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Co kierowało Tobą w wyborze szkoły średniej?
Przy wyborze szkoły średniej kierowałem się wysokim poziomem nauczania w V LO.
Uczęszczałem do klasy o profilu europejskim.
Czy uważasz, że profil, który wybrałeś pomógł Ci dostać się na wymarzone studia?
Profil, na który uczęszczałem zdecydowanie pomógł mi się dostać na wymarzone studia.
Czy dobrze wspominasz czasy licealne? Jakie jest Twoje najlepsze wspomnienie?
Czasy licealne wspominam bardzo dobrze, miałem zgraną klasę oraz pomocną i wyrozumiałą
wychowawczynię panią prof. Elżbietę Przybył. Najprzyjemniejszym moim wspomnieniem
jest odebranie nagrody dla najlepszego absolwenta V LO, ponieważ było to miłym i
wzruszającym podsumowaniem mojej pracy w liceum.
Jesteś laureatem nagrody – statuetki „Klaudyny”. Co sprawiło, że nim zostałeś?
Na mój sukces złożyło się wiele czynników: wykonywanie na bieżąco obowiązków
szkolnych, regularne treningu (4 razy w tygodniu taniec oraz 3 karate), dobra organizacja
czasu, ogromne wsparcie rodziców oraz ciągłe wyznaczanie sobie nowych celów.
Dlaczego akurat taniec towarzyski i karate? Przecież są to dwie różne, zupełnie ze sobą
niezwiązane dziedziny sportowe.
Zajęcia sportowe odbywały się blisko mojego miejsca zamieszkania, co umożliwiło mi
regularne treningi. Na oba te sporty zapisali mnie rodzice, za co jestem im bardzo wdzięczny.
Wbrew pozorom oba te sporty mają wiele wspólnego. Wymagają doskonałej koordynacji
ruchowej i kontroli ciała.
Jakie są Twoje najważniejsze osiągnięcia sportowe?
W karate jest to zdobycie dwóch medali (złoto oraz brąz) na Mistrzostwach Europy, a w tańcu
towarzyskim zdobycie mistrzostwa Wielkopolski, 11 miejsce w Polsce oraz zdobycie
mistrzowskiej klasy krajowej A.

W jaki sposób udało Ci się pogodzić Twoje pasje z nauką? Czy miało to jakikolwiek
wpływ na Twoje wyniki w nauce?
Kluczem do pogodzenia dwóch sportów i nauki jest organizacja czasu. Jednak myślę, że moje
wyniki w nauce byłyby lepsze, gdybym mógł poświęcić jej więcej czasu. Poprzez liczne
wyjazdy treningowe oraz zawody byłem zmuszony do opuszczania zajęć, które musiałem
następnie nadrabiać.
Czy nadal rozwijasz swoje hobby?
Oba sporty nadal czynnie uprawiam.

Czy wiążesz przyszłość z karate i tańcem towarzyskim?
Z pewnością żaden z tych sportów nie będzie moim głównym źródłem utrzymania, natomiast
chcę mieć dalszy kontakt z tymi dyscyplinami np. jako trener czy też sędzia.
Jak wygląda Twoje życie po zdaniu matury?
Studiuję na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, na kierunku International Business.
Studiuję z ludźmi z całego świata, przez co mam możliwość nawiązywania ciekawych i
wartościowych kontaktów.
Co skłoniło Cię do studiowania w języku angielskim? Niewiele osób decyduje się na taki
krok.
Głównym czynnikiem mojej decyzji był mój roczny pobyt w Stanach Zjednoczonych, gdzie
chodziłem do liceum. Wyjazd ten podszkolił moje umiejętności językowe oraz zaciekawił
innymi krajami i kulturami. Ważnym czynnikiem był również fakt, że mało osób się decyduje
na taki krok.
Jakie są Twoje cele? Czy wiesz, co chciałbyś robić po ukończeniu szkoły wyższej?
Po ukończeniu licencjatu planuję podjąć studia magisterskie na uczelni za granicą.
Chciałbym nadal rozwijać swoje umiejętności sportowe oraz spełniać swoje marzenia, w tym
poznać jak największą część świata.
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