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Każdego dnia obcujemy z przyrodą. Dostrzegamy jej piękno szczególnie teraz, wiosną i latem.
Przyroda w czasie wiosennym budzi się do życia po zimowym śnie, rozkwita. Latem natomiast,
obdarza nas wspaniałymi smakołykami w postaci owoców i warzyw.
Możemy podziękować Ziemi za te dary w bardzo prosty sposób - dbając o środowisko,
segregując śmieci, żyjąc zgodnie z duchem ekologii. 

W Domu Ludowym w Jaszkowej Górnej w czwartek 14.06.2012 mieliśmy przyjemność
przyjmować niecodziennych gości. Czteroosobowe jury oceniało wysiłki mieszkańców. Opinii
podlegała nie tylko czystość i estetyka wsi, ale w głównej mierze inicjatywy, jakie zostały
podjęte przez mieszkańców oraz projekty, które zostały już zrealizowane. Istotną kwestia była
także ekologia i dbałość o środowisko naturalne.

  

      
Dzieci również chciały pokazać, że dbałość o środowisko nie jest im obca. Przez cały maj
pracowaliśmy nad różnorodnymi strojami, wykonanymi ze…  śmieci. Wykorzystaliśmy takie
materiały jak: worki na śmieci, plastikowe jednorazowe kubeczki i talerzyki, puste butelki po
napojach, stare kartony, gazety, a nawet papier toaletowy. Młodzi projektanci wykazali się
niezwykłą kreatywnością, a efekty ich pracy mogliśmy podziwiać wraz z komisją, w trakcie
pokazu  „ Śmieciomoda –wiosna, lato 2012”.
Jednym ze stroi była oryginalna suknia z gazet. Panom zaproponowaliśmy marynarkę z worka
na śmieci, a na chłodniejsze dni  zieloną pelerynę, wykonaną z papieru toaletowego. Nie mogło
zabraknąć również oryginalnej sukni ślubnej zrobionej z firanki. Paniom ceniącym kobiecość a
zarazem wygodę, modelka przedstawiła spódnice z kolorowych reklamówek, w komplecie z
przewiewną bluzką. Jeżeli chodzi o fanów pizzy to i oni mogli znaleźć coś dla siebie. Gdyby
zaś, ktoś wybierał się na bal przebierańców z pewnością świetną kreacją okaże się kostium
ufoludka, wykonany z kartonu i foli aluminiowej. (zdjęcie dzieci w strojach)
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Nie zabrakło również wskazówek dotyczących tego jak należy dbać o środowisko naturalne.
(Zdjęcie Karoliny) Całości, harmonii i smaku dodawały piosenki wykonywane przez zespół
Grono, wprowadzając słuchaczy w wiosenno-letni klimat. (Zdjęcie zespołu Grono). 
Mamy nadzieję, ze pokaż „Śmieciomody” zapadnie zgromadzonym w pamięci na długo i
przekona ich, że „śmieć” nie jest tylko zbędną zużytą rzeczą, lecz materiałem, który można
powtórnie wykorzystać, trzeba się wykazać przy tym, jedynie odrobiną fantazji ;) (zdjęcie
wszystkich dzieci razem)
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