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  Jak co roku już od ośmiu lat, podczas drugiego marcowego weekendu, pod 
Giewontem wyznaczyli sobie spotkanie lekarze ceniący uroki zimy i sportów 

zimowych. Stoki Jurgowa, Litwinki i Zadziału  były w tym czasie arenami walk 
alpejczyków i snowboardzistów, ski tourowcy wdrapywali się na Kasprowy 
Wierch, biegacze i łyżwiarze ścigali się na obiektach zakopiańskiego COSu  

a hokeiści i tenisiści stołowi toczyli boje w halach Podhala i KS Gorce w 
Nowym Targu. Problemy pogodowe jakie dotykają organizatorów imprez 

odbywających się o tej porze roku nie ominęły „głównodowodzącego” Macieja 
Jachymiaka. Tym razem śniegu nie zabrakło, natomiast gwałtowne ocieplenie a 

potem mgła, które nadciągnęły wraz z niżowym frontem w Tatry, były sporym 
utrudnieniem, szczególnie dla zjazdowców. 

 

      
 

  Alpejczycy rozpoczęli „mocnym uderzeniem” na Hawraniu w Jurgowie, gdzie 
już w piątek w odbyły się przedzielone krótką przerwą po dwa przejazdy GS, 

a następnie SL. Ciepła noc bez przymrozka sprawiła, że trasa już rano 
„puszczała” a potem niestety było tylko gorzej. Temperatura powietrza 

dochodziła do +6 C, a śniegu +4 C. W tych warunkach ustawiacz  Pan Darek 
Czerniawski zdecydował się tylko na 22 bramki lekko wypuszczonego giganta.  

Na starcie było miło, przygrzewało wiosenne słońce, ale potem, jazda po szybko 
tworzących się bandach do przyjemności już nie należała, zwłaszcza kiedy 

Jurgów w niespełna 

rok wzbogacił się o 

nową „kanapę” 

poszerzając i tak już 

bogatą ofertę dla 

narciarzy. 



miało się narty przygotowane na „twarde” warunki. Wśród pań zdecydowanie 

najszybciej  pędziła do mety Jadwiga Biela Mazur. Aktualna Mistrzyni Polski z 
Bystrego,  Ewa Dyrda tym razem ósma w generalce i druga w grupie za Jadwigą 

Dowgiałło Smolarczyk.  
  

  
   

 
 

  U panów w wyrównanej stawce zwyciężył Marek Skrzypczyński przed 
Przemysławem Stefanikiem, ale najlepszy czas miał Filip Rzepecki, student 

startujący jako osoba towarzysząca. Różnice czasowe w poszczególnych 
grupach nie różniły się znacząco. 

  Slalom w pełnym słońcu jest zawsze pięknym widowiskiem. Na drodze do 
mety czekało 40 bramek z czterema „vertikalami”. Po „oglądaniu” przejechali 
przedzjeżdżacze i … zaczęło się. Pomimo rozjeżdżonej trasy, która w miarę  

upływu czasu coraz bardziej przypominała tor bobslejowy, wywrotek nie było 
za wiele. Wyniki pań odzwierciedlały układ sił z giganta, z dominacją Jadwigi 

Bieli Mazur nad Jadwigą Dowgiałło Smolarczyk. Za to przetasowania miały 
miejsce w męskiej grupie, gdzie Kubie Gałaszkowi udał się rewanż za nieudany 

gigant. Tym razem minimalnie, ale pokonał Przemka Stefanika. O pechu może 
mówić prowadzący po pierwszym przejeździe faworyt Marek Skrzypczyński. 

Popełniony w drugiej rundzie błąd przekreślił szanse na złoto i przesunął go na  
odległe miejsce. Znowu wszystkich objechał „towarzyszący” Filip Rzepecki. 

 

 

Świeżo upieczonej mistrzyni Polski Ewie 

Dyrdzie, na Igrzyskach rywalki 

zawiesiły wysoko poprzeczkę. 



 

  Sobota to zjazd na Litwince. Zaplanowano dwa przejazdy, ale liczyła się suma 
czasów a więc inaczej niż w roku ubiegłym, kiedy decydował jeden najlepszy. 

Zrobiło się trochę niebezpiecznie, bo grząską trasę spowiła gęsta poranna mgła 
ograniczająca momentami widoczność do minimum, ale sędziowie trochę „na 

siłę” zdecydowali puścić zawody. O ile panie znowu utrzymały „status 
quo”(Biela/Dowgiałlo), to męski DH zdominował niespodziewanie Wojtek 

Gwóźdź (młody przyszły ortopeda!), łącznie lepszy nawet od samego Filipa 
Rzepeckiego, który trochę „odpuścił” w pierwszym rozdaniu, a najlepszy czas w 

drugim nie wystarczył na odrobienie strat.  
 

 
    
  Trzydniowe zmagania kończyła niedzielna kombinacja alpejska  

i snowboardowy zjazd i slalom na Zadziale k/Nowego Targu. Utrzymująca się 
mglista, odwilżowa pogoda skutecznie zniechęciła uczestników Igrzysk  do tych 

konkurencji, w które odbyły się w mocno okrojonym składzie. Miało to i dobre 
strony, bo łatwiej było o medale. Ten dzień wykreował największego bohatera 

tegorocznych zimowych lekarskich igrzysk – Przemysława Nowaka, który 
wygrywając obie dyscypliny a poprzednio w swojej grupie wiekowej wszystkie 

konkurencje alpejskie, z sześcioma złotymi medalami, oraz srebrnym z 
łyżwiarstwa, został absolutnym multimedalistą! 

 

 
 

Przemek  Nowak udowodnił, że jest nie 

tylko wszechstronny, ale również 

skuteczny, a w tym co robi nie 

przeszkadza mu nawet zgubny nałóg. 



 
 
  Biegacze, których w tym roku zgromadziła się rekordowa ilość, walczyli na 

trasach zakopiańskiego COS gdzie najszybszy był Piotr Bubula z Wiśniowej. 
Ski-tourowcy pokonywali morderczą trasę z Kuźnic przez Goryczkową na 

Kasprowy Wierch. Jako pierwsi dotarli tam Łukasz Lubelski i Lucjan Habieda. 
 

  
 

Kiedy wieczorami narciarze już odpoczywali, do boju ruszała lekarska kadra 
hokeistów. W dwumeczu z amatorską drużyną Demony Nowy Targ „nasi”  
dwukrotnie wysoko wygrali w identycznym stosunku 8:4. Niejako na obrzeżach 

tych wydarzeń rozgrywane były MP Lekarzy w Tenisie Stołowym. 
Tradycyjnie, zakończenie i bankiet odbyły się w nowotarskiej regionalnej 

„Górolskiej Strawie” prowadzonej znakomicie przez Zbigniewa Steskala. 
                                                                                              

      
 
 

                                                             
 

                                                                                                                   
  Zakopiańskie Igrzyska to przede wszystkim profesjonalna organizacja. W 

konkurencjach alpejskich gdzie startujących jest najwięcej, niewątpliwie o 
całokształcie decyduje zespół sędziowski złożony z ludzi na co dzień 

związanych z wyczynowym narciarstwem, ale należy podkreślić 
zdyscyplinowanie zawodników umożliwiające sprawne prowadzenie zawodów. 
( wszystkie wyniki na www. VIII Zimowe Igrzyska Lekarskie )  

„Górolsko Strawa” to nie tylko największa sala bankietowa na Podhalu, ale 

również rewelacyjna regionalna kuchnia, a przy zastawionych stołach 

przychodzi czas na pierwsze podsumowania. 



Poziom sportowy jak wykazują obserwacje na przestrzeni ostatnich lat stale  

zwyżkuje. Obrazują to zacierające się stopniowo różnice czasowe przejazdów 
pomiędzy poszczególnymi grupami wiekowymi co świadczy o wyrównanej 

technice i determinacji na trasie, gdzie nikt nie „odpuszcza”. Szczególnym 
probierzem był tegoroczny udział w Igrzyskach Filipa Rzepeckiego, studenta 

stomatologii, utytułowanego alpejczyka ocierającego się o kadrę i mającego już 
za sobą debiut w Pucharze Świata ( 18 grudnia 2011) podczas klasyku na trasie 

Gran Risa w Alta Badia. 
 

    
 

O jego przygodzie z nartami i medycyną udało mi się z nim chwilę pogawędzić 
podczas nowotarskiej gali. 

  
Roman Pawlas(R.P.) - Chciałbym Filipie, żebyś przedstawił się czytelnikom 
naszego Ortopedycznego Portalu i powiedział kilka słów o sobie. 

Filip Rzepecki(F.R.) –Urodziłem się w Krakowie w 1992 roku. Całe 
swoje życie mieszkam w Nowym Targu. Do narciarstwa trochę przymusili mnie 
rodzice, ale teraz to moja wielka pasja. Już w wieku sześciu lat zostałem członkiem 

klubu narciarskiego. Był to Śmig Zakopane, gdzie trenowałem kilka lat. Potem 
przez jeden sezon byłem w AZS Zakopane i wtedy wygrałem Zakopiańską Ligę 

Filip Rzepecki ur. 12.06.1992 

Klub – SPSZ Nowy Targ 

Trener - Jorge Martinic, Tomasz Świst 

Przygotowanie fizyczne - Jean Paul 

Seaman 

Dietetyk – Carlos Jorquera Aguilera 

Cel – IO w Sochi 

Ulubione : 
Muzyka - B.A.K.U., Dubstep, 

Skrillex, Kapelanka 

Filmy – The Last Airbender 

Gry – Virtual Table Tennis 

Sportowcy – Jean – Baptiste Grange,    

Bode Miller, Cristian Javier Simari 

Birkner, Maciej Bydliński 

Drużyny sportowe – Ski Cross Chile, 

Central Europe Skiers, Dutch Alpine 

Ski Team 

Sport – narciarstwo alpejskie  



Dzieci. Po nieporozumieniach w AZSie wróciłem do Śmigu. Przez kilka sezonów 

nie odnosiłem większych sukcesów i nosiłem się już z zamiarem zakończenia 
kariery, kiedy pojawił się Wojciech Mitan z którym trenowałem pięć sezonów 

nieźle sobie radząc na stokach krajowych i zagranicą. Potem wraz z grupą 
zapaleńców stworzyliśmy SPSZ Nowy Targ (SPSZ Stowarzyszenie Promocji 

Sportów Zimowych). Od sezonu 2008/2009 pracujemy z Tomaszem Świstem a 
naszym celem są IO w Sochi. 

R.P. – Jest Pan z Nowego Targu, więc z pewnością kojarzy Pan takie nazwisko 
jak Roman Dereziński?  

F.R. – Przepraszam, ale niestety nie przychodzi mi nic do głowy. 
R.P. – To dziwne, bo to przecież chyba drugi obok Andrzeja Bachledy  

najbardziej utytułowany polski alpejczyk, a w dodatku lekarz ortopeda 
pracujący w nowotarskim szpitalu! Złoty medalista uniwersjady w Lake Placid z 

roku 1972 w slalomie specjalnym, uczestnik MŚ w 1974 roku, gdzie był ósmy w 
kombinacji i dwunasty w SL, olimpijczyk z Insbrucku w 1976 roku. Punktował 
też regularnie w PŚ i był wielokrotnym Mistrzem Polski. Ponieważ to mój 

rocznik, podczas studiów spotykaliśmy się wielokrotnie na Mistrzostwach 
Polski Akademii Medycznych w Narciarstwie Alpejskim. Nikt z lekarzy nie 

zaszedł tak daleko, a teraz Pan idzie w jego ślady. 
F.R. – W tym momencie czuję się naprawdę głupio. Muszę trochę postudiować 

historię narciarstwa, bo to wstyd nie znać tak sławnego człowieka ze swojego 
miasta!  

R.P. – A jak rozpoczęła się Pańska przygoda z nartami? 
F.R. – Od rodziców. Początkowo miał to być hokej, który jak wiadomo w 

Nowym Targu jest niezwykle popularny, ale w związku z tym że rodzice są 
stomatologami i często przychodzili do nich hokeiści przynosząc po meczach 

własne zęby w ręce, mama postawiła na narciarstwo alpejskie. Znalazł się 
trener, który był znajomym przyjaciela rodziny i tak się to potoczyło. 
R.P. – A kto był tym pierwszym trenerem?  

F.R. – Pan Janusz Biela w Śmigu. Później było jeszcze kilku innych i szereg 
transferów  między klubami. Obecnie trenuję indywidualnie z trenerem 

zagranicznym, gdyż z trenerami krajowymi nie ułożyło mi się tak jak bym sobie 
to wyobrażał. Może ja jestem jakimś trudnym materiałem, nieprzystosowanym 

do przebywania w grupie. Dlatego dla mnie obecna opcja kiedy pracuję 
samotnie pod okiem Jorge Martinica jest optymalnym rozwiązaniem. 

 

   

Jorge szlifuje formę  
Filipa na chilijskich 

lodowcach. 



R.P. – A jakie macie perspektywy i plany na najbliższy czas? 

F.R. – Obecnie zacząłem studiować medycynę, konkretnie stomatologię w 
Bratysławie na Słowacji. Mam ultimatum od rodziców, że muszę skończyć te 

studia, a przynajmniej pierwszy rok, co daje możliwość wzięcia urlopu 
dziekańskiego na kontynuowanie kariery sportowej. Do tego teraz dążę, aby 

koniecznie zaliczyć bieżący semestr i dostać się na drugi rok. Wtedy w 
następnym będę mógł poświęcić się całkowicie nartom. Jeżeli nie wyjdzie,  

postawię całkowicie na medycynę bo sport to olbrzymie wyrzeczenia i stres 
co kosztuje dużo zdrowia. Od maja planowane są pierwsze zajęcia treningowe 

do tego przełomowego sezonu decydującego o mojej sportowej przyszłości. 
Zaraz po sesji egzaminacyjnej przenoszę się na półkulę południową do Chile, 

początkowo na trening letni, a potem już zimowy jak tylko spadnie tam śnieg.  
Potem najprawdopodobniej przeniesiemy się do Stanów na kolejne treningi i 

zawody. 
R.P. - Tą wypowiedzą wyprzedziłeś moje pytanie, które chciałem ci zadać –  
czy bardziej wiążesz swoją przyszłość z nartami, czy z medycyną? 

F.R. – Ciągle mam nadzieję, że uda się to wszystko ze sobą pogodzić. Dlatego 
wybrałem jako miejsce studiów Słowację, gdzie szanuje się sportowców i to 

wszystkich, niezależnie od dyscypliny. Mogą to być szachy, mogą być gry 
karciane. W Polsce nie było by na to szans, tutaj rzuca się nam kłody pod nogi.  

R.P. – A jak się widzisz w przyszłości jako stomatolog? 
F.R. – Z tym akurat nie mam problemu. Z tą profesją miałem kontakt w domu 

od dziecka. Rodzice zabierali mnie do gabinetu odkąd tylko zacząłem chodzić. 
Jest to dla mnie naturalne, a studiuję ten kierunek również dlatego, że mi się 

podoba. Gdybym chciał studiować coś innego, spotkało by się to z pełną 
akceptacją. 

R.P. – Czy nie myślałeś o studiach na AWF a potem na medycynie? 
F.R. – Nie widzę siebie w roli trenera a z racji tego że należę do leniuchów, 
obawiam się, że nie wykrzesał bym w sobie tyle siły i energii aby skończyć 

drugi fakultet. 
R.P. – Jak wyglądają twoje doświadczenia ze startu w Pucharze Świata, gdzie 

zdążyłeś już zadebiutować. 
F.R. – Było to dwa lata temu w Alta Badia. Muszę przyznać, że PŚ to coś 

zupełnie odmiennego, inna bajka, inne narciarstwo. Pozostałe zawody, nawet 
rangi Pucharu Europy nie mogą się z nim równać. To zupełnie inna organizacja, 

do której trzeba się przyzwyczaić. Przede wszystkim inaczej przygotowuje się 
stok. Jest bardzo twardy, zlodzony, więc przed startem należy najpierw dużo 

trenować w takich warunkach, żeby nie być zaskoczonym. Dla mnie ten 
pierwszy start to było wyłącznie zbieranie doświadczeń i tylko o to chodziło 

w tej zabawie. Wrażenia były pozytywne i wszystko bardzo mi się podobało.         



   
 

R.P. – Jak wyglądają twoje „FISpunkty”? 
F.R. – Aktualnie mam ich w SL- 34, w GS – 32, w SG – 51 o ile dobrze 

pamiętam, w DH trochę gorzej – około setki. Największą satysfakcję przyniósł 
mi slalom w Argentynie zjechany na 29 pkt, gdzie ścigałem się z kadrą Włoch i 

Francji. Były to szczególne zawody na które dojechaliśmy w ostatniej chwili  
a udało się tam zrobić życiówkę w doborowym towarzystwie. Było też drugie 

miejsce w Pucharze Ameryki Południowej. Niestety polska fachowa prasa nic 
o tym nie pisze . Co najwyżej są wzmianki w Tygodniku Podhalańskim. 

R.P. – Czemu nie zabrałeś się z Michałem Jasiczkiem do Iranu, gdzie można 
było łatwo je poprawić? 

F.R. – Nie odpowiem na to pytanie i nie będę się na temat Jasiczka wypowiadał.   
Mistrzostwa Iranu należą do grupy zawodów „dziwnych”. Ten sposób robienia 
punktów jest wprawdzie w pewnych kręgach popularny, ale to sprawa Michała 

więc niech sam to ocenia. Lepiej publicznie tego nie komentować, bo w Polsce 
można mieć z tego tytułu kłopoty.  

R.P. – Skąd bierze się tak rzadka obecność naszych zawodników w PŚ, podczas 
gdy dziewczęta startują częściej? Mamy przecież obligatoryjnie przyznane tam 

jedno miejsce.    
F.R. - Funkcjonuje u nas w kraju ciągle taki mit, że podczas startu w PŚ trzeba 

koniecznie nastawiać się na walkę o złoto. Myślę, że nie jest to dobra taktyka, 
gdyż najpierw trzeba gdzieś zdobyć doświadczenie. Sytuacja jest podobna jak 

z zawodami FISowymi. Na początku kiedy wszedłem do FISu, zdarzało się że 
obrywałem w jednym przejeździe po jedenaście sekund! Obecnie łapię się 

spokojnie w piątkę a dystans czasowy do najlepszych jest niewielki. Wydaje 
mi się, że podobnie jest w PŚ. Żeby osiągnąć sukces trzeba na początku zebrać 

baty. Należy jednak stale kręcić się na tej karuzeli, aby oswoić się z otoczeniem, 
atmosferą i ludźmi którzy ją tworzą. Tak robią przecież Czesi, Słowacy i inni z 
krajów „niealpejskich”, od których przecież nie jesteśmy gorsi. 

R.P. – Skąd biorą się takie kuriozalne sytuacje, jak na ostatnich MŚ, kiedy nasz 
zawodnik przechodzi eliminacje do GS, a potem nie pojawia się w finale na 

starcie, co miało miejsce w przypadku Maćka Bydlińskiego.  

18, 19 Gru 2011 - Alta Badia to miejsce debiutu Filipa w PŚ – 55 w GS i 56 w SL 



F.R. -  Sądzę, że było to przemyślane i zadecydowała chłodna kalkulacja. 

Eliminacje to przecież dobre zawody na punkty więc może chodziło o to, by je 
poprawić. Dla Maćka głównym celem był tam slalom i kombinacja, więc 

najprawdopodobniej nie chciał eksploatować się w wyczerpujących finałach GS.   
R.P. – Kto finansuje twoje treningi i starty?   

F.R. – Wszystko jest opłacane przez rodziców i nielicznych sponsorów. Na 
pomoc PZN nie mam co liczyć. Nie dostałem od nich nawet firmowej kadrowej 

kurtki, na której mi bardzo zależało. Rodzice traktują to po prostu jako 
inwestycję na przyszłość, starając się udostępnić mi to, co im nie było dane. W 

Chile mam trenera u którego mieszkam i z którym się przemieszczam na 
treningi i zawody jego autem. Koszty są zatem duże, ale mniejsze niż hotelowe. 

   
R.P. – Jak wygląda tamtejsza infrastruktura narciarska? 

F.R. -  Nie jest jeszcze mocno rozbudowana, ale są już dwa duże resorty o 
dobrym standardzie. Problemem jest duża wysokość do której trzeba się 

aklimatyzować, oraz wysokogórskie niebezpieczne drogi, nierzadko szutrowe.  
R.P. – Co sądzisz o naszych Lekarskich Igrzyskach? 
F.R. – Uczestniczę w nich po raz drugi. Bardzo mi się podoba, ale odnoszę 

wrażenie że w tym roku uczestników jest trochę mniej niż w ubiegłym. Trzeba  
podtrzymywać  zawody tej rangi, bo okazuje się, że lekarze organizują ich 

więcej niż PZN.  
R.P. –  Niestety dla alpejczyków nie ma w Polsce tak dobrego klimatu jak dla 

skoczków czy biegaczy. Mam jednak nadzieję że to się zmieni przy udziale 
takich zawodników jak ty Filipie. Będziemy ci kibicować zarówno w nauce jak 

w nadchodzących startach, zwłaszcza na trasach PŚ oraz liczymy na twój udział 
w przyszłorocznych Igrzyskach. 

F.R. – Z pewnością przyjadę! 
  

                  

Roman Pawlas 

Zakopane 10 marzec 2013 


