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�� KoKołło Naukowe Mechaniko Naukowe Mechanikóów Energetykw Energetykóów w 
zostazostałło zao załłooŜŜone w 1968 r. przez studentone w 1968 r. przez studentóów z w z 
WydziaWydziałłu Maszyn Gu Maszyn Góórniczych i Hutniczych rniczych i Hutniczych 
o specjalnoo specjalnośści "Systemy i urzci "Systemy i urząądzenia dzenia 
energetyczne".energetyczne". Pierwszym opiekunem KoPierwszym opiekunem Kołła a 
bybyłł prof. dr hab. inprof. dr hab. inŜŜ. Jan . Jan SentekSentek (w latach (w latach 
1968 1968 -- 1976), nast1976), nastęępnie dr inpnie dr inŜŜ. Stanis. Stanisłław aw 
Fortuna (w latach 1976 Fortuna (w latach 1976 -- 1987), dr in1987), dr inŜŜ. . 
BronisBronisłława Odziewa (lata 1987awa Odziewa (lata 1987--2008), a 2008), a 
obecnie dr inobecnie dr inŜŜ. Jerzy Wojciechowski.. Jerzy Wojciechowski.



Prof. Prof. SzablowskiSzablowski pasuje mpasuje młłodych odych 
energetykenergetykóóww

�� sadasdsadasd



KoKołło prowadzi dziao prowadzi działłalnoalnośćść naukownaukowąą, , 
urzurząądzajdzająąc wc włłasne sesje naukoweasne sesje naukowe--bybyłło ich 5 o ich 5 
w latach 1983w latach 1983--90 tematycznie zwi90 tematycznie zwiąązanych z zanych z 
najnowszymi trendami w energetyce, oraz najnowszymi trendami w energetyce, oraz 
biorbiorąąc udziac udziałł w corocznych sesjach w corocznych sesjach 
studenckich z okazji Dnia Gstudenckich z okazji Dnia Góórnika i Hutnika rnika i Hutnika 
zajmujzajmująąc wielokrotnie I i czoc wielokrotnie I i czołłowe miejsca. owe miejsca. 
CzCzłłonkowie Koonkowie Kołła brali tea brali teŜŜ udziaudziałł w w 
OgOgóólnopolskiej Sesji Studenckiej, a w 1983r. lnopolskiej Sesji Studenckiej, a w 1983r. 
zajzajęęli I miejsce.li I miejsce.



Co roku urzCo roku urząądzany jest tygodniowy wyjazd naukowo dzany jest tygodniowy wyjazd naukowo --
dydaktyczny do zakdydaktyczny do zakłładadóów przemysw przemysłłowych w kraju i owych w kraju i 
zagraniczagranicąą. W latach 80 . W latach 80 --tych zastatych zastałły zorganizowane y zorganizowane 
miesimiesięęczne praktyki do Moskwy i Ostrawy. W latach 1982 czne praktyki do Moskwy i Ostrawy. W latach 1982 --
1992 1992 KN KN zorganizowazorganizowałło tygodniowe wyjazdy do zako tygodniowe wyjazdy do zakłładadóów w 
przemysprzemysłłowych w kraju takich jak:owych w kraju takich jak:

�� Elektrownia Konin, AdamElektrownia Konin, Adamóów, Pw, Pąątntnóóww

�� Elektrownia BeElektrownia Bełłchatchatóów w 

�� Elektrownia PoElektrownia Połłaniecaniec

�� Elektrownie szczytowoElektrownie szczytowo--pompowe pompowe ParParąąbkabka śśar oraz ar oraz 
śśarnowiecarnowiec

�� Elektrownia JElektrownia Jąądrowa drowa śśarnowiec w budowie w 1986 r.arnowiec w budowie w 1986 r.

�� Fabryka KotFabryka Kotłłóów w RafakoRafako w Raciborzuw Raciborzu

�� Fabryka Turbin "Fabryka Turbin "ZawechZawech" w Elbl" w Elbląągugu







SSąą to tylko wybrane zakto tylko wybrane zakłłady przemysady przemysłłowe, owe, 
zwiedzilizwiedziliśśmy ich dumy ich duŜŜo wio więęcej. W okresie cej. W okresie 
dziadziałłalnoalnośści Koci Kołła zorganizowano ra zorganizowano róówniewnieŜŜ 5 5 
obozobozóów naukowych zimowych, pow naukowych zimowych, połąłączonych czonych 
z wypoczynkiem w Bukowinie Tatrzaz wypoczynkiem w Bukowinie Tatrzańńskiej i skiej i 
Zawoi oraz 3 obozy letnie w Suchej Zawoi oraz 3 obozy letnie w Suchej 
Beskidzkiej.Beskidzkiej.



CzCzłłonkowie koonkowie kołła znajduja znajdująą rróówniewnieŜŜ
czas na spotkania nienaukowe:czas na spotkania nienaukowe:



Gdzie Gdzie śścigajcigająą sisięę z kadrz kadrąą w jedzeniu ciastek na czas.   w jedzeniu ciastek na czas.   
(na dr in(na dr inŜŜ. Szewczyka jak zwykle nie by. Szewczyka jak zwykle nie byłło mocnych)o mocnych)



Oraz grywajOraz grywająą na gitarach:na gitarach:



W czterdziestoletniej historii KN W czterdziestoletniej historii KN 
MechanikMechanikóów Energetykw Energetykóów do kow do kołła a 
nalenaleŜŜaałło ponad pio ponad pięęciuset czciuset człłonkonkóów, w, 
ktktóórzy z sukcesami brali udziarzy z sukcesami brali udziałł w w 
sesjach naukowych, odbywali praktyki i sesjach naukowych, odbywali praktyki i 
wycieczki do zakwycieczki do zakłładadóów pracy w caw pracy w całłej ej 
Europie a jednoczeEuropie a jednocześśnie nie śświetnie siwietnie sięę
przy tym bawili. przy tym bawili. 

Niech tak bNiech tak bęędzie przez kolejne 40 lat.dzie przez kolejne 40 lat.


