Wywiad z Kamilem Selwą - absolwentem Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej

1) Na jakim kierunku kształcił się Pan w naszej szkole?
Kształciłem się na kierunku technik mechanik.
2) Czy wiązał Pan przyszłość z wybranym wówczas zawodem?
Wiązałem przyszłość z wybranym zawodem, ale większą wagę przywiązywałem do sportu,
którym zajmuję się do dzisiaj.
3) Co najmilej wspomina Pan ze szkolnych lat?
Najmilej wspominam znajomych i moją klasę, z którą nigdy się nie nudziłem oraz atmosferę
jaka panowała w szkole.
4) Czy nadal utrzymujecie kontakt?
Tak, utrzymujemy ze sobą kontakt. Organizujemy wiele imprez, na które chętnie wszyscy
przychodzą i miło wspominają lata spędzone w szkole.
5) Co Pan czuł opuszczając szkolne mury? Była to radość czy może raczej strach przed
wkroczeniem w dorosłe życie?
W moim przypadku była to radość, ponieważ wiedziałem co będę robił w dalszym życiu
i nie bałem się o przyszłość.
8) Jak potoczyły się Pana dalsze losy po ukończeniu szkoły?
Po ukończeniu szkoły do chwili obecnej pracuję jako mechanik na obrabiarkach
numerycznych oraz trenuję i walczę zawodowo w MMA.
9) Od kiedy Pan zaczął trenować MMA?
Sporty walki w profesjonalnym klubie trenuję od 17 roku życia, wcześniej trenowałem tylko
w domu na własnej siłowni . Na początku zacząłem walczyć amatorsko, stoczyłem 17 walk
15-2. W wieku 18 lat zacząłem walczyć zawodowo, stoczyłem 10 walk 6-4 w Polsce oraz
zagranicą.
10) Gdzie Pan trenuje MMA?
Trenuję w klubie Spartakus Rzeszów.
11) Ma Pan już jakieś osiągnięcia w tym sporcie?

Tak, mam 4 złote medale i 1 brązowy. Zdobyłem Mistrzostwo Południowej Polski ,
Mazowsza oraz dwukrotnie Małopolski. Teraz przeszedłem na zawodowstwo i nie zdobywam
medali, ale walcząc, zarabiam pieniądze.
12) Czy odbył Pan służbę wojskową?
Służby wojskowej nie odbyłem, ale w moim zawodzie uczęszczałem na dodatkowe zajęcia
wojskowe. Wyjeżdżaliśmy na różne poligony szlifować wiedzę wojskowa oraz kondycję.
13) Należał Pan do jakichś organizacji pozarządowych?
Tak, kiedy chodziłem do ZST Kolbuszowa, należałem do Związku Strzeleckiego " Strzelec".
14) Może ma Pan jakieś marzenia, którymi zechciałby się Pan z nami podzielić?
Chciałbym kiedyś walczyć w najlepszej organizacji na świecie jaką jest UFC.
	
  

