
Spotkanie ze sportowcem  - 
pływakiem 

 
 

21 września  Artyści gościli w swojej grupie sportowca- pływaka 

Alana Ogorzałka, reprezentanta Polski, zawodnika Kadry 

Narodowej Osób z Niepełnosprawnościami. 

Mimo swojego  młodego wieku nasz gość, może pochwalić się 

ogromnymi osiągnięciami. Jego dorobek to ponad 140 medali, 

z których większość to złote krążki. 

Alan to reprezentant Polski Igrzysk Paraolimpijskich w Tokio 

2020/2021, podczas których dostał się do finału  aż w czterech  

stylach zajmując 6, dwa razy 8 i 9 miejsce. 

 

Jego dorobek to: 
- podwójny finalista Mistrzostw Świata (Londyn 2019), dwa razy 4 miejsce na Mistrzostwach 
Świata (Madera/Portugalia 2022), 
- brązowy medalista Mistrzostw Europy Madera/Portugalia 2021, 
- Mistrz Świata Juniorów 2021 – całego cyklu World Series, 
- wielokrotny medalista Pucharów Świata (Lignano Sabbiadoro 2019, 2020 ,2021, 2022), 
- wielokrotny medalista Pucharów Świata ( Berlin 2019, 2020, 2021, 2022), 
- wielokrotny, złoty medalista Mistrzostw Polski Juniorów, Juniorów Młodszych i Seniorów, 
- zawodnik klubów: Śląsk Wrocław i Start Wrocław. 
 
    Dzieci miały możliwość poznania drogi, jaką przeszedł ten wspaniały młody człowiek. Mogły 
zawiesić na szyi złoty medal Pucharu świata z Berlina, obejrzeć pamiątki z Igrzysk Olimpijskich, 
a także poćwiczyć różne style pływackie pod czujnym okiem Mistrza. Wszyscy dostaliśmy  
pamiątkowe zdjęcie z autografem i wspaniały prezent – medal z mistrzostw Polski. 
 
    Dzięki takim spotkaniom dzieci mogą zobaczyć, że każdy człowiek, nawet niepełnosprawny,  
może spełniać marzenia, wystarczy tylko wierzyć w siebie. Wiedzą też, jak bardzo ważny w 
życiu jest sport i zdrowy tryb życia, którego  ambasadorem jest między innym Alan Ogorzałek. 
   
     Po zabawie i rozmowach zaprosiliśmy naszego pływaka do pomocy przy kiszeniu warzyw,  
które wspólnie z mamą Nicoli zorganizowaliśmy w naszej grupie. Dzięki takiej dawce informacji 
i działań  przedszkolaki wiedzą, że „w zdrowym ciele- zdrowy duch”.   Natomiast nasze ogórki 
nazwaliśmy Ogórkami Mistrza Alana. 
 

 

Dziękujemy 
Mistrzowi Alanowi Ogorzałkowi 

za przepiękną lekcję o życiu, sporcie, pasji i wytrwałości. 
Za pokazanie dzieciom, że każdy człowiek może w życiu spełniać marzenia. 

Życzymy kolejnych sukcesów! 
Rozwijaj się i osiągaj zamierzone cele. 
Stawiaj sobie coraz wyżej poprzeczkę. 

A dzieci i pracownicy Przedszkola Samorządowego w Ślęzie będą zawsze Twoimi wiernymi 
kibicami. 

 

Dzieci z grupy Artystów 
wraz z nauczycielami! 



 
 

 


