Jak działa elektrownia jądrowa? PGE EJ 1
zaprasza na premierę filmu dokumentalnego
Dlaczego warto rozwijać energetykę jądrową? Jak wyglądają kwestie bezpieczeństwa w reaktorach jądrowych najnowszej generacji?
Czym jest promieniowanie? Jak wygląda działający w Polsce reaktor badawczy? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań można znaleźć
w filmie „Nuclear Energy - jak działa elektrownia jądrowa”, którego premiera odbędzie się już 22 grudnia o godz. 20.10 na kanale
Discovery Channel.
Discovery Networks Central & Eastern Europe, Middle East and Africa (CEEMEA) po raz kolejny przybliży widzom sposoby wytwarzania
energii elektrycznej. Po energetyce konwencjonalnej i odnawialnych źródłach energii przyszła kolej na energetykę jądrową. Dokument
„Nuclear Energy - jak działa elektrownia jądrowa” nie tylko krok po kroku przedstawia zasady funkcjonowania obiektów jądrowych, ale
również obala mity związane z tym źródłem wytwarzania energii. Partnerem merytorycznym projektu jest PGE EJ 1 – spółka
odpowiedzialna za budowę pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej.
Dokument, zrealizowany we współpracy z Discovery, jest kolejnym projektem edukacyjnym w obszarze dywersyfikacji źródeł energii.
Jest to także kolejny przykład działań na rzecz popularyzacji wiedzy na temat niskoemisyjnych źródeł wytwarzania energii.
Zdjęcia do filmu kręcono m.in. w Narodowym Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) w Świerku, gdzie znajduje się badawczy reaktor
jądrowy Maria czy w elektrowni jądrowej Mochovce na Słowacji. Poza ekspertami instytutów badawczych i pracownikami elektrowni
jądrowej w filmie zobaczymy także przedstawicieli PGE EJ 1. Maciej Stryjecki, Dyrektor Biura Lokalizacji, Infrastruktury i Ochrony
Środowiska przybliży widzom kwestie związane z obecnym statusem projektu jądrowego w Polsce. Z kolei Władysław Kiełbasa,
Kierownik Projektu ds. bezpieczeństwa w Biurze Technologii i Eksploatacji wyjaśni kwestie związane z bezpieczeństwem reaktorów
generacji III/III+. Głos w dyskusji zabiera również Dariusz Szwed, przewodniczący Rady Programowej Zielonego Instytutu.
Premiera filmu „Nuclear Energy – jak powstaje elektrownia jądrowa?” odbędzie się we wtorek, 22 grudnia 2015 r., o godz. 20.10 na
kanale Discovery Channel.
Powtórki filmu można będzie zobaczyć w następujących dniach:
Discovery Channel
25/12 (piątek) godz. 17:30
27/12 (niedziela) godz. 16:00
29/12 (wtorek) godz. 19:30

Discovery Science
23/12 (środa) godz. 20:30
26/12 (czwartek) godz. 14:30

Zapraszamy do oglądania.

