- Skąd w tym wieku tak poważne zainteresowania?
Duży wpływ na moje zainteresowania wywarli Rodzice, a szczególnie mój Tata. Wpajał  mi zawsze szacunek do natury. Teraz wiem, ludzie zajmujący sie budownictwem są kreatywni, mają wyobraźnię. Jej właśnie uczyłem się, a ekologii bez wyobraźni nie można "budować".

- A dlaczego to tak ważne dla nas, ludzi miasta?
... właśnie dla nas. Aglomeracje miejskie są najwłaściwszym przykładem. Tu jak w soczewce wszystko się skupia, tylko trzeba umiejętnie spojrzeć. Z jednej strony cywilizacja, postęp, miliony mieszkańców, a z drugiej - środowisko, którego "pojemność" jest ograniczona. 
Nie można budować cywilizacji bez troski o naturę.
To jest tak, jak z kobietą i mężczyzną - bez siebie żyć nie mogą.
Koła cywilizacji nie zatrzymamy. Postęp technologiczny jest dopiero przed nami, ale z drugiej strony światowe organizacje podają o wzroście zachorowań  na choroby serca, nowotwory, aż 16 tysięcy różnych gatunków jest zagrożonych wyginięciem!. To przecież wynik złej gospodarki ekologicznej.
Czy nie jest to sygnał wystarczający?

- A Pana wynalazki?
mam nadzieję, że znajdą zastosowanie w polskich elektrowniach. Dadzą wymierne korzyści ekonomiczne, a przede wszystkim ekologiczne.
Poszukiwanie nowych źródeł energii, to nakaz ludzkości, nas wszystkich, ludzi patrzących w przyszłość, przewidujących. Środowisko naturalne to nasz dom.
Beztroska może być niezwykle kosztowna. 

- ... zabrzmiało bardzo groźnie?
tak, bo groźne są następstwa. Doświadczamy już niektórych efektów. Anomalie pogodowe, zatrute powietrze, choroby cywilizacyjne,  itd. Jakie jeszcze mam podać przykłady, aby przekonać o konieczności ekologicznego myślenia?
Potrzebujemy mentalnej przebudowy filozofii życia. To nie moda, to konieczność. To nasze życie i zdrowie. Nasza przyszłość. 
Chcę żyć długo i zdrowo.
Czyż wymagam coś nadzwyczajnego?

- Wszystko rozumiem, a jak się ma do tego sport?
... hm, dotykamy najczulszego miejsca. Ruch to  życie, i to nie ja jestem autorem tego określenia. Sport niesie tak wiele przesłań, że możemy poświęcić temu oddzielną rozmowę. Nie wyobrażam sobie młodych ludzi bez uprawiania sportu. To dziedzina równie ważna, jak nauka i inne dobra tego świata. Ludzie uprawiający sport są inaczej ukształtowani psychicznie, bardziej odporni na stres, przeciwności losu, troski, itd.
A radość z pokonania samego siebie, własnej słabości to najpiękniejsze uczucie jakiego można doznać, to najzdrowsza tabletka poczucia własnej wartości i niezastąpiona porcja zdrowia.

- ... a wynik sportowy ?
jest ważny, bo wyrażą miarę naszych umiejętności.

- A najważniejsze?
to, że sport pozostaje z nami do końca życia. Pomaga w chwilach trudnych, przynosi ukojenie, daje radość, a wytrenowany organizm żyje dłużej. 
Cywilizacja zmienia nasze życie na bardziej statyczne, lekarze alarmują. Sport staje sie antidotum na "cywilizacyjne" nawyki.
To już konieczność, nie tylko moda. 
Poza tym, moda na sport, to piękna moda, i oby pozostała w naszym życiu jak najdłużej.


