
II HALOWE MISTRZOSTWA POLSKI FARMACEUTÓW 
W PIŁCE NOŻNEJ 

 
 
 

egoroczne zmagania piłkarzy farmaceutów odbyły 
się 13 kwietnia 2013 r. w hali sportowej Gimnazjum 
Publicznego w Łęczycy. W ostrej, sportowej 

rywalizacji udział wzięło osiem drużyn piłkarskich 
z siedmiu izb okręgowych. 

Nasza ekipa, pod wodzą p. Prezes mgr farm. Barbary 
Jękot, w całodniowych zmaganiach godnie reprezentowała 
naszych kolegów farmaceutów skupionych w OIA Kraków. 
W poprzedzający sobotnie zmagania wieczór, zostaliśmy 
rozlosowani do grupy eliminacyjnej wraz z ekipami OIA 
Łódź (Hurtap Łęczyca), Dolnośląską OIA oraz 
I drużyną Śląskiej OIA. 

Już w pierwszym meczu osiągnęliśmy ogromny sukces, pokonując drużynę 
Prezesa Wiktora Napióry 1:0, czym wywołaliśmy aplauz zarówno wśród zawodników 
jak i publiczności. 
Była to bodaj największa niespodzianka tych mistrzostw! 

W kolejnym, pełnym kontrowersyjnych decyzji sędziów meczu, ulegliśmy 
ekipie z Wrocławia 3:4, zaś w ostatnim meczu grupowym, zmęczeni, przegraliśmy 
z drużyną Śląska 0:5. 

Do dalszych gier awansowały ekipy I Śląskiej OIA oraz OIA Łódź. 
W zmaganiach ze zwycięzcami drugiej grupy, którymi były ekipy Kujawsko-

Pomorskiej/ Poznań OIA oraz Gdańskiej OIA, finalistami zostały drużyny z Gdańska 
i Bydgoszczy, które w meczu finałowym stoczyły pojedynek godny swojej rangi. 
 

MISTRZEM POLSKI została drużyna OIA GDAŃSK, która pokonała drużynę 
z Bydgoszczy po dogrywce 5:2. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy! 

Zwycięzcą „małego finału” została drużyna OIA Łódź, która pokonała I drużynę 
Śląskiej OIA 
 
W zawodach ze strony OIA w Krakowie udział wzięli: 

• mgr farm. Piotr Zając – kapitan drużyny 
• mgr farm. Tomasz Wójcicki 
• mgr farm. Sebastian Janik  
• mgr farm. Dawid Panek 
• mgr farm. Tomasz Płatek 
• mgr farm. Piotr Majka 
• mgr farm. Filip Płoch 
• mgr farm. Karol Czaja 
• mgr farm. Michał Szczęsny 
• kierownik drużyny – mgr farm. Barbara Jękot 
• trener i dobry duch zespołu – Hubert Owca 

T 



Naszą ekipę wsparł nie tylko swoją obecnością Pan Wojciech Świderski – Prezes  
Farminy wraz z małżonką i synem. 

 
Serdecznie dziękuję wszystkim kolegom-piłkarzom, którzy swoją postawą 

przyczynili się do tego, że nasza drużyna wystartowała w zawodach i po raz pierwszy 
reprezentowała OIA Kraków. 
 
Za zajęcie siódmego miejsca w zawodach otrzymaliśmy dyplom okolicznościowy. 
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