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Działalność w Fundacji daje 
mi możliwość doskonalenia się               
w zagadnieniach związanych            
z pozyskiwaniem energii z atomu 
oraz praktyczne wykorzystanie 
tej wiedzy, poprzez możliwość 
szerszego podzielenia się nią.

Paweł Gościcki, 
wolontariusz Fundacji
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• posiadający doświadczenie  
w przekazywaniu wiedzy 
ludziom w różnym wieku 

• mający ciekawe 
i innowacyjne pomysły



Idea

FORUM ATOMOWE to  
zespół młodych specjalistów  
i studentów nauk ścisłych, 
których celem jest edukacja  
i informacja społeczna  
w dziedzinie pokojowego 
wykorzystania energii 
jądrowej oraz popularyzacja 
fizyki i nauk pokrewnych

Fundacja FORUM ATOMOWE działa już 
od 2008 roku, a powstała z myślą o sze-
roko pojętej działalności informacyjnej 
i edukacyjnej w dziedzinie pokojowego 
wykorzystania energii atomowej  
i promieniotwórczości oraz promocji 
idei budowy pierwszej polskiej ele-
ktrowni jądrowej. Fundację stanowi 
zespół młodych, aktywnych i ambit-
nych ludzi – studentów oraz spec-
jalistów w takich dziedzinach, jak 
fizyka jądrowa, ochrona radiologiczna, 
ochrona środowiska, informatyka, 
których wspierają pracownicy naukowi 
polskich instytutów, posiadający duże 
doświadczenie dydaktyczne i populary-
zatorskie.

Zespół Fundacji realizował w latach 
2009-2010 kilka ciekawych i ambitnych 
projektów. Zainaugurowaliśmy Atom-
owy Autobus – Mobilne Laborato-
rium, który okazał się największą akcją 
edukacyjną polskiego społeczeństwa 
dotyczącego energetyki jądrowej 
w 2010 roku. Głównym celem tego 
projektu było dotarcie do studentów 
w największych ośrodkach akademick-

ich oraz przekazanie im rzetelnych 
informacji na temat pokojowego 
wykorzystania energii jądrowej w 
kontekście rządowego programu 
budowy elektrowni atomowej w Polsce. 
Projekt prowadzony był we współpracy 
z wiodącymi uczelniami w wytypo-
wanych miastach. 

Od początku naszej działalności 
prowadzimy zajęcia dydaktyczne 
w ramach projektu Spotkania z 
Energią Atomową. Akcja skierowana 
jest skierowana jest do szkół, uczelni 
wyższych, kół zainteresowań, or-
ganizacji pozarządowych i lokalnych 
społeczności, bez ograniczeń wieko-
wych. W chwili obecnej przygoto-
wywana jest także platforma  
e-learningowa Nukleo.pl. Portal 
składa się z 3 części: fizyka, technika  
i społeczeństwo. Ciekawe teksty  
o charakterze popularnonaukowym  
wzbogacone będą o liczne ilustracje 
oraz genialne animacje! W świat fizyki  
i techniki wprowadzają odwiedzających 
witrynę dwie postacie: Marysia i Albert. 
Powyższe działy uzupełniać będzie 

leksykon pojęć oraz quiz. Ponadto  
przygotowywany jest portal tematy-
czny energiajadrowa.pl, który re-
dagowany będzie przez wolontariuszy 
Fundacji. 

W programach edukacyjnych polskiego 
szkolnictwa podstawowego i średniego 
w ostatnich latach ograniczano liczbę 
godzin przedmiotów ścisłych.  
Z doświadczeń wynika, że najbardziej 
skuteczną metodą przekazywania 
wiedzy młodzieży jest bezpośredni 
kontakt z młodymi specjalistami, którzy 
wykorzystując nowoczesne i inter-
aktywne metody nauczania, potrafią 
przekazać w atrakcyjny sposób infor-
macje o atomistyce i nauce o prom-
ieniowaniu. Wolontariusze Fundacji 
trwają w przekonaniu, że tylko poprzez 
rzetelną, wszechstronną informację 
i edukację oraz szeroki bezpośredni 
udział społeczeństwa w debatach 
publicznych można uzyskać pełne po-
parcie dla budowy elektrowni jądrowej 
w Polsce oraz w innych krajach, które 
podejmują podobne wyzwanie.

Prezes Zarządu
ŁUKASZ KOSZUK
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Partner Strategiczny:



Atomowy Autobus 
Mobilne Laboratorium



Głównym celem projektu Atomowy 
Autobus - Mobilne Laboratorium 
było dotarcie do studentów w 
największych ośrodkach akademickich 
oraz przekazanie im rzetelnych 
informacji na temat pokojowego 
wykorzystania energii jądrowej w 
kontekście rządowego programu 
budowy elektrowni atomowej w 
Polsce. Niniejszy projekt o charakterze 
edu-kacyjnym przeprowadzony 
został w okresie od 25 listopada do                        
11 grudnia 2010 roku w ramach współ-
pracy z wiodącymi uczelniami  w 
wytypowanych miastach. 

W bezpośrednich rozmowach ze 
studentami wokół stoiska informacyjno-
edukacyjnego oraz podczas seminariów 
i otwartej dyskusji pracownicy Fundacji 
oferowali nieodpłatną, obiektywną 
i jak najbardziej aktualną wiedzę w 
zakresie ochrony radiologicznej, istoty 
promieniotwórczości, stosowanych 
techno-logii budowy reaktorów i 
systemów zabezpieczeń oraz kosztów 
budowy przyszłej elektrowni jądrowej 
przy uwzględnieniu aspektów 
środowiskowych.

Luptatur reprores dolest 

•	 W ciągu 2 tygodni „Atomowy Autobus” przejechał 3198 km
•	 Odwiedziliśmy 13 uczelni wyższych w największych 

ośrodkach akademickich w Polsce

•	 Spędziliśmy 78 godzin prowadząc pokazy na stoiskach i 

odpowiadając na pytania odwiedzających 

•	 Wygłosiliśmy 34 seminaria popularnonaukowe

•	 Nasze stoisko odwiedziło co najmniej 4500 osób
•	 Przeprowadziliśmy ankietę, której celem było zbadanie postaw wobec 

energetyki jądrowej wśród 1100 osób
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Zadaniem, jakie stawiał sobie zespół 
Pracowników Fundacji, było również 
dotarcie z przekazem za pośrednictwem 
mediów studenckich.  W trakcie 
kampanii wykorzystane zostały 
narzędzia internetowego marketingu 
społecznościowego (facebook), 
aktualizowany był na bieżąco 
dedykowany blog projektu zawierający 
relacje z kolejnych miejscowości. 

Patronem honorowym projektu był 
Minister Gospodarki oraz Minister 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Patronat 
merytoryczny objęli: Instytut Energii 
Atomowej POLATOM oraz Centralne 
Laboratorium Ochrony Radiologicznej. 
Partnerem akcji było Stowarzyszenie 
Forum Młodych Dyplomatów, 
Studencka Telewizja Internetowa TVPW, 
firma Mikrolab oraz POLON-EKOLAB, 
a także Stowarzyszenie Elektryków 
Polskich. Akcję informacyjną wspierała 
PGE Energia Jądrowa S.A.

Projekt realizowany był także w 
partnerstwie z Wrocławską Szkołą 
Filmową Mastershot, której studenci 
zgromadzili materiał audiowizualny. 
Zgodnie z założeniami powstanie film 
dokumentalny, poruszający kwestie 
postaw wobec tematyki energetyki 
jądrowej.

Ut estrumquunt Akcja Atomowy Autobus 
objęła 13 uczelni wyższych w największych 

ośrodkach akademickich w Polsce



Akcja „Atomowy Autobus – Mobilne Laboratorium” 
nie miała problemu z przebiciem w mediach ogól-
nopolskich oraz lokalnych. Pracownicy Fundacji gościli 
w tak popularnych programach telewizyjnych jak 
„Kawa czy Herbata” w TVP 1 czy, „Witaj Warszawo!”         
w TVN Warszawa. 

Praktycznie w każdym mieście była obecna ekipa 
lokalnego oddziału TVP. Ponadto również mniej znane 
telewizje jak np. Superstacja czy śląska TVS wyraziły 
zainteresowanie projektem. W każdym mieście 
towarzyszyły nam rozgłośnie radiowe. Wolontariusze 
Fundacji udzielali wywiadów m.in. w Radiu Eska, Radiu 
Kraków, Rzeszów, Kielce, Radio Plus, Akademickim 
Radio Centrum z Lublina.

Obecność „Atomowego Autobusu” w takich 
programach jak „Kawa czy Herbata”, „Witaj Warszawo!”, 
czy zainteresowania radia ESKA świadczy o dużym 
potencjale medialnym projektu na przyszłość.

Wielotygodniowe przygotowania 
ekipy Fundacji FORUM ATOMOWE 
wreszcie doczekały się finału w 
postaci inauguracji w starym budynku 
Biblioteki Uniwersystetu Warszawskiego 
przy Krakowskim Przedmieściu. 
Pierwszych gości, o godzinie 11.00 
przywitał krótkim przemówieniem 
prezes Fundacji FORUM ATOMOWE, 
Łukasz Koszuk. Oprócz podsumowania 
ostatniego gorącego okresu, prezes 
podziękował wszystkim, którzy 
pomogli w urzeczywistnieniu pomysłu 
krzewienia wiedzy o energii jądrowej   
w 13 ośrodkach akademickich w Polsce.

Zainteresowanie studenckiej braci 
UW naszymi stoiskami było naprawdę 
duże. Wolontariusze Fundacji z 
zaangażowaniem i niestrudzenie 
tłumaczyli wszystkim zainteresowanym 
różnorodne zagadnienia i prezentowali 
doświadczenia z dziedzin: ochrony 
radiologicznej, promieniotwórczości 
i  energetyki jądrowej. Oczywiście 
najwięcej zainteresowania wzbudził 
model elektrowni jądrowej, 
przygotowany specjalnie dla naszej 
Fundacji. Męska część odwiedzających 
była szczególnie zaaferowana makietą 
z kolejką elektryczną w roli głównej. 
Cóż, każdy w dzieciństwie uwielbiał 
tego typu zabawki. Sama makieta 
obrazowała, jak duże ilości węgla 
są potrzebne do obsługi elektrowni 

węglowych i jak ekonomicznie i 
ekologicznie zarazem na tym tle 
wypada energetyka jądrowa. 

W niedzielę 28 listopada późnym 
wieczorem wyruszyliśmy w trasę. 
Pierwszym odwiedzonym miastem 
był Toruń, a następnie Koszalin. Tu 
zaskoczyła nas po raz pierwszy liczba 
osób, które przybyły na seminaria. 
Rektor Politechniki zarządził zmianę sali 
na największą aulę, która zapełniła się 
całkowicie - przybyło ok. 300 osób!

We Wrocławiu mobilne laboratorium 
stanęło nieopodal Odry w budynku 
Zintegrowanego Centrum 
Studenckiego. W tym samym budynku 
„rozgościli się” przeciwnicy energetyki 
jądrowej reprezentowani przez 
fundację EKO - UNIA. Mieliśmy okazję 
porozmawiać z naszymi oponentami. 
Rozmowa mimo zasadniczych 
przeciwieństw dzielących nasze 
stanowiska przebiegała w kulturalny       
i spokojny sposób. 

Kraków okazał się nieformalnym 
zwycięzcą wśród miast, w kategorii: 
„największa liczba odwiedzających”. 
Wprawdzie nie narzekaliśmy na 
frekwencję na naszych stoiskach, 
jednak to, co spotkało nas w Grodzie 
Kraka, przeszło nasze najśmielsze 
oczekiwania. Pracownicy Fundacji nie 

mieli chwili wytchnienia i nieustannie 
wyjaśniali wszelkie zawiłości związane 
z energetyką jądrową. Na nasze stoisko 
przyszła ogromna grupa młodych ludzi, 
żądnych „energetycznej” wiedzy. Wizyta 
na UJ, to także największa jak do tej 
pory liczba seminariów wygłaszanych 
przez naszych wolontariuszy (sześć 
wykładów). 

Ostatnim przystankiem na trasie 
autobusu była Politechnika Gdańska. 
Na sam koniec naszej podróży 
mieliśmy okazję spotkać przeciwników 
energetyki jądrowej z Inicjatywy 
Antynuklearnej. Wizyta w Gdańsku 
okazała się trafionym pomysłem. 
Ze względu na fakt, że Pomorze jest 
wysoce prawdopodobną lokalizacją 
elektrowni jądrowej, odwiedziło 
nas wielu gości z Politechniki jak i 
spoza uczelni: mieszkańcy Gdańska z 
rodzinami, dziennikarze i inne osoby 
zainteresowanych planami powstania 
elektrowni jądrowej na Pomorzu. 

Przy okazji naszej ekspozycji na 
Politechnice Gdańskiej odbył się 
także panel dyskusyjny: „Elektrownia 
jądrowa – co oznacza dla mieszkańców 
Pomorza?” Panel został zorganizowany 
przez Pomorską Specjalną Strefę 
Ekonomiczną Sp. z o. o i Gdański Park 
Naukowo-Technologiczny. 

Hendaestrum voluptis

Atomowy Autobus - Mobilne Laboratorium 
okazał się największą akcją edukacyjną 
polskiego społeczeństwa dotyczącą 
energetyki jądrowej w 2010 roku
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Spotkania z
Energią Atomową



Zrealizowane spotkania:
•	 27-28 stycznia 2009 roku, I Liceum Ogólnokształcące 

im. Tadeusza Kościuszki oraz Publiczne Gimnazjum   
Nr 2 we Włodawie. W obu spotkaniach uczestniczyło 
łącznie ponad 220 osób - uczniów i nauczycieli. 
Prowadzący - Łukasz Koszuk

•	 8 grudnia 2009 roku, Gimnazjum nr 1 w Józefowie 
koło Warszawy. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie 
klas drugich i trzecich, łącznie na auditorium zasiadło 
ponad 200 osób! Prowadzący - Łukasz Koszuk

•	 28 maja 2010 roku, VIII Bałtyckim Festiwalu Nauki 
w Gdańsku, we współpracy z Kołem Naukowym 
Chemików Politechniki Gdańskiej. Prowadzący -  
Maciej Zarzycki oraz Adrian Miller

•	 31 maja 2010 roku, Zespół Szkół Fototechnicznych 
w Warszawie. W spotkaniu wzięło udział ok. 50 
uczniów II klas technikum. Prowadzący - Monika 
Szymańska i Krzysztof Ciupek

•	 1 października 2010 roku, VI Liceum 
Ogólnokształcącego im. Tadeusza Reytana w 
Warszawie. W spotkaniu wzięło udział ok. 50 uczniów 
klas drugich, o profilu matematyczno-fizycznym. 
Prowadzący - Monika Szymańska i Krzysztof Ciupek 

•	 20 oraz 27 listopada 2010 roku, Uniwersytet Dzieci 
w Warszawie, warsztaty dla grupy 66 dzieci.  Zajęcia 
dydaktyczne poprowadzili: Aleksandra Kuźniak, 
Monika Szymańska, Krzysztof Ciupek oraz Łukasz 
Koszuk.

Wiedza Polaków w zakresie 
szeroko rozumianej atomistyki – 
która obejmuje m.in. zagadnienia 
związane z promieniotwórczością 
i oddziaływaniem promieniowania 
jonizującego z materią i żywymi 
organizmami, z różnym zastosowaniem 
promieniowania w przemyśle i 
medycynie i energetyką jądrową – 
jest bardzo ograniczona. W chwili, 
kiedy podejmujemy decyzję o 
rozwoju w Polsce energetyki jądrowej, 
bardzo ważne jest przygotowanie 
społeczeństwa do możliwości 
obiektywnego i opartego na 
aktualnej wiedzy ustosunkowania 
się do potrzeby budowy elektrowni 
jądrowych, konsekwencją której będzie 
niewątpliwie pozytywne przyjęcie 
założeń rządu w tej kwestii. 

Od początku swojej działalności 
Fundacja FORUM ATOMOWE realizuje 
projekt „Spotkania z Energią Atomową”. 
Akcja skierowana jest do szkół, 
uczelni wyższych, kół zainteresowań, 
organizacji pozarządowych i lokalnych 
społeczności zainteresowanych 
problematyką energetyki jądrowej 
i ochrony radiologicznej. W trakcie 
naszych spotkań ilustrowanych 
pokazami odpowiadamy m.in. na 
pytania: co to jest promieniowanie 
jonizujące, jakie dawki promieniowania 

są szkodliwe dla człowieka, jak się przed 
nim chronić i jakie ma zastosowanie w 
przemyśle i medycynie, jaka jest zasada 
działania elektrowni jądrowej, czy praca 
elektrowni jądrowej jest bezpieczna, 
czy istnieje problem składowania 
wypalonego paliwa jądrowego oraz 
jakie są metody postępowania z 
odpadami promieniotwórczymi, jak 
duże są złoża uranu na świecie, co 
naprawdę wydarzyło się  w Czarnobylu 
i jakie są skutki tej awarii dla zdrowia 
człowieka, dlaczego energetyka 
jądrowa jest i będzie cennym źródłem 
energii dla świata, dlaczego istnieje 
konieczność budowy elektrowni 
jądrowej w Polsce.

Program został zainaugurowany w 
2009 roku cyklem spotkań w I Liceum 
Ogólnokształcącym oraz Publicznym 
Gimnazjum Nr 2 we Włodawie, w dniach 
27-28 stycznia oraz w Publicznym 
Gimnazjum w Józefowie 9 grudnia. 
Tylko w tych trzech spotkaniach wzięło 
udział ponad 550 uczniów i nauczycieli. 

Prowadząc edukację społeczną nie 
możemy zapomnieć o najmłodszym 
pokoleniu – czyli uczniach szkół 
podstawowych i gimnazjalnych! Grupa 
ta jest szczególnie ważna, ponieważ, 
to oni w niedalekiej przyszłości będą 
decydować o rozwoju energetyki 

atomowej w Polsce – nie tylko poprzez 
opowiadanie się za lub przeciw, ale 
być może także jako pracownicy tego 
sektora przemysłu. Z wielką satysfakcją 
przyjęliśmy propozycję przygotowania 
i przeprowadzenia zajęć dydaktycznych 
dla słuchaczy Uniwersytetu Dzieci. 
W dniu 20 listopada odbyły się 
godzinne warsztaty dla grupy 66 
dzieci w czterech grupach. W trakcie 
warsztatów zorganizowane zostało mini 
laboratorium. Uczestnicy wykonywali 
proste doświadczenia fizyczne z 
wykorzystaniem promieniowania 
jonizującego.

Zespół Fundacji tworzą młodzi 
ludzie specjalizujący się w różnych 
dziedzinach, przede wszystkim w 
fizyce, ale także w biologii, ochronie 
środowiska czy informatyce. Dzięki 
temu stanowią dobry przykład dla nieco 
młodszego pokolenia, zachęcając ich 
swoją działalnością do nauki, rozwijania 
zainteresowań i pasji. Mogą tym samym 
zainspirować uczniów gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych do kształcenia 
się na kierunkach technicznych, 
związanych np. z energetyką jądrową,    
a to z kolei przyczyni się do powstania 
w pełni wykwalifikowanej kadry 
budującej i obsługującej elektrownie 
jądrowe w Polsce.

 

Niczego w życiu nie należy się bać,
należy to tylko zrozumieć.

Maria Skłodowska-Curie
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Platforma e-learningowa 
Nukleo.pl



W obecnej chwili coraz popularniejsza 
staje się przekazywanie wiedzy 
z wykorzystaniem technik 
komputerowych i Internetu. Podążając 
za światowym trendem Zespół Fundacji 
FORUM ATOMOWE przygotowuje 
projekt platformy e-learningowej 
nukleo.pl, który doskonale uzupełni 
proces kształcenia stacjonarnego 
uczniów i studentów oraz całego 
społeczeństwa. 

Do zalet e-learningu często zalicza 
się ruchomy czas pracy i wygodę 
uczniów (szczególnie jeśli mają oni 
jeszcze inne zobowiązania), lepsze 
dostosowanie materiału do potrzeb 
odbiorców, większe urozmaicenie nauki 
dzięki zastosowaniu multimediów i 
niewerbalnej prezentacji materiału. 

E-learning pozwala uczyć się we 
własnym tempie oraz zminimalizować 
strach i nieśmiałość, które mogłyby 
pojawić się w tradycyjnej klasie czy 
sali wykładowej. Użycie technik wideo 

czy animacji umożliwia uczenie się za 
pomocą materiału audiowizualnego, 
który można zatrzymać i przewinąć  
w celu ponownego obejrzenia.

Platforma nukleo.pl oparta jest na 
tłumaczeniu witryny kernfragen.
de Organizacji InformationsKreis 
Kernenergie będącej w strukturach 
Deutsches Atomforum. Nasza Fundacja 
otrzymała możliwość od strony 
niemieckiej bezpłatnej adaptacji 
portalu na język polski. 

Witryna składa się z trzech głównych 
działów: FIZYKA, TECHNIKA oraz 
SPOŁECZEŃSTWO. Każdy dział 
podzielony jest na rozdziały, a te 
na artykuły. Teksty mają charakter 
popularnonaukowy, a wzbogacają je 

liczne animacje oraz ilustracje. Treść 
dostępna jest każdemu, niezależnie 
od posiadanego wykształcenia, dzięki 
temu po raz pierwszy w Polsce do 
szerokiego ogółu społeczeństwa dotrze 
wiedza z tak trudnych dziedzin jak 
fizyka jądrowa czy technika reaktorowa! 

W świat nauki wprowadzają dwie 
ilustrowane postacie: Marysia i 
Albert, wzorowane na uczonych, 
którzy odegrali ważną rolę w rozwoju 
energetyki jądrowej: Albert Einstein 
oraz Maria Curie-Skłodowska. Całość 
uzupełniona jest o quiz sprawdzający 
wiedzę z prezentowanych dziedzin oraz 
obszerny leksykon terminów.

Hendaestrum voluptis Posanim oluptasLUPTATUR REPRORES DOLEST LIGENIS 

Platforma e-learningowej Nukleo.pl 
doskonale uzupełni proces kształcenia 
stacjonarnego uczniów i studentów jak              
i całego społeczeństwa opraz przyczyni się 
do popularyzacji wiedzy dotyczącej istosty 
oraz zastosowania promieniotórczości oraz 
energii jądrowej
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Ut estrumquunt aditatur, 
cus Albert i Marysia



energiajadrowa.pl
Publikacje



Jednym z celów działalności Fundacji 
FORUM ATOMOWE jest utworzenie i 
prowadzenie portalu tematycznego i 
forum dyskusyjnego energiajadrowa.pl, 
poświęconego sprawom pokojowego 
wykorzystania energii jądrowej oraz 
ochrony przez promieniowaniem 
jonizującym.

Portal, redagowany przez Wolontariuszy, 
będzie fundamentem prowadzonej 
przez Fundację kampanii edukacyjnej. 
Zaplanowano dwa etapy budowy 
witryny: pierwszy – podstawowa wersja, 
to 9 kategorii tematycznych, w których 
publikowane będą artykuły na trzech 
poziomach zaawansowania, moderowane 
Forum Dyskusyjne, najnowsze aktualności 
z kraju i ze świata dotyczące energetyki 
jądrowej, informacje o konferencjach, 
spotkaniach i seminariach oraz dział Zadaj 
Pytanie Ekspertowi; drugi etap – wersja 
rozszerzona, to portal społecznościowy, 
skupiający ludzi zainteresowanych rozwojem 
swojej kariery i życia zawodowego, którzy 
już wkrótce tworzyć będą nową branżę 
– związaną z energetyką jądrową. Portal 
będzie miał na celu pomóc zaistnieć w tej 
branży, szczególnie młodym ludziom, oraz 
monitorować rynek pracy. Ponadto stworzona 
zostanie baza tytułów (i streszczeń) artykułów, 
publikacji, prac magisterskich i doktorskich, 
wydanych w Polsce a dotyczących energetyki 
jądrowej. 

Luptatur reprores dolest ligenis aliquat 
Fundacja FORUM ATOMOWE rozpoczęła                  
w 2010 roku wydawanie cyklu raportów pod 
wspólnym tytułem: „Energetyka Jądrowa i 
Ochrona Radiologiczna”. Autorami publikacji są 
Wolontariusze Fundacji pracujący w instytutach 
naukowowo-badawczych, a także studenci. 

Publikacje mają charakter popularnonaukowy, 
są bezpłatne i udostępniane wszystkim 
zainteresowanym w wersji elektronicznej 
poprzez stronę internetową Fundacji  
www.forumatomowe.org, a już wkrótce także 
poprzez portal o pokojowym wykorzystaniu 
energii jądrowej enenergiajadrowa.pl.

Cykl publikacji otwiera referat Łukasza Koszuka 
“Kadry dla Energetyki Jądrowej”.
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