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„PUMA 2016”
05-07.10.2016 r.

PROGRAM

Międzynarodowy Przegląd Umiejętności Artystycznych Amatorskich Zespołów Seniorów i Osób Niepełnosprawnych PUMA 2016, to jedno z najbardziej
widowiskowych wydarzeń integracyjnych w Polsce.
W tym roku już po raz dwudziesty drugi na scenie Pałacu Kultury Zagłębia zaprezentują się zespoły z różnych stron Polski oraz z Litwy, Łotwy i Słowacji.
Od samego początku ideą, przyświecającą organizatorom, było umożliwienie seniorom i osobom niepełnosprawnym zaprezentowania przedstawień, które są
owocem ich ciężkiej pracy i kilkumiesięcznych prób.
Przegląd jest doskonałą okazją do prezentacji i promocji umiejętności artystycznych osób starszych i niepełnosprawnych, jak również do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk z obszaru pomocy społecznej
w aspekcie międzynarodowym. Oprócz części artystycznej PUMA obfituje w liczne dyskusje, a jej swoistym podsumowaniem jest organizowana już po raz
ósmy Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. „Starość –
jej ciemność, jej światłość…” to motyw przewodni tegorocznej Konferencji, podczas której prezentowanej
będą referaty oraz odbędzie się dyskusja o tematyce
senioralnej.
Obserwując, jak z każdym rokiem przybywa sympatyków oraz przyjaciół tego wyjątkowego wydarzenia
mam głęboką nadzieję, że i Państwo dołączą do tego
grona i wspólnie będziemy mogli zasygnalizować oraz
pochylisię nad problemami jakie niesie za sobą niepełnosprawność oraz starość.
Zbigniew Podraza

Prezydent Dąbrowy Górniczej

„Każdego dnia trzeba posłuchać
choćby krótkiej piosenki,
przeczytać dobry wiersz,
obejrzeć piękny obraz, a także,
jeżeli to możliwe, powiedzieć
parę rozsądnych słów.”
Johann Wolfgang von Goethe

05.10.2016r.
Dzienny Dom
„Senior-WIGOR”
ul. Markowej 20a
41-709 Ruda Śląska 9

„W życiu nie chodzi
o czekanie, aż burza minie.
Chodzi o to, by nauczyć
się tańczyć w deszczu”…
W myśl tych słów zespół
TULIPANKI z Dziennego
Domu „Senior-Wigor”
w Rudzie Śląskiej
zaprezentuje układ taneczny
z parasolami do muzyki lat
60-tych.

Dom Pomocy Społecznej
dla Dorosłych
ul. Dworcowa 7
44-100 Bytom

Mieszkańcy DPS dla
Dorosłych zaprezentują
teatr cienia, który będzie
artystycznym połączeniem
muzyki, ruchu, światła.
Spektakl to opowieść
o wartościach uniwersalnych
takich jak tolerancja,
przyjaźń, akceptacja.

Dom Pomocy Społecznej
prowadzony przez
Zgromadzenie Sióstr
Albertynek
ul. Wesoła 14
42-200 Częstochowa

Zespół MICHALINKI
wystąpi w roli kapeli
podwórkowej, która
zaprezentuje widowisko
słowno-taneczno-muzyczne,
pt. „Bawcie się i śmiejcie się
razem z nami”.

Dzienny Dom Pomocy
Społecznej MOPS Będzin
ul. Armii Ludowej 1
42-500 Będzin

Zapraszamy widzów na farsę
pt. „Gastro - Cud”, podczas
której każdy może pozbyć
się zbędnych kilogramów.
Dodatek nadzwyczajny
„Monitora Polskiego”
wreszcie obwieścił wielką
godzinę, na którą czekał
cały naród Polski. Właśnie
wybiła – oto najwspanialszy
lek Gastro – Cud jest już
w sprzedaży. Schudniesz
natychmiast tyle ile chcesz.
Czy to prawda? Spróbuj sam!

Dom Pomocy Społecznej
prowadzony przez
Zgromadzenie Sióstr Św.
Jadwigi
Plac Klasztorny 2
46-020 Czarnowąsy

„Święto kolorów” –
nawiązanie do tradycyjnego
hinduskiego folkloru.
Program artystyczny łączący
eksplozję barw, dynamikę
ruchu i wdzięk tancerek.

Dom Pomocy Społecznej
„OSTOJA”
ul. Kozielska 1
44-153 Sośnicowice

„W starym kinie”
Scenka teatralna oparta
na utworach muzycznych
wywodzących się z polskiego
starego kina, przedstawia
klimat początku XX wieku
z odrobiną dobrego humoru.

Goda, Šiaulių miesto
savivaldybės dienos
socialinės globos centras
Žalgirio g. 3,
77165 Šiauliai
Lithuania – Litwa

Zespół CUKIERKI
„Cukierki” – smak dla
zakochanych, widok dla
smakoszy, dźwięki dla
każdego.

Dom Pomocy Społecznej
„Złota Jesień”
Grzonki 1
47-400 Racibórz

„Taniec wachlarzy”
Widowisko teatralne oparte
na elementach tańca, koloru
i dźwięku.

Dom Pomocy Społecznej
prowadzony przez
Zgromadzenie Sióstr
Albertynek
Słupia 91
28-133 Pacanów

Zespół MARGERETKI
wystąpi z pantomimą pt.
„Za młoda”. Pantomima
opowiada o nieustannym
poszukiwaniu przez Boga
człowieka na przykładzie
kobiety, przeżywającej
kolejne etapy swojego życia.
Przedstawienie pobudza
do refleksji nad własnym
życiem.

Dom Pomocy Społecznej
prowadzony przez
SS. Maryi Niepokalanej
Plac Jagiełły 3
47-400 Racibórz

Spektakl pt.: „Maria
Goretti” opowiada o historii
11-letniej dziewczynki, która
zginęła w obronie swojej
czystości. Zgodnie z tradycją
hagiograficzną przebaczyła
swojemu oprawcy na łożu
śmierci. Kościół Katolicki
uznał Ją za świętą.

Dzienny Dom Pomocy
Społecznej nr 3
ul. 1000-lecia 45
40-875 Katowice
oraz
Dzienny Dom Pomocy
Społecznej nr 7
ul. Gliwicka 74A
40-875 Katowice

„Kandydatki na żonę”
to forma komedii,
przedstawiona w krótkiej
opowieści. Postać Wiktora to osoba swatana z pannami
na wydaniu, ale los chce, że
zakochuje się w pannie, która
nie bardzo jest akceptowana
w rodzinie. Jak się ta sytuacja
zakończy sami Państwo
będziecie mogli zobaczyć.

Środowiskowy Dom
Samopomocy dla
Osób z Zaburzeniami
Psychicznymi
„MAGNOLIA” w Opolu
ul. Dambonia 3
45-860 Opole

Spektakl pt. „Było sobie
drzewo”.
Spektakl na podstawie tekstu
Shel Silverstein w sposób
metaforyczny ukazuje relację
drzewa i człowieka, dotyka
zagadnień związanych
z losem człowieka
takich jak: potrzeba
bezpieczeństwa, akceptacji,
samotność, umiejętność
bezinteresownej miłości.
Spektakl z elementami teatru
lalkowego.

Dom Pomocy Społeczne
„Pod Dębem”
ul. Norwida 1
41-300 Dąbrowa Górnicza

„Galaktyczna Rzepka”
Dawno, dawno temu,
w odległej galaktyce, w czasie
gdy niepokój rozprzestrzenia
się na wpływy Wielkiego
Porządku mroczny Darth
Vader pod naciskiem
Imperatora Palpatine…

Dom Pomocy Społecznej
Ruda Różaniecka 53
37-613 Ruda Różaniecka

Program słowno – muzyczny
pt. „Adam i Ewa w raju”. Jest
to historia Adama i Ewy wg
biblii, ale pokazana w sposób
żartobliwy, przeplatana
elementami muzyki,
z przekazem dla ludzi
i morałem

Caritas Archidiecezji
Katowickiej
Ośrodek „Św. Florian”
Dzienny Dom Pomocy
ul. Skrajna 2a
41-506 Chorzów

„Nie ma jak w domu” –
przedstawienie teatralne
Pewien biznesmen
zdobył w życiu wszystko.
Uświadamia sobie, że brakuje
mu miłości. Po latach wraca
do rodzinnego domu,
gdzie zastaje niezachwiany
porządek i wytęskniony
spokój. Po spotkaniu z matką
zmienia się jego życie
i doświadcza przemiany
egoistycznego serca.

Dom Pomocy Społecznej
im. L.A. Helclów
w Krakowie
ul. Helclów 2
31-148 Kraków

„Kwiaty we włosach”.
Opowieść o kwiatach ukryta
w poezji i piosence.

Dom Pomocy Społecznej
Dąbrowa 1
95-047 Jeżów

Spektakl teatralny
„Wieża Babel” – mówi
o współczesnych
relacjach pomiędzy
ludźmi, o trudnościach
w porozumiewaniu się,
o ucieczce w wirtualny świat
– komputerów, telefonów,
gazet.

Dom Pomocy Społecznej
w Nakle Śląskim
prowadzony przez
Zgromadzenie Sióstr
Miłosierdzia Św. Karola
Boromeusza
ul. Główna 8
42-620 Nakło Śląskie

„Brzydkie kaczątko”
– pantomima do bajki
H.Ch. Andersena, która
zwraca uwagę na to, iż nie
powinniśmy oceniać innych
po wyglądzie, należy dać im
szansę i poznać bliżej, gdyż
liczy się wnętrze, które często
jest znacznie piękniejsze, niż
to co widać gołym okiem.

Dom Pomocy Społecznej
Konwentu Bonifratrów
w Cieszynie
Pl. Londzina 1
43-400 Cieszyn
oraz
Powiatowy Dom Pomocy
Społecznej „Pogodna
Jesień”
ul. Korfantego 1
43-400 Cieszyn

Zespół Integracyjny
CIESZYNIANIE
„Tam gdzie jest miłość”
O rodzinie, w której zagościła
miłość.

Warsztat Terapii Zajęciowej
„TĘCZA” przy „fundacja
Różyczka”
ul. Plebańska 18
44-100 Gliwice

Dzienny Dom Pomocy
w Oświęcimiu
ul. Czecha 8
32-600 Oświęcim

Dom Pomocy Społecznej
im. Św. Brata Alberta
Zgromadzenia Braci
Albertynów
32-047 Ojców 64

Spektakl „Alibaba”. Opowieść
wprowadza widza w świat
orientu, rządzącego się
swoimi prawami, świat,
w którym dobro zawsze
wygrywa.
Seniorzy z Dziennego Domu
Pomocy w Oświęcimiu
zaprezentują pantomimę
pt. „Prawdziwa miłość”.
W swoim przedstawieniu
chcą przekazać te wartości,
które tak naprawdę ważne są
w życiu każdego z nas, które
nadają życiu sens.
„Królewna Śnieżka i 7 –
ufoludków”
Przedstawienie zostało
przygotowane przez zespół
teatralny POCIECHY
BRATA ALBERTA,
działający na terenie DPS
w Ojcowie. Scenariusz
powstał w oparciu o bajkę
o Królewnie Śnieżce, ale
jest z nią bardzo luźno
powiązany. Wykorzystano
w nim elementy bajki,
ale wprowadzono także
odrobinę humoru
i współczesności.

Dom Pomocy Społecznej
dla Dzieci Prowadzony
przez Zgromadzenie Sióstr
Służebniczek
ul. Sienkiewicza 211
39-400 Tarnobrzeg

Zespół WC-PLUS, czyli
WOJTEK CZESIEK plus
CHŁOPCY
Występ słowno
instrumentalny

LIKAVA domov sociálnych
služieb a zariadenie pre
seniorov Likavka
Slovenská republika –
Słowacja

Zespół złożony
z mieszkańców Domu
wykona układy taneczne do
muzyki country.

06.10.2016 r.
Dom Pomocy Społecznej
im. Św. Brata Alberta
prowadzony przez
Zgromadzenie Sióstr
Albertynek
ul. Jasna 6
62-360 Poraj

„Piknik talentów”
Mieszkanki zaprezentują
swoje umiejętności w sferze
muzycznej oraz w tańcu.
Panie pragną pokazać jakie
talenty mają w sobie ukryte
i jak je realizują na scenie.
Zapraszamy wszystkich do
wspólnej zabawy.

Dom Pomocy Społecznej
ul. Sienkiewicza 6
42-290 Blachownia

“Podarujmy drugie
życie staremu filmowi” przedstawimy kultowe scenki
i melodie z popularnych
polskich filmów fabularnych
60-70 lat XX w., przeplatane
słowem wiążącym,
wprowadzającym w klimat
danego filmu czy scenki.
Oglądając występ łezka
wzruszenia nie raz zakręci
się w oku, bo dla niejednego
seniora będzie to powrót
w czasy młodości.

Dom Pomocy Społecznej
ul. Łanowa 39
30-725 Kraków

„Morskie opowieści” to
program dla tych, którzy
kochają morze i wszystko co
jest z nim związane. „Pociąg
do muzy” wypełniony
szantami zabierze żeglarzy
i marzących o żeglowaniu
w świat niezapomnianych
przygód, wzburzonych
wód i przyjaznych portów.
Te morskie opowieści
przyprawione zostały
odrobiną marynarskiego
humoru.

Dzienny Ośrodek Wsparcia
w Cieszynie
ul. Bielska 4
43-400 Cieszyn

Spektakl „Maski” to
pantomima ukazująca
nasze zachowania, emocje,
pragnienia, od których
trudno w życiu się uwolnić.
Dlatego w zależności od
sytuacji przywdziewamy
przysłowiowe „maski”,
a może jednak warto być
sobą? Spektakl zaprezentują
państwu uczestnicy,
wolontariusze oraz terapeuci
Dziennego Ośrodka
Wsparcia w Cieszynie.

Dom Pomocy Społecznej
dla osób przewlekle
psychicznie chorych
ul. Gliwicka 22
42-600 Tarnowskie Góry

Dom Spokojnej Starości
„Św. Barbary” w Kamionku
ul. Polna 24
47-325 Kamień Śląski

„Radhe radhe bol” to
układ taneczny epatujący
wdziękiem i czarem
hinduskich tancerek, w które
wcielą się panie z zespołu
KAROLINKI. Zapraszamy
w egzotyczną podróż do
dalekich Indii.
„Rzepka” Juliana Tuwima
W gwarze śląskiej
w komediowej wersji
„Rzepkę” przedstawimy,
a w niej przeszłe czasy
z nowymi łączymy. Morał
krótki z tej historii taki dla
was mamy, że „wspólnymi
siłami więcej podziałamy”.

Dom Pomocy Społecznej
Św. Anna
ul. Kopernika 6
432-100 Tychy

Kapela podwórkowa
- Piosenki okresu wojennego
(okupowana Warszawa).

Polskie Stowarzyszenie
na Rzecz Osób
z Upośledzeniem
Umysłowym Koło
w Częstochowie
ul. Focha 71 a
42-200 Częstochowa
Częstochowskie Centrum
dla Osób z Zaburzeniami
Psychicznymi

„Pinokio. Chłopiec, który
w nosie miał prawdę”.
Przedstawienie
przygotowane na motywach
bajki i przygodach
Pinokia. „W nosie ma
prawdę” to nieheblowana
bajka o dojrzewaniu na
motywach książki C.
Collodi, pt. „Pinokio”.
Spektakl Teatru Najwyższej
Próby jest owocem
warsztatów teatralnych,
prowadzonych przez Piotra
Nitę i Aleksandrę Florczyk.
Scenariusz: Piotr Nita
i zespół aktorski. Reżyseria:
Piotr Nita i Aleksandra
Florczyk.

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej
ul. Reja 2A
47-224 Kędzierzyn Koźle

„A już ci to, już!
Po wianeczku tuż”
- parodia „Chłopów”
Władysława Reymonta
w wykonaniu grupy
teatralnej KWIATKI
MAGNOLII i grupy
tanecznej SINGLE.

Dom Pomocy Społecznej
w Wiśniowej Górze
ul. Tuszyńska 56
95-020 Andrespol

Występ 3 solistów:
Tadeusz Tarań – „Modlitwa”
Bułata Okudżawy
Krystyna Komenda –
„Chłopak z gitarą” Karin
Stanek
Adam Pilczuk – „Byłaś serca
biciem” Andrzeja Zauchy.

Dom Pomocy Społecznej
Braci Albertynów
w Bulowicach
ul. Bł. Faustyny 4
32-652 Bulowice

Tytuł „Anioły są wśród nas”.
W naszym przedstawieniu
pragniemy pokazać
człowieka, ludzi,
społeczeństwo – ich piękno,
dobroć, prawdę wobec
drugiego człowieka. Czasem
określamy takich ludzi –
aniołami.

Dom Pomocy Społecznej
w Lelowie
ul. Szczekocińska 19
42-235 Lelów

„Wesołe jest życie staruszka”
Każdy z nas ma tyle lat na
ile się czuje. Jesień życia
nie musi być wypełniona
po brzegi zmartwieniami
i troskami o zdrowie. Zespół
RODZINA znalazł sposób na
beztroskie życie seniora..

Dom Pomocy Społecznej
Skrzynno 13
98-311 Ostrówek

„Czy wystarczą nam tylko
słowa?”
Spektakl pantomimiczny
niesie za sobą przesłanie, że:
„Prawie wszystko można
powiedzieć za pomocą
obrazu i dźwięku, prawie
nic za pomocą słów”. Całość
okraszona została utworami
muzycznymi związanymi
z tematyką spektaklu.

Dom Pomocy Społecznej
w Zborowie
Zborów 112
28-131 Solec Zdrój

Układ taneczny – W życiu
jak w tańcu.

Środowiskowy Dom
Samopomocy z Ośrodka
Matka Boża Uzdrowienie
Chorych w Knurowie
ul. Szpitalna 29
44-194 Knurów

Teatr ALTERNATYWA
„Bajka o śpiącym
królewiczu”
To sceniczna adaptacja jednej
z opowieści z cyklu „Bajki dla
dorosłych” Marii Czubaszek.
Teatr operujący słowem,
oparty na umowności,
syntezie i symbolu. Sposób
gry wymusza bardzo dobre
przygotowanie aktorów pod
względem ruchu i emisji
głosu.

Warsztaty Terapii
Zajęciowej przy DPS
w Łyszkowicach
Łyszkowice 64
32-104 Koniusza

Mini spektakl tańca
współczesnego połączony
z elementami teatru ruchu.
Dopełnieniem całości
widowiska jest muzyka, gra
świateł i rekwizyty.

Dom Pomocy Społecznej
w Sośnicy
ul. Zamkowa 10
37-550 Radymno

Harcerze – Seniorzy
wspominają młodzieńcze
lata, szczególnie eksponując
wydarzenia humorystyczne.
W programie wykorzystano
popularne pieśni i piosenki
harcerskie.

Dom Pomocy Społecznej
dla Dorosłych
Niesprawnych
Intelektualnie prowadzony
przez Zgromadzenie Sióstr
Miłosierdzia Św. Karola
Boromeusza
ul. ks. bpa T. Kubiny 11
41-600 Świętochłowice
Vispārējā tipa pansionāts
„Madliena”,
Madlienas pagasts, Ogres
novads,
LV-5045, Latvija
Republika Łotewska

Zespół ŚWIATŁOŚĆ SERCA
zaprezentuje 3 utwory: „Nie
płacz Ewka” zespołu Perfekt,
„Będziesz moją panią” Marka
Grechuty, „Wehikuł czasu”
zespołu Dżem.

Zespół wykona układ
taneczny „Niebo spadło na
ciebie”.

Dom Pomocy Społecznej
dla Dorosłych prowadzony
przez Zgromadzenie Braci
Albertynów
ul. Jadwigi 84/86
42-200 Częstochowa

Spektakl własnego autorstwa
„A hoj przygodo” opowiada
o wyprawie morskiej
przyjaciół, którzy chcieli
zobaczyć jak piękny jest
świat. Tymczasem prostą
wyprawę burza zmienia
w przygodę, która propaguje
postawę tolerancji, zachęca
do poznania obcej kultury.
Przedstawienie muzyczne
jest oparte na znanych
szantach – zapraszamy do
wspólnego śpiewania.

Dom Pomocy Społecznej
dla Dzieci i Młodzieży
prowadzony przez Zakon
Ojców Kamilianów
ul. Damrota 7
44-145 Pilchowice

Tytuł: „Nierówni”
Prezentacja słowno –
muzyczna, utworu ks.
Jana Twardowskiego pt.
„Sprawiedliwość” oraz
piosenek zespołu Raz, Dwa,
Trzy. Grupa teatralna działa
od kilkunastu lat biorąc
udział w licznych występach
integracyjnych.

Dom Pomocy Społecznej
ul. Joachimowska 85
42-256 Olsztyn, Turów

„Piosenki jak z dawnych lat”
Piosenki, które zapadły
w pamięć i są bardzo chętnie
śpiewane przez sławnych
i młodych.

Dom Pomocy Społecznej
w Radziechowicach
Radziechowice Pierwsze
nr 2
97-581 Ładzice

„Tak i młodszy, tak i starszy
może młodszym być”
Piosenki o zdrowiu
na melodie znanych
przebojów. Mieszkańcy DPS
występują wraz z młodzieżą
z Publicznego gimnazjum
w Radziechowicach.

Zariadenie pre seniorov
a domov sociálnych služieb
PARK
Hviezdoslavova č. 918, 022
01 Čadca
Slovenská republika Słowacja

Zespół wykona: tańce
zespołowe, zaprezentuje
pieśń ludową „Domek
w dolinie”, układy taneczne
do walca połączone
z nowoczesnymi krokami
tanecznymi. Oprawa
muzyczna Stašovci
z Čierneho.

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt.:

„Starość - jej ciemność, jej światłość...”
07.10.2016 r.
początek godz. 9.30.

PROGRAM:
Część I: Starość, jej ciemność...
Moderatorem będzie
prof. Violetta Machnicka
1. prof. Ireneusz Ziemiński – Uniwersytet Szczeciński
„Oblicza starości – filozoficzna uwaga na temat
schyłku życia”.
2. dr Barbara Stelingowska - Uniwersytet
Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
„Odmładzające działanie wspomnień w powieści
„Sońka” Ignacego Karpowicza”.
3. dr hab. Iwona Dąbrowska-Jabłońska – Uniwersytet
Opolski „Życie w cieniu żałoby”.
4. prof. Anna Weissbrot-Koziarska – Uniwersytet
Opolski „Zdani na łaskę innych” – słów kilka
o współczesnej opiece paliatywnej”.
Przerwa kawowa
Cześć II: Starość, jej światłość...
Moderatorem będzie
prof. Anna Weissbrot-Koziarska
1. dr Marzena Mamak-Zdanecka – Akademia
Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
w Krakowie „Jak pomyślnie starzeć się – trudne ale
możliwe”.
2. prof. Violetta Machnicka – Uniwersytet
Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
„O starości w języku – dowcipnie i refleksyjnie”.
3. prof. nadzw. UZ, dr hab. Lidia Kataryńczuk-Mania
– Uniwersytet Zielonogórski „Miejsce muzyki
w życiu osób starszych”.
4. dr Ludwika Konieczna – Akademia Muzyczna
im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
„Perspektywa neuronaukowa w praktyce
muzykoterapeutycznej skierowanej do osób
starszych”.

Patronat honorowy:

Elżbieta Rafalska
Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

Jarosław Wieczorek
Wojewoda Śląski

Adam Bodnar
Rzecznik Praw Obywatelskich

prof. Mirosław Jacek Błaszczyk
Filharmonia Śląska
Katowice

Wojciech Saługa
Marszałek Województwa Śląskiego

Zbigniew Podraza
Prezydent Miasta
Dąbrowa Górnicza

Patronat medialny:

Organizatorzy:

Dom Pomocy Społecznej
„Pod Dębem”
w Dąbrowie Górniczej

Stowarzyszenie Przyjaciół
Domu Pomocy Społecznej
„Pod Dębem”
w DąbrowieGórniczej

