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OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA
W UZDROWISKU

8.06.2013 r. w Teatrze Letnim w Ciechocinku od-
by∏a si´ ogólnopolska konferencja poÊwi´cona tematyce
muzykoterapii. Organizatorami tego wydarzenia byli:
Wy˝sza Szko∏a Humanistyczno-Ekonomiczna we W∏o-
c∏awku, Katedra i Zak∏ad Muzykoterapii Collegium
Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Towarzystwo
Przyjació∏ Ciechocinka oraz Urzàd Miejski w Ciechocin-
ku. Na deskach teatru zaprezentowa∏o si´ szesnastu
wyk∏adowców z ca∏ej Polski. Pojawili si´ licznie zebrani
goÊcie, tak˝e w∏adze miasta - m.in. Burmistrz Leszek
Dzier˝ewicz oraz radni. Z kolei w godzinach wieczor-
nych w parku Zdrojowym odby∏ si´ koncert Orkiestry
im. Johanna Straussa pod przewodnictwem Marka
Czeka∏y. Przed rozpocz´ciem koncertu dyrygent zosta∏
mile zaskoczony przez Towarzystwo Przyjació∏ Ciecho-
cinka. Prezes Marian Gawinecki oraz wiceprezes Jerzy
Sobierajski wr´czyli muzykowi medal im. prof. Leonar-
da Lorentowicza za wybitne zas∏ugi dla Uzdrowiska
Ciechocinek.

Z kolei o przebiegu konferencji opowiedzia∏ mi
Marian Gawinecki - kierownik Zak∏adu Przyrodoleczni-
czego w 22 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Reha-
bilitacyjnym w Ciechocinku, prezes TPC.

- Jaki cel przyÊwieca∏ organizacji konferencji „Zna-
czenie muzykoterapii w procesie lecznictwa uzdrowis-
kowego i rehabilitacji” i skàd pomys∏, by poruszyç
w∏aÊnie ten temat?

- Konferencja, która mia∏a miejsce w Ciechocinku
by∏a pierwszà tego typu konferencjà o charakterze
ogólnopolskim, która mia∏a udowodniç i przekonaç
lekarzy, psychologów, a nawet i muzykologów, ˝e takà
form´ terapii mo˝emy zastosowaç z wielkim powodze-
niem w lecznictwie uzdrowiskowym. Idea organizacji
tego typu wyk∏adów rodzi∏a si´ w g∏owie profesora
Kubiaka i mojej od wielu lat. Muzykoterapia powinna
staç si´ integralnà cz´Êcià lecznictwa uzdrowiskowego.
Ona na dzieƒ dzisiejszy jest stosowana w wielu miejs-
cach, jednak ca∏y czas zbyt rzadko. ChcieliÊmy zwróciç
uwag´ ludzi na tego typu terapi´.

- Czy w ciechociƒskich uzdrowiskach stosuje si´
t´ form´ terapii?

- OczywiÊcie, ˝e tak. Na przyk∏ad w naszym Szpitalu
Wojskowym. Dzi´ki muzykoterapii pomagamy pacjen-
tom wychodziç ze stresu, ci´˝kich prze˝yç, chocia˝-
by ˝o∏nierzom, którzy wracajà z misji w Afganistanie.
T´ form´ terapii stosujemy tak˝e, leczàc pacjentów
po zawa∏ach mi´Ênia sercowego, po operacjach kardio-
chirurgicznych. Tak˝e ta forma jest, ale jako forma
relaksacyjna, wyciszajàca, po∏àczona z odpowiednimi
technikami psychoterapeutycznymi, które pozwalajà
wyprowadziç pacjentów z depresyjnego stanu. Tutaj
zaznacz´, ˝e muzykoterapia to oczywiÊcie forma uzu-
pe∏niajàca leczenie, wspomagajàca inne terapie.

- Podczas konferencji prelekcje wyg∏osili wyk∏a-
dowcy z ca∏ej Polski. Które z wystàpieƒ zawiera∏y
Pana zdaniem najcenniejsze tezy?

- Wszystkie referaty podkreÊla∏y wielkà wag´ muzy-

koterapii dla pacjentów. Z mojej perspektywy niezwykle
wa˝ny by∏ wyk∏ad dr El˝biety Galiƒskiej - kierownik
Pracowni Muzykoterapii w Instytucie Psychiatrii i Neu-
rologii w Warszawie, która zwróci∏a uwag´ na  znaczà-
cà rol´ muzykoterapii w rehabilitacji neurologicznej.
Z kolei dr Anna Gluska z Instytutu Psychologii Uniwer-
sytetu im. Kazimierza Wielkiego poruszy∏a wa˝ny temat
wp∏ywu muzyki na sfery funkcjonowania cz∏owieka.
Te referaty wychodzi∏y poza przyj´te normy, z którymi
do tej pory si´ stykaliÊmy. Natomiast prof. Wojciech
Pospiech z Bydgoszczy pokaza∏ çwiczenia oddechowe,
stawiajàc na formy pogranicza s∏owa i Êpiewu. Tutaj
tak naprawd´ musia∏bym wymieniç wszystkie referaty
wyg∏oszone podczas konferencji, bo wszystkie wnosi∏y
coÊ nowego na temat tej formy oddzia∏ywania lecznicze-
go.

- W konferencji uczestniczy∏a Pani Jadwiga Zakrze-
wska - Pose∏ na Sejm RP...

- Tak, Pani Pose∏ by∏a przed konferencjà mojà pa-
cjentkà. Zresztà jest naszym cz´stym goÊciem, lubi
przyje˝d˝aç do Szpitala Wojskowego. Wraz z profeso-
rem Kubiakiem zaprosiliÊmy Panià Jadwig´, aby uczest-
niczy∏a w konferencji. SpoÊród wielu zaproszonych
pos∏ów, tylko ona reprezentowa∏a t´ grup´. By∏a to
swego rodzaju nobilitacja dla nas, gratulowa∏a nam
wysokiego poziomu konferencji.

- Czy organizatorzy planujà wydanie jakichÊ pu-
blikacji obrazujàcych tezy, które pad∏y podczas kon-
ferencji?

- OczywiÊcie, ˝e tak. Jesienià planujemy wydaç ko-
lejne, ju˝ trzecie Zeszyty Naukowo-Historyczne TPC.
B´dzie to swoiste podsumowanie konferencji. Korzys-
tajàc z okazji, chcia∏bym serdecznie podzi´kowaç pro-
fesorowi Szymonowi Kubiakowi za przewodnictwo
naukowe. Bez jego zaanga˝owania ta konferencja nie
dosz∏aby do skutku. Podzi´kowania sk∏adam tak˝e
cz∏onkom Towarzystwa Przyjació∏ Ciechocinka i Urz´-
dowi Miasta. Wspólnymi si∏ami uda∏o si´ zorganizowaç
wspania∏e wydarzenie.
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