
Przewodnicy po Kurpiach 

 

 

 

          1. Adam Andrzejczyk  

 

Przewodnik po Kurpiowszczyźnie. 

Myszyniec i okolice. Język polski. 

Rodowity Kurp z Myszyńca 

zafascynowany regionem, folklorem  

i tradycjami kurpiowskimi.  

 

Kontakt: 

tel. 606 707 257.                                      

e-mail: adam.and@onet.eu 

 

 

 

 

 

           2. Aneta Brzostek 

Przewodniczka turystyczna po Ziemi 

Kurpiowskiej (gminy: Myszyniec, Łyse, 

Czarnia, Kadzidło). 

Rodowita myszynianka. 

 

Kontakt: 

tel. 602 305 395 

e-mail: anetabrzostek82@wp.pl 
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            3. Marianna Danuta Gnoza  

 

Przewodnik turystyczny. Rodowita 

Kurpianka z przyjemnością przedstawi 

historię i najciekawsze miejsca miasta 

Myszyniec i okolic. Oferuję edukację 

regionalną dla dzieci, młodzieży  

i dorosłych. 

 

Kontakt: 

tel.: 507 100 466 

 

 

 

 

            4. Anna Kaczkowska 

 

Przewodniczka turystyczna po 

Kurpiowszczyźnie (głównie Myszyniec, 

Czarnia, Łyse). Rodowita Kurpianka. 

 

 

Kontakt: 

tel.: 507958839 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

            5. Małgorzata Makowska 

Przewodniczka po Kurpiach oraz pilotka 

wycieczek z kilkuletnim doświadczeniem  

w branży turystycznej (również magister 

ekonomiki i zarządzania turystyką). 

Kurpianka z krwi i kości od urodzenia 

związana z regionem. Kocha Kurpie i z 

radością pokazuje je innym. Pasjonuje się 

podróżami, pływa kajakiem, biega, 

morsuje. 

 

Kontakt: 

tel.: 886 906 715 

e-mail: malgo.kne@gmail.com 

 

 

 

             6. Karol Młynarski 

Nazywam się Karol Gerard Młynarski, 

jestem przewodnikiem po północno-

wschodniej części Mazowsza – 

malowniczej Kurpiowszczyźnie. Historia  

i dziedzictwo regionu Kurpiowskiego są 

moją pasją. Na co dzień jestem członkiem 

zespołu folklorystycznego, w którym 

kultywujemy zwyczaje i tradycje 

kurpiowskie, a także uczymy się tańca 

tradycyjnego. Na co dzień prowadzę 

własną działalność – sklep zielarski  

w wersji nowoczesnej tj. wysyłkowej, 

która po części łączy się z moimi 

zainteresowaniami, gdyż zioło lecznictwo 

cieszy się coraz większym 

zainteresowaniem, tak jak powrót do 

tradycji.  

Kontakt: 

tel.: 503 146 751 



                                               7. Andrzej Olk 

Zamieszkały w Myszyńcu. 

Dyspozycyjny cały tydzień (po uprzednim 

powiadomieniu). 

Do dyspozycji samochód 6 osób + 

kierowca 

Obszar Kurpie, część Podlasia 

 

Kontakt: 

e-mail: andrzejolk7@gmail.com  

tel. 502 040 240 

 

 

 

     8. Karolina Osowiecka 

Przewodniczka po Kurpiach (głównie powiat 

ostrołęcki) 

Języki: polski, angielski 

 

Kontakt: 

e-mail: karoso11@wp.pl 

tel.: +48 517 025 496 

 

 

 

 

 

 

 

          9. Beata Pisarek 

Przewodniczka turystyczna po Ziemi 

Kurpiowskiej (gminy: Myszyniec, Łyse, 

Czarnia, Kadzidło). 

 

Kontakt: 

tel. 512 728 230 

e-mail: beatapisarek@interia.pl 
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10. Stefania Prusaczyk – przewodnik, 

nauczyciel regionalista, twórczyni 

ludowa. Zna kurpiowszczyznę i jej 

historię, najciekawsze i najpiękniejsze 

zakątki Puszczy Zielonej. Zna dialekt 

kurpiowski, którego warto posłuchać, 

rękodzieło, które trzeba obejrzeć  

i miejscowe potrawy, których warto 

skosztować. Przewodnikiem jest od 

dawna, ale licencję otrzymała dopiero w 

2020 r. kiedy RCKK zorganizowało 

kurs dla chętnych, wytrwałych, 

prawdziwych mocarzy historii czasu i 

nowych pomysłów. Jej harcerska dusza 

pozwala odnaleźć cudowną przygodę 

Zagajnicy poznać ciekawych Kurpi i 

miejsca w których jeszcze nie byliście.  

Serdecznie zaprasza do kontaktu. 

nr tel.: 889 563 255 

 

 

        11.  Barbara Rosińska 

Przewodnik po Kurpiach, 

bartnik, 

edukacja regionalna. 

 

Kontakt: 

tel. 506 837 225 

e-mail: rosinskab@wp.pl 
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  12. Łucja Samorajczyk 
 

Przewodnik turystyczny po całej 

Kurpiowszczyźnie, 

miłośnik genealogii, który z radością 

przybliży życie Twoich przodków w ich 

małej ojczyźnie. 

 

Kontakt: 

tel.: 667 581 674  

e-mail: lucjasam@wp.pl 

 

 

 

 

 

 

 

13. Zdzisław Ścibek 

Przewodnik turystyczny: miasto 

Myszyniec i okolice. Miłośnik 

kurpiowszczyzny, chętnie przybliży 

historię, legendy i tradycje regionu 

kurpiowskiego oraz ciekawostki 

przyrodnicze. 

Kontakt:  

tel.: 660 43 42 43 

e-mail: scibekzdzislaw@wp.pl 
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