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O ENERGETYCE 
- DLA UŻYTKOWNIKÓW ORAZ SCEPTYKÓW

ENERGIA, CZYNNIK DECYDUJĄCY O ROZWO-
JU EKONOMICZNYM I STANIE ŚRODOWISKA

Motto: Ratunek tonących w rękach samych tonących.
I. Ilf i E. Pietrow, Dwanaście krzeseł
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Autorzy tej książki to profesorowie Mirosław 
Dakowski (fi zyk jądrowy i energo-analityk) 
i Stanisław Wiąckowski (ekolog). Planują ukazanie 
się książki w lecie 2005 r.

Dokumentuje ona bezsens „wojen o energie” 
i ukazuje ich niektóre kulisy. Szkicuje sytuację 
w dziedzinie kopalnych źródeł energii: ropy, gazu, 
węgla, energii jądrowej (i spowodowane przez nią 
niebezpieczeństwa) w skali co najmniej dziesięcioleci. 
Dokumentuje istnienie wysokich, często dziesiątki czy 
setki razy wyższych cen od kosztów. 

Wskazuje na ogromny potencjał poszanowania ener-
gii oraz analizuje sukces energii odnawialnych (szcze-
gólnie biomasy) w Polsce w ostatnim dziesięcioleciu. 

Dokumentuje związek między wykorzystaniem róż-
nych nośników energii a stanem środowiska. Omawia 
strategie transportu gazu (rurociągi i metan płynny 
– LNG). 

Wskazuje na ogromny potencjał „nowych”, dotąd 
prawie nie wykorzystanych, zasobów kopalnych (hy-
draty, łupki bitumiczne i piaski smoliste). Będą one 
przejściem do energetyki słonecznej i jej doskonałego 
nośnika – wodoru. Naszkicowano podstawy energetyki 
solarnej (Słońce powinno stanowić podstawę energetyki 
XXI w.). 

Poniżej roboczy spis treści. Ponieważ autorzy chcą 
mieć swobodę pisania prawdy i tylko prawdy, wygląda 
na to, że wydadzą książkę własnym sumptem. Dlatego 
proponują Państwu możliwość reklamy na stronach 
początkowych i końcowych. Wstępne ceny ogłoszeń 
barwnych to 300 zł za pół strony (dodajemy 2 egz. 
książki) i 500 zł za stronę (dodajemy 5 egz. książki). 
Można też zamówić książkę w cenie obniżonej (20 zł 
/egz. przy ilości ponad 4 szt.) – cena detaliczna jest sza-
cowana na 27 zł. 

Ponieważ tematyka książki jest nie tylko nabrzmiała 
miliardami dolarów i związanymi z nimi emocjami, lecz 
również rozwija się szybko i na wielu polach trudnych 
do ogarnięcia przez dwie osoby, w II wydaniu przewi-
duje się uzupełnienia czy rozszerzenia tematów lub obu-
rzone sprostowania ewentualnych adwersarzy.

Informacje i zamówienia 
Mirosław Dakowski

Niemodlińska 52
04-635 Warszawa

tel./fax 0-22 812 08 06 
dakowy@elektron.pl 

O energetyce inaczej 
- dla użytkowników i sceptyków
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