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Uczestnicy pierwszego przejścia Łuku Karpat po czterdziestu latach
Piotr Kurowski, rocznik 1956, z wykształcenia technik elektryk. Jak mówi zawsze cho-
dził po górach: Tatry, Alpy, Karpaty, góry Norwegii. Po 1990 roku wierny miłośnik Kar-
pat ukraińskich, które odwiedzał ponad 25 razy. Specjalista od zimowych wędrówek eks-
tremalnych po Karpatach Wschodnich (Bieszczady, Świdowiec, Czarnohora) przy wykorzy-
staniu rakiet śnieżnych – noclegi w namiotach. Imał się wielu zawodów, między innymi 
specjalista od reklamy wielkogabarytowej. Ożenił się w 2010 roku, opuścił Warszawę i od 
2012 roku mieszka w Bieszczadach prowadząc własny biznes turystyczny w Lutowiskach.

Jerzy Montusiewicz, rocznik 1958, pracuje na etacie profesorskim w Katedrze Infor-
matyki Politechniki Lubelskiej. Obecnie zajmuje się trójwymiarową digitalizacją obiektów 
dziedzictwa kulturowego. Organizuje wyprawy naukowe do państw Azji Centralnej skanu-
jąc artefakty z obszaru Jedwabnego Szklaku. W 2013 roku zakończył zdobywanie Koro-
ny Gór Rumunii (97 szczytów). W wakacje prowadzi znajomych po „via ferratach” w Dolo-
mitach włoskich oraz różnych pasmach alpejskich. Współorganizator wielu spotkań i kon-
ferencji poświęconych Karpatom, autor wielu tekstów publikowanych na łamach Płaju. 

Zdzisław Pecul, rocznik 1951. Wyjechał z Polski w 1982 roku. Po rocznym pobycie 
w Hiszpanii dotarł  do Kanady zaliczając na początku pobyt w Montrealu i Toronto. Po 
trzyletniej tułaczce na stałe osiadł w Vancouver (Brytyjska Kolumbia) gdzie mieszka od 
35 lat. Pracował jako programista specjalizujący się w integracji baz danych z aplikacjami 
webowymi. Obecnie na emeryturze. Przez te wszystkie lata uprawiał letnią i zimową tury-
stykę górską. Tamtejsze góry w lecie wymagają chodzenia po lodowcach, a podczas nar-
ciarskich eskapad nocowania w jamach śnieżnych. Miłośnik tańca towarzyskiego i uczest-
nik wielu turniejów mistrzowskich.

Wiesław Tomaszewski, rocznik 1953, absolwent elektroniki na Politechnice Warszaw-
skiej. Od 1983 roku mieszka poza Polską, najpierw w Norwegii, współpracował z Norwe-
skim Związkiem Turystycznym przy utrzymaniu schronisk górskich. Od 2005 roku mieszka 
w Brazylii (pomimo obywatelstwa norweskiego), ale pracuje w firmie „Seadrill ASA” będą-
cej przede wszystkim operatorem platform wiertniczych oraz ich projektowaniem i budo-
wą – obecnie w Indonezji. Obywatel świata, ojciec trójki dzieci, po przejściu na emeryturę 
planuje zamieszkać w Polsce u podnóża Sudetów i ponowie uzyskać polskie obywatelstwo. 

Andrzej Wielocha (kierownik), rocznik 1952, emeryt. Niegdyś: przewodnik beskidzki, 
prezes Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich, przez 28 lat dyrektor i redaktor na-
czelny Wydawnictwa PTTK „Kraj”, przez 18 lat prezes Towarzystwa Karpackiego. Obecnie: 
redaktor Almanachu karpackiego „Płaj” i portalu karpaccy.pl. Autor, redaktor i wydawca 
wielu publikacji turystycznych i krajoznawczych, w szczególności dotyczących Karpat. Or-
ganizator sesji popularno-naukowych, wystaw i projektów związanych z tematyką karpac-
ką. Ojciec dwójki dzieci. 

W przejściu Łuku Karpat w ramach ekip wspierający brali także udział m.in. 
Jerzy Will, Henryk Łukasik, Irena Wielocha, Jacek Nieckuła, Jan Lipszyc, Jan 
Swianiewicz, Jerzy Wesołowski, Krzysztof Wojtas, Ludwik Przyłuski, Marcin 
Sobkowski, Marek Król, Marian Brzozowski, Michał Bayer, Piotr Janko, Tade-
usz Pyrcak, Zdzisław Nerwiński


