
Uczestnicy: Prawo startu mają wszyscy zaintereso-
wani według następujących kategorii wiekowych:
Dzieci i młodzież do 18 roku życia z podziałem na 
grupy: dziewczęta i chłopcy.
Dorośli od 18 roku życia z podziałem na grupy:  
kobiety i mężczyźni.

Konkurencja – Slalom, Slalom bramki otwarte.

Zawody rozegrane zostaną w dwóch przejazdach – 
suma czasów przejazdów.
Drugi przejazd rozegrany zostanie bezpośrednio po 
zakończeniu pierwszego przejazdu.

Ubezpieczenie: Wszyscy zawodnicy startują na 
własną odpowiedzialność.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewen-
tualne szkody, urazy zaistniałe na trasie zawodów. 
Zgłoszenie do zawodów jest jednoznaczne 
z akceptacją ww. regulaminu.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

Zgłoszenia: e-mail: zawody.ud@gmail.com lub  
w przypadku mniejszej liczby uczestników  
dodatkowe zapisy w dniu zawodów  
w godz.: 9.00-9.30 w biurze zawodów.

Biuro zawodów: Karczma przy stoku.

Ostateczna decyzja w sprawie potwierdzenia 
terminu  i miejsca rozegrania zawodów dostępna 
będzie do 24 godzin przed rozegraniem zawodów 
pod numerem telefonu, kierownik zawodów  
- Bartek Kądziołka - 
tel.: 607 050 001

I Memoriał Arcybiskupa 
Ignacego Tokarczuka 
w Narciarstwie Alpejskim

Regulamin zawodów:

I Memoriał Arcybiskupa Ignacego  
Tokarczuka w Narciarstwie Alpejskim  
organizowany dla uczczenia pamięci oraz
w hołdzie Niezłomnemu Słudze Boga, Kościoła 
i Wolności.
Program zawodów:
9.30-10.00 Odbiór numerów startowych.
10.10-10.30 Oglądanie trasy.
10.45 Start pierwszego zawodnika, pierwszy  przejazd.
ok.11.30 Start pierwszego zawodnika, drugi przejazd.
Zakończenie zawodów Ok. 20 minut po przejeździe 
ostatniego zawodnika drugiego przejazdu.

Ustrzyki Dolne - Gromadzyń
29 grudnia 2022 roku
godz. 09.00

ZAPROSZENIE
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Biskup Niezłomny
(1918 - 2012)

Arcybiskup Ignacy Tokarczuk urodził się 1 lute-
go 1918 r. w Łubiankach Wyższych koło Zbaraża. 
Studiował w Seminarium Duchownym we Lwo-
wie. Święcenia kapłańskie przyjął we lwowskiej  
Katedrze z rąk Arcybiskupa Eugeniusza Baziaka. 
Rozpoczął pracę jako wikariusz w parafii Złotniki 
koło Podhajec. W 1944 r. UPA wydała na Niego 
wyrok śmierci. Jednak dzięki ostrzeżeniu udało 
mu się zbiec do Lwowa, gdzie pozostał do 1945 
r. jako wikariusz parafii św. Marii Magdaleny. Po 
wojnie zajmował się pracą naukową. Między in-
nymi podjął studia na Wydziale Filozofii Katolic-
kiego Uniwersytetu Lubelskiego, które zakończył 
doktoratem z filozofii. Wykładał w Warmińskim 
Seminarium Duchownym „Hosianum” w Olszty-
nie, równolegle pracował m.in. jako duszpasterz 
akademicki. W ostatnich latach przed przyję-
ciem sakry biskupiej był adiunktem na Wydziale 
Teologii KUL. 

W 1965 r. papież Paweł VI mianował Go ordyna-
riuszem diecezji przemyskiej. Święceń biskupich 
udzielił mu w lutym 1966 r. w przemyskiej Kate-
drze Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski. 
Na zawołanie biskupie wybrał słowa „Deus Ca-
ritas” (Bóg jest Miłością). W 1991 r. Jan Paweł 
II wyniósł Biskupa Ignacego Tokarczuka do god-
ności Arcybiskupiej, wyrażając publiczne uzna-
nie dla Jego dokonań, a w marcu 1992 r. ustano-
wił Go pierwszym Metropolitą nowopowstałej 
metropolii przemyskiej.

Rok później Arcybiskup Ignacy Tokarczuk złożył  
rezygnację z urzędu arcybiskupa metropolity 
przemyskiego i przeszedł na emeryturę.

Zmarł 29 grudnia 2012 roku w Przemyślu. Został 
pochowany w krypcie archikatedry przemyskiej.

Arcybiskup Ignacy Tokarczuk był niestrudzonym 
inicjatorem i budowniczym ponad 400 kościołów  
i kaplic, erygował 220 nowych parafii. Autor 
programów duszpasterskich wychowujących do 
trzeźwości oraz ochrony życia ludzkiego.

Wspierał demokratyczną opozycję w czasach 
PRL, zwłaszcza ruch Solidarność na wsi i w mia-
stach. Dzięki Jego staraniom wiele zabytkowych 
obiektów sakralnych zostało uratowanych, 
szczególnie tych należących do Kościoła grec-
kokatolickiego. To za Jego sprawą Przemyśl stał 
się symbolem antytotalitarnego oporu w cza-
sach komunistycznych, a nade wszystko wier-
ności zasadom katolickim w życiu społecznym. 
Jego obecność przy okazji różnych wydarzeń 
(konsekracja kościołów, rocznic narodowych), 
odpustów i świąt religijnych gromadziła tysią-
ce wiernych. Jego porywające kazania i homilie 
były drogowskazem dla słuchaczy na długie lata 
albo i na zawsze. Stale upominał się o gwarancje 
dla wolności religijnej i respektowanie godności 
osoby ludzkiej.

Kawaler Orderu Orła Białego, honorowy  
członek NSZZ „Solidarność”, honorowy obywatel 
wielu miast: Rzeszowa, Stalowej Woli, Krosna,  
Przemyśla, Łańcuta, Jasła.


