We wtorek, 23 maja odbyły się międzypowiatowe zawody szkół gimnazjalnych w
lekkoatletyce. Nasi uczniowie udali się autokarem do Piaseczna wraz z młodzieżą z pobliskich
gimnazjów. Również tym razem pogoda w pełni dopisywała. I chociaż nie obyło się bez nerwów,
dziewczęta i chłopcy postanowili rozłożyć konkurencje na łopatki. Naszą szkołę reprezentowało 9
najlepszych sportowców. Nasi zawodnicy przystąpili do realizacji postanowionych wcześniej
zamierzeń. Już na początku okazało się, iż nie maja z tym większych problemów.
Na pierwszy ogień poszli „siłacze”, tu mowa o Klaudii Ostrowskiej, Janku Górnickim oraz
Grześku Mazku. Janek Górnicki pchnął kulą na tyle daleko, że zapewnił sobie wysokie 2 miejsce.
Trochę mniej szczęścia miała Klaudia i Grzesiek, którzy nie znaleźli się na podium. Następna była
nasza najlepsza biegaczka. Oczywiście mowa tu o Kasi Gajowniczek, która i tym razem nie dała
najmniejszych szans swoim rywalkom. Kasia bez problemu znowu zatriumfowała zajmując pierwsze
miejsce w biegu na 200m. Nie musieliśmy tez czekać zbyt długo na kolejny okrzyk radości.
Zafundowała nam go Kasia Chodkiewicz, która pokazała wszystkim jak wspiąć się naprawdę wysoko.
To właśnie ona pokonała barierę w skoku wzwyż zajmując 2 miejsce. Nie można zapomnieć też o
Natalii Korzeniewskiej oraz Łukaszu Redzie, który tak jak ich koledzy zaprezentowali swoje
umiejętności na równie wysokim poziomie. Natalia w biegu na 400m musiała oddać podium nieco
lepszym od siebie dziewczętom. Natomiast Łukasz przez nieprzemyślany krok, skrócił swój skok w dal
o kilkadziesiąt centymetrów. Ostatnia konkurencja to konkurencja drużynowa. Nasza niezawodna
ekipa w skaldzie: Katarzyna Gajowniczek, Natalia Korzeniewska, Martyna Kołyska oraz Patrycja
Szlendak w sztafecie olimpijskiej zajęły 3 miejsce. Mimo ze ich rywalki były nieco lepsze, uśmiech nie
schodził naszym dziewczynom z twarzy. Widać było, że są bardzo dumne ze swojego osiągnięcia.
Mamy nadzieję, że 6 czerwca nasi zwycięzcy zaistnieją na stadionie w Siedlcach i powalczą o
swoją sportową przyszłość. Wierzymy, że zdążą zebrać siły, naprężą do walki i staną na głowie, by
pokazać, iż to właśnie Gimnazjum w Celestynowie nie ma mocnych!
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