ROZDRAŻEW –„WIEŚ Z JAJEM”
Wieś tematyczna - czyli wieś z motywem przewodnim na rozwój – to innowacyjny sposób na ożywienie
gospodarki wiejskiej oraz zapewnienie mieszkańcom wsi alternatywnych dochodów. Oferta wsi
tematycznych, budowana na bazie zasobów przyrodniczych, kulturowych i historycznych danej
miejscowości, przyczynia się do zwiększenia liczby turystów na terenach wiejskich oraz integruje
mieszkańców wsi.
Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Rozdrażew jest w trakcie tworzenia wsi tematycznej, której
głównym motywem jest – Jajko. Pierwszym elementem, jaki wykonano była budowa gigantycznej
pisanki, która w okresie świąt Wielkiej Nocy zdobiła rozdrażewski Rynek. Członkinie Stowarzyszenia
zaadoptowały budynek Masztalarni, który będzie główną siedzibą wioski tematycznej. Utworzono
przy niej zagrodę z różnymi rasami kur. W boksach, w których dotychczas były konie został utworzony
„mini skansen” z wystawą starych sprzętów gospodarstwa domowego. A podczas każdego ze spotkań
zostanie wyświetlony wykład multimedialny –„Wszystko o jajku” Członkinie są w trakcie
przygotowywania oferty spędzenia czasu w naszej „Wsi z Jajem”, która zostanie przesłana do szkół
i przedszkoli oraz różnych organizacji społecznych. W programie w ramach współpracy z twórcami
ludowymi będą min. warsztaty rękodzieła, gry i zabawy – wykonano planszowe gry plenerowechińczyka i warcaby, klasy oraz kółko krzyżyk. By zachęcić społeczność do poznania historii naszej
miejscowości ułożono Quest-grę terenową w szukanie skarbów naszej wsi. Rymowanka przedstawia
ciekawe miejsca, które warto zobaczyć i choć na chwilę przy nich zatrzymać. Celem questingu jest
rozwijanie poczucia tożsamości z danym regionem, szukanie wyjątkowości w ciekawych i zupełnie
zwyczajnych miejscach, upowszechnianie wyjątkowych miejsc wyróżniających się krajobrazem,
przyrodą, czy dziedzictwem kulturowym. W ten ciekawy sposób chcemy promować nasz region
i obiekty w myśl zasady: „nauka przez zabawę". Aby każdy, kto będzie wjeżdżał do naszej wsi
zauważył, że jest ona wyjątkowa umieszczono przy głównych trzech wjazdach witacze -Wieś z Jajem.
W centrum wsi przy budynku Masztalani znajduje się ogromne jajo-pisanka drugie, co do wielkości
w Polsce, jedyne na wsi. Na terenie wsi planujemy rozmieścić jajka (tak jak krasnale we Wrocławiu)
pomalowane w różne kolorowe wzory. Poprzez umieszczenie witaczy oraz jajek chcemy zachęcić
przejezdnych do zatrzymania się w naszej miejscowości.

