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W ostatnią sobotę 9 czerwca w Mariackim Domu Rekolekcyjnym odbył się IV 

Piknik Farmaceutyczny EuroMixtura 2012. Przybyli farmaceuci z całej Polski. 
Wiceprezes NIA Michał Pietrzykowski przyleciał z Gdańska, Prezes DIA Piotr Bohater 
i Wiceprezes Paweł Łukasiński z rodzinami przyjechali z Wrocławia, a Prezes ŚIA 
Piotr Brukiewicz przybył z Katowic i przywiózł reprezentację Śląska w piłce nożnej – 
Aptekarskie Fussballoki. W naszym farmaceutycznym Euro – Mistrzowskim Turnieju 
o Puchar Prezesa OIA w Krakowie zagrały również drużyny: Farmina – reprezentacja 
współorganizatora, Kuracjusze – sądząc po grze kurowali się gdzieś w okolicach 
Barcelony... i nasza reprezentacja – Aptekarze, którzy pięknie prezentowali się 
w białych fartuchach. Emocji podczas rozgrywek nie brakowało. Kibice mocno 
zagrzewali swoje drużyny do walki. Rozstrzygnięcie nastąpiło po serii rzutów 
karnych. I tak 4 miejsce (i ręczniki na otarcie łez...) zajęli nasi dzielni Aptekarze, 
3 miejsce drużyna ze Śląska – Aptekarskie Fussballoki, 2 miejsce – Kuracjusze a Puchar 
Prezesa OIA – reprezentacja Farminy. Pani Prezes Barbara Jękot wręczyła puchary 
i beczkę piwa zwycięzcom. 

Tymczasem dzieci skakały na dmuchanym zamku, pięknie bawiły się przy 
pokazie gigantycznych baniek. Wszystkie małe, uśmiechnięte buźki były pięknie 
wymalowane. 

Dla dorosłych przewidziano inne zabawy. I tak na parkingu stanęło 
8 samochodów z 4 najlepszych w Krakowie salonów samochodowych. Aptekarze 
testowali pięknie prezentujące się auta. I tak jeździliśmy m.in. Volkswagenem Beetle 
z automatyczną skrzynią biegów, Toyotą Yaris z napędem hybrydowym. 
Rozlosowano nagrody w postaci drobnych upominków, jak również dwa salony 
wypożyczyły samochody na weekend. 

Liczne grono współorganizatorów przygotowało również nagrody 
w konkursach wiedzy o futbolu. I tak można było wygrać: bezpłatne nurkowanie 
z instruktorem (Klub 5 Fal), zabiegi pielęgnacyjne (Mary Kay), koszulki piknikowe, 
ksiązki itd. Tradycyjnie odbyła się również akcja charytatywna. Tym razem 
zbieraliśmy darowizny na „Pomoc dla Seniora” czyli naszych starszych koleżanek 
i kolegów dla których niejednokrotnie jesteśmy jedyną rodziną. Jeszcze raz okazało 
się, że aptekarze nie tylko potrafią się bawić ale również potrafią otworzyć serce 
(i portfel) dla innych. Całość imprezy dopełniło dobre jedzonko i wspaniały koncert 
krakowskiego barda Pawła Orkisza z zespołem. Na zagorzałych kibiców czekała sala 
z transmisją meczów Euro a tych co lubią poszaleć na parkiecie – DiscoMixtura. 

I tak zakończyliśmy kolejną imprezę, która zintegrowała farmaceutów 
z różnych środowisk i rejonów Polski. 
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