Dzień Godności w Jezioranach
10 maja br. już po raz 12 odbyły się huczne obchody Dnia Godności Osoby z
Niepełnosprawnością Intelektualną zorganizowane przez Stowarzyszenie Osób
Niepełnosprawnych działające przy Domu Pomocy Społecznej w Jezioranach. Zabawa odbyła
się na hali sportowej OSiR. W organizacji imprezy pomagali wolontariusze &#8211; uczniowie
Zespołu Szkół w Jezioranach.
– Tłem tegorocznej imprezy sportowej oraz motywem wiodącym była roztańczona Fiesta Mexicana, a
wszędzie można było zobaczyć kaktusy i meksykańskie sombrera. W obchodach Dnia Godności udział
wzięło aż 28 zespołów nie tylko z naszego województwa, ale również z mazowieckiego i pomorskiego –
mówiła Agnieszka Kiljan, dyrektor stowarzyszenia. – Bardzo dziękuję wszystkim, którzy pomagali w
organizacji wydarzenia: mieszkańcom Domu, pracownikom i wolontariuszom. Możemy powiedzieć po
meksykańsku „Muchas grazias amigos”, bo przyjaźń i szczodre serce są tym, co pozwala nam najpełniej
zachować godność, zwłaszcza gdy jesteśmy niepełnosprawni i sprawia, że znikają między nami te
najbardziej bolesne różnice i bariery – dodała.
Swój program przedstawili mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej – wystąpił zespół Malwa a później grupa
taneczna, która porwała wszystkich do wspólnego tańca. Gorące rytmy oraz cudowna słoneczna pogoda
zachęcały do wysiłku wszystkich uczestników a było w sumie aż dziesięć wymyślnych rozgrywek na pięciu
stanowiskach. Zawodnicy zmagali się między innymi z Kołem Fortuny, gdzie szczęśliwcy wygrywali owoce
a nieszczęśnicy wodę „ognistą”, poszukiwaniem złota, przechodzili przez Rio Grande, szukali Meksyku na
mapie, slalomem przebiegali między kaktusami, rzucali sombrero, zaplatali warkocz ze wstążek w barwach
Meksyku. Mogli też skorzystać z fotobudki oraz dać się ponieść wyobraźni i pozwolić namalować na ręce
lub twarzy ulubiony motyw. Na koniec tańczono wspólnie przy muzyce, co okazało się najbardziej
entuzjastycznym punktem imprezy i spowodowało niewielkie przesunięcie wręczenia nagród na późniejszą
porę.
Wszystkie drużyny uhonorowane zostały pucharami, otrzymały prezenty i dyplomy. Wspaniały obiad na
zakończenie wzmocnił wyjeżdżających, którzy jednym chórem wołali na zakończenie: „Było wspaniale!!! Na
pewno przyjedziemy za rok! Dziękujemy i do zobaczenia! Już nie możemy się doczekać co nowego
wymyślicie!?!”.
Jednym z zaproszonych gości biorących udział w imprezie był Jacek Szydło, członek zarządu powiatu
olsztyńskiego.
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