
Oświadczenie złożone 

przez senator Marię Pańczyk-Pozdziej 

na 70. posiedzeniu Senatu 

w dniu 7 lutego 2015 r. 

Oświadczenie skierowane do minister kultury i dziedzictwa narodowego Małgorzaty Omilanowskiej 

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach planuje organizację Międzynarodowego 

Festiwalu Chórów Akademii Muzycznych, któremu nadała wymowną nazwę „KoChAM”. Planowana na 

2015 r. pierwsza edycja festiwalu poświęcona jest muzyce współczesnej, stąd nazwa edycji: „KoChAM mu-
zykę współczesną”. Uczelnia złożyła wniosek do programu ministra na rok 2015 (priorytet „Edukacja arty-
styczna”), ujęty w systemie EBOI pod nr 58669/14. Wniosek uzyskał ocenę 83,4 pkt i uplasował się na naj-
wyższym miejscu wśród aplikujących do programu akademii muzycznych. Pomimo dbałości o najwyższą 

staranność i wiarygodność ze strony zespołu autorskiego pod kierunkiem pani prof. dr hab. Aleksandry Pa-
szek-Trefon katowicka uczelnia nie otrzymała dofinansowania na realizację zadania. Niezależnie od złożone-
go przez rektora akademii muzycznej w Katowicach odwołania w systemie EBOI uprzejmie proszę ze swojej 

strony o rozważenie w trybie odwoławczym ponownej kontroli zgłoszonego w listopadzie 2014 r. projektu, 
ponieważ jego cel i zaplanowane działania na to zasługują. 

Zadanie „KoChAM muzykę współczesną” opisane we wniosku w większości spełnia regulaminowe kryte-
ria oceny projektów edukacyjnych. 

Pragnę podkreślić, że od roku akademickiego 2014/2015 katowicka akademia muzyczna, jako pierwsza 
w Polsce, realizuje nowatorski program nauczania na kierunku dyrygentura chóralna, równocześnie na trzech 

poziomach kształcenia. Wspomnianemu programowi nadano wymiar studiów artystycznych na równi z dyry-
genturą symfoniczno-operową. Dotychczasowy profil kształcenia dyrygentów chórów w polskich akade-
miach muzycznych kształtował sylwetkę absolwenta na potrzeby szkolnej edukacji muzycznej, co obecnie 

nie spełnia wymogów rynku. 
Ślązacy od wieków znani są z muzykalności, a Śląsk poszczycić się może największą liczbą chórów, 

z których najstarsze mają po 100 lat. Nowoczesny profil kształcenia proponowany przez katowicką akademię 

muzyczną ze wszech miar zasługuje na wsparcie, promocję i materialną pomoc, o co jako Ślązaczka i wice-
marszałek Senatu RP serdecznie Panią Minister proszę. 

Z poważaniem 
Maria Pańczyk-Pozdziej 




