„KRÓLOWA SPORTU”
TRIUMFUJE
W GIMNAZJUM CELESTYNOWIE
W czwartek 18 maja odbyły się mistrzostwa powiatu otwockiego szkól gimnazjalnych w
lekkiej atletyce. Zawody odbyły się na dobrze nam wszystkim znanym stadionie OKS. Witające nas
już z rana bezchmurne niebo i słońce zapowiadało upalny dzień. Właśnie dlatego nabraliśmy chęci do
walki i bez chwili zawahania przystąpiliśmy do konkurencji. Z naszej szkoły wzięło udział 47
uczniów. Wszyscy byli niesamowici. Dawali z siebie tyle ile mogli, a nawet więcej. Oczywiście nie
mogło zabraknąć kibiców, którzy dopingowali nas z całych sił.
Zawody zaczęły się od biegów na najdłuższe dystanse. W tej dyscyplinie najlepsi okazali się
Bartek Kowalski z 3c, który biegł na 1500m i zajął 3 miejsce oraz Paweł Matosek uczeń klasy 2a,
który zajął 2 miejsce, ale na krótszym dystansie-1000m. Natalia Korzeniewska z 3a była jedną z
wiodących prym zawodniczek i ostatecznie zakończyła rywalizację na 2 miejscu w biegu na 400m.
Nina Rydelek sprostała narzuconemu przez inne dziewczęta tempu, odnosząc zwycięstwo w biegu na
300m na 3 miejscu. Najlepszą z najlepszych okazała się Katarzyna Gajowniczek, która bez problemu
zatriumfowała na najwyższym stopniu „pudła”. Los wynagrodził tez nerwowe chwile Patrycji
Szlendak z 3a oraz Mikołajowi Sosikowi. To właśnie najdłużej czekająca na swoją kolej dwójka zajęła
3 miejsce w biegu na 100m. W czasie, gdy jedni zmagali się w biegach odbywały się dwie inne
konkurencje: pchnięcie kulą i skok w dal. Tu także nie zabrakło „championów”. Swoją niezwykłą siłą
wykazał się Grzegorz Mazek zapewniając sobie 1 miejsce w pchnięciu kulą, nieugiętość i energia
doprowadziły też Janka Górnickiego do 2 miejsca. Nie do skruszenia była też uczennica klasy 3c
Klaudia Ostrowska, która zajęła 2 miejsce. Następną konkurencją na mistrzostwach był skok w dal. W
tej dyscyplinie zawodnicy liczący na podium musieli rozłożyć skrzydła i wbić się jak najwyżej. Jak się
okazało nasi uczniowie nie mieli z tym najmniejszego problemu. Kasia Chodkiewicz z klasy1c
pofrunęła na 1 miejsce, a zaraz za nią uczennica klasy 3d Patrycja Rytel, która wskoczyła na 2
miejsce. Nie można zapomnieć o Łukaszu Redzie z 3a, który wzbił się na wyżyny zajmując 2 miejsce.
Ostatnią konkurencją były sztafety. Uczennice 3a w składzie: Katarzyna Gajowniczek, Natalia
Korzeniewska,
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zaangażowaniem w Sztafecie Olimpijskiej przez co dumnie stanęły na najwyższym stopniu podium.
W Sztafecie Olimpijskiej zmagali się również chłopcy, plasując się na trzecim miejscu, startując w
składzie :Paweł Tarnowski, Łukasz Reda, Masny Kacper, Mikołaj Zakrzewski. Sukcesy odniosły
również, krótsze sztafety 4x100m w kategorii klas I-II zarówno chłopców jak i dziewcząt, zajmując

najniższe miejsce podium. Składy sztafet były następujące: Dziewczęta: Paulina Wiewióra, Roksana
Pawlicka, Wójcicka Karolina, Nina Rydelek .Chłopcy: Paweł Matosek, Sosik Mikołaj, Król Dawid,
W kategorii klas III popisały się dziewczęta plasując się na trzecim miejscu w składzie:
Nowak Natalia, Książek Weronika, Cieślak Aleksandra, Rytel Natalia.
Jednakże nasi uczniowie nie osiadają na laurach. Ciąg dalszy ich zmagań już we wtorek 23
maja w Piasecznie, gdzie bez wątpienia zaprezentują w jak najlepszym świetle Gimnazjum w
Celestynowie! ŻYCZYMY POWODZENIA!!!
Patrycja Szlendak, Natalia Korzeniewska

