
 
 
 
 
 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Materiał informacyjny opracowany przez Lokalną Grupę Działania-Przyjazne Mazowsze. 

Operacja  pt. „Marka – Przyjazne Mazowsze” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  
w ramach działania  „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych 







 

Pani Marta wykonuje mydła z naturalnych 
składników. Do ich produkcji wykorzystuje  
oleje roślinne, z których najpopularniejsza 
jest oliwa z oliwek, z nią miesza pozostałe 
oleje np. kokosowy, z orzechów, z migdałów, 
olej z wiesiołka, z czarnuszki, z pestek dyni. 
Dodaje również np. płatki owsiane, które są 
naturalnym antyoksydantem, różne glinki, 
masła, np. kakaowe lub shea, peelingi ze 
zmielonych pestek, pyłek pszczeli, jak 
również składniki, które sama zbiera na 
łąkach czy w lesie oraz pozyskuje z własnego 
ziołowego ogródka, są to: suszone płatki 
nagietka, liście czarnej porzeczki, płatki róży, 
lawenda, młode pędy brzozy, płatki maków 
polnych, ziarenka czarnuszki itp. Mydła pani 
Marty charakteryzują się wieloma 
właściwościami leczniczymi, ściągającymi, 
przeciwzmarszczkowymi. 



 

Produkcja oleju przez rodzinę Kowalskich ma 
wielopokoleniową tradycję. Zarówno ojciec 
pana Krzysztofa, jego dziadek, jak  
i pradziadek, oprócz uprawy roli, tłoczyli olej 
rzepakowy. Tę tradycję kontynuuje pan 
Krzysztof. Olej rzepakowy wyróżnia spośród 
podobnych produktów to, że używane do jego 
produkcji nasiona genetycznie 
niemodyfikowanych odmian rzepaku pochodzą 
wyłącznie z jego własnego gospodarstwa,  
w którym uprawa ma charakter ekologiczny.  
Olej rzepakowy tłoczony na zimno uzyskał  
w 2013 roku Laur Marszałka Województwa 
Mazowieckiego w konkursie dla producentów 
żywności. Otrzymał też znak jakościowy „Jakość 
Tradycja” oraz „Perłę 2016” w konkursie 
Polskiej Izby Produktu Regionalnego  
i Lokalnego „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – 
Smaki Regionów”. Olej wpisany jest na listę 
produktów tradycyjnych Ministra Rolnictwa,  
a gospodarstwo pana Krzysztofa Kowalskiego 
jest członkiem Sieci Dziedzictwa Kulinarnego 
Mazowsze.  
 



 

Roladki Sienkiewiczowskie zostały wyróżnione w konkursie 
organizowanym przez Polską Izbę Produktu Regionalnego  
i Lokalnego „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”. 



 

Mięso szkockiej rasy bydła Highland Cattle jest przygotowywane bez 
użycia konserwantów, sztucznych środków poprawiających smak, czy też 
półproduktów. W menu restauracji hotelu można znaleźć m.in.: 
carpaccio z wołowiny Highland, tatar z „dzikiego bydła”, stek  
z wołowiny Highland, serwowany na gorącym kamieniu, z grillowanymi 
warzywami, wołowinę Highland po burgundzku, osso bucco z wołowiny 
Highland, burgera Highland. 



 

Śródborska Manufaktura Serów to niewielka rodzinna 
serowarnia w gminie Baboszewo. Na niewielką skalę wytwarzane 
są tam sery podpuszczkowe krowie oraz owcze. W ofercie 
znajdują się zarówno sery świeże - m.in. fetka, fetka w oleju, 
halloumi, ser farmerski, ricotta, twarożki podpuszczkowe, 
jogurty, kefiry jak i sery dojrzewające. Sery wyrabiane są ręcznie, 
wyłącznie z naturalnych składników, bez konserwantów, 
barwników itp. 



 

Konfitury: truskawkowa delicja  
i malina z pesteczką wytwarzane są 
według tradycyjnej receptury, przy 
zastosowaniu tylko owoców  
i cukru, bez  sztucznych dodatków 
konserwujących.  Owoce, z których są 
produkowane pochodzą z lokalnych 
gospodarstw z okolic Radzikowa. 



 

Lubowidzki strój należy do grupy strojów staromazowieckich. Jest 
wyznacznikiem lokalnej tożsamości i odrębności kulturowej a jednocześnie 
świadectwem pomysłowości, talentu i kunsztu okolicznej ludności. 
Regionalny strój damski to koszula do kolan z koronką przy mankietach  
i kryzą przy kołnierzyku, czerwona spódnica obszyta czarną taśmą, zszyta  
z gorsetem. Na piersiach haftowane: róże, łodyżki i liście. Dolna część obszyta 
jest koronką. Na szyi czerwone korale, na głowie chusta. Strój męski to 
koszula, lniane spodnie z tkanym pasem, kamizelka z rzędami mosiężnych 
guzików. Na głowie czapka maciejówka, rogatywka z ciemnym barankiem 
lub wysoki kapelusz, czarne skórzane buty z cholewkami.  





 Pani Stanisława lubi dekorować rzeczy użytkowe i nadawać im 
artystyczny wyraz. To główne motywy jej artystycznej i rękodzielniczej 
działalności. Są to m.in. zdobione filcowe futerały na laptopy i telefony 
komórkowe, dekorowane na różne sposoby bombki, wielkanocne 
palemki, malowane szkatułki, dekorowane płócienne torby, zdobione 
manekiny.  
 



 
Pani Małgorzata Adamczyk w pracowni 
ceramicznej wykonuje prace z gliny, 
nawiązujące do wiejskiego folkloru. 
Prócz wytwarzania i sprzedaży, prowadzi 
różnorodne zajęcia lepienia z gliny, 
dostosowane do wieku i poziomu 
zaawansowania uczestników. Ceramika 
Raciąż proponuje zróżnicowane, 
nawiązujące do historii i miejsca 
wyjątkowe pamiątki. Goście 
gospodarstwa kupują rękodzieła  
i elementy polskiego folkloru, wiele  
z nich cieszy oko za granicą: w Holandii, 
w Niemczech, w Czechach, a nawet   
w Australii i Japonii. 



 
                        

 

Zagroda edukacyjna położona jest  
w malowniczej miejscowości Winniki. 
Zagroda edukuje, pokazuje jak 
zmienia się wieś od tradycji do 
nowoczesności, promuje produkty 
wytwarzane w gospodarstwie.  





 Dożynki to święto głęboko 
zakorzenione w tradycji polskiej 
wsi. Jest to święto rolników, 
wieńczące ich całoroczny trud. 
Rozpoczyna je przemarsz 
korowodu dożynkowego, a po 
uroczystej mszy polowej 
prezentowany jest ceremoniał 
dożynkowy. W uroczystościach 
biorą udział zaproszone delegacje 
wieńcowe. Tradycyjnym punktem 
programu święta są też konkursy 
na najpiękniejszy wieniec 
dożynkowy oraz na najciekawsze 
stoisko. 



 Od 2013 roku, w centralnym punkcie Raciąża – na placu Adama Mickiewicza, odbywa 
się impreza kulturalno-handlowa – Jarmark Raciąski. Jarmark nawiązuje do tradycji 
miasta, gdyż historia Raciąża od XIII wieku wiąże się z targami i jarmarkami. Przez 
dwa dni dawny rynek Raciąża wypełnia się kramami i stoiskami z wyrobami 
wystawców – producentów i handlowców, nie tylko z regionu. Oferowane jest 
rękodzieło, wyroby artystyczne, produkty kulinarne: wyroby z metalu, drewna, szkła, 
wikliny, hafty, rzeźby, obrazy, miody, nalewki, tradycyjne pieczywo, wędliny. 
Oczywiście, odbywają się też degustacje potraw regionalnych. W programie Jarmarku 
są liczne koncerty, inscenizacje uliczne i teatry ludyczne, prezentacje ginących 
zawodów, warsztaty malarskie, animacje i konkursy. Dodatkowo, od dwóch edycji 
Jarmarkowi towarzyszą Miejsko-Gminne Dożynki Parafialne.  




