnie w Polsce funkcjonuje kilka korporacji, których

g∏ównym statutowym zainteresowaniem jest muzyko-
terapia, mi´dzy innymi: Stowarzyszenie Arteterapeutów
Polskich z siedzibà w Kaliszu czy Polskie Stowarzyszenie
Muzykoterapeutów z siedzibà w Lublinie. G∏ównym
celem tych korporacji jest naukowa dzia∏alnoÊç w za-
kresie muzykoterapii, wdro˝enie w praktyce wyników
ich badaƒ, a tak˝e popularyzacja jej znaczenia w lecz-
nictwie, szczególnie w rehabilitacji.

Najbardziej trafnà definicj´ muzykoterapii opartà
na wynikach badaƒ naukowych poda∏ M. Janiszewski,
która obejmuje poj´cie przedmiotu wielop∏aszczyzno-
wo: „Muzykoterapia jest dziedzinà wykorzystujàcà mu-
zyk´ w sposób ukierunkowany, wielofunkcyjny, kom-
pleksowy i systematyczny w celach uzupe∏nienia lecze-
nia zabiegowego, farmakologicznego, rehabilitacyjnego,
psychoterapii i pedagogiki specjalnej”. Jest wi´c dzie-
dzinà interdyscyplinarnà, obejmujàcà elementy medycz-
ne, psychologiczne, estetyczne i pedagogiczne. Muzyko-
terapia oddzia∏uje na trzy sfery organizmu ludzkiego:
fizjologicznà, psychicznà i ogólnoustrojowà. Dzi´ki
tej z∏o˝onoÊci oddzia∏ywania mo˝e powodowaç uwra˝-
liwienie, relaksacj´ lub aktywizacj´ i odreagowanie
psychiczne. Z tego powodu istotne znaczenie ma do-
bór muzyki do potrzeb leczniczych indywidualnego
pacjenta lub odpowiednio wyselekcjonowanej grupy.

W uzdrowiskach doÊç powszechnie wykorzystywa-
no muzyk´ w celach rekreacyjnych w postaci ogól-
nodost´pnych koncertów w salach koncertowych
lub muszlach koncertowych w parkach zdrojowych.
Niewàtpliwie majà one charakter rozrywkowy i w zale˝-
noÊci od rodzaju muzyki mogà mieç aspekt relaksacyjny
lub pobudzajàcy. Nie stanowià jednak terapii sterowa-
nej, dostosowanej do potrzeb indywidualnych pacjenta,
jego konstrukcji psychicznej, wra˝liwoÊci, rodzaju
przemiany materii, stanu krà˝enia t´tniczego krwi, wy-
dzielania wewn´trznego, wra˝liwoÊci zmys∏ów i przede
wszystkim postaci choroby.

Konferencja, po raz pierwszy organizowana w Pols-
ce, ma na celu przybli˝enie naukowych podstaw mu-
zykoterapii w lecznictwie i rehabilitacji w uzdrowisku.
Planowane jest systemowe opracowanie zasad wyko-
rzystania muzykoterapii klinicznej w warunkach uz-
drowiskowych, majàc na uwadze ogromny potencja∏
∏ó˝kowy, kadrowy, diagnostyczny, zabiegowy, klimaty-
czny i Êrodowisko naturalne. Te uwarunkowania dajà
du˝e prawdopodobieƒstwo sukcesu w podejmowanym
przedsi´wzi´ciu, przede wszystkim dla dobra chorego
przebywajàcego w polskim uzdrowisku.

Konferencja zakoƒczy si´ koncertem orkiestry
im. Johanna Straussa pod dyrekcjà pana Marka Czeka∏y.
Wydarzenie to odb´dzie si´ w muszli koncertowej
w Parku Zdrojowym.
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