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Studenci o sobie i nie tylko

Na targach został również zapre-
zentowany program Horyzont 2020 
w aspekcie  finansowania innowacji  
w dziedzinie ochrony środowiska oraz 
energii. Targi EKOTECH są przestrze-
nią, na której wystawcy mieli szansę 
zaprezentować swoje maszyny oraz 
urządzenia wspierające gospodarowa-
nie odpadami w domu i gminie. Odby-
ły się pokazy mobilnych urządzeń do 
mycia powierzchni komunalnych ta-
kich jak: chodniki, ulice, place oraz ma-
szyny i urządzenia do dezynfekcji po-
mieszczeń, sprzętów, samochodów itp. 
Zaprezentowano nowoczesne techno-
logie stosowane w gospodarowaniu 
odpadami, innowacyjne rozwiązania 
sprzętowe oraz działania sprzyjające 
ochronie środowiska. 

Podsumowując, targi umożliwiły 
studentom poznanie obecnego rynku 
i nowoczesnych technologii w obsza-
rze odnawialnych źródeł energii oraz 
gospodarki odpadami. W hali Centrum 

Kongresowego w Kielcach prezento-
wało się ok. 150 firm z branży ekolo-
gicznej i energetycznej z: Polski, Szwe-
cji, Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii. 

Szacuje się, że targi odwiedziło ok. 4,5 
tysiąca zwiedzających.

Beata Kokoszka

Studenci Koła Naukowego wraz z opiekunami.
Fot. K. Krzyśko

Wykład studyjny w Oddziale NBP 
11 kwietnia 2016 r. pracownicy Katedry Ekonomii Wydziału Zarządzania PRz, członkowie Stu-

denckiego Koła Naukowego „Eurointegracja”, studenci kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - spe-
cjalizacja bezpieczeństwo ekonomiczne oraz innych kierunków wzięli udział w wykładzie studyjnym 
w oddziale NBP w Rzeszowie, który był współorganizatorem spotkania.

Wydarzenie to rozpoczęło się od 
uroczystego powitania gości przez dy-
rektor Oddziału Okręgowego Narodo-
wego Banku Polskiego w Rzeszowie 
Beatę Rapę. Po krótkim przedstawieniu 
prelegentów oraz tematyki spotkania 
jako pierwszy głos zabrał dr Dobiesław 
Tymoczko, zastępca dyrektora Departa-
mentu Stabilności Finansowej, który na 
specjalne zaproszenie przyjechał na ten 
wykład z Warszawy. Pogłębił on wiedzę 
uczestników spotkania dotyczącą stabil-
ności finansowej państwa, zwrócił m.in. 
uwagę na kwestię sektora bankowego 
Polski i polityki fiskalnej, wspomagając 
się dokładnymi i czytelnymi dla wszyst-
kich wykresami oraz statystykami.  
W czasie dyskusji poruszono także 

kwestię kredytów we frankach szwaj-
carskich i samych „frankowiczów”. 

Kolejnym prelegentem był zastęp-
ca dyrektora Oddziału Okręgowego 
NBP w Rzeszowie Bogusław Kapusta, 
który zaprezentował wykład nt. obro-
tu gotówkowego, uczestnicy zaś mieli 
okazję wysłuchać wielu interesują-
cych informacji związanych z powsta-
waniem i procesem obiegu pieniądza  
w gospodarce. Prelegent opowiedział  
o rodzajach transportu pieniędzy do 
NBP i wyjaśnił, od czego zależy ilość 
samochodów ubezpieczających ich 
przewóz. B. Kapusta przekazał też słu-
chaczom wiedzę dotyczącą procedur 
sprawdzania sfałszowanych pieniędzy, 
używanych do tego urządzeń oraz spo-

sobu ich działania. Po zakończonym 
wykładzie odbyła się ciekawa dyskusja, 
podczas której słuchacze mogli rozwiać 
wszelkie swoje wątpliwości.

Na zakończenie spotkania w banku 
zorganizowano nam zwiedzanie mini-
muzeum, gdzie studenci obejrzeli sta-
re, zabytkowe już maszyny (takie jak 
liczydła) dawniej używane przez banki, 
a także worki z pociętymi banknotami 
nienadającymi się do użytku. Na pa-
miątkę spotkania w rzeszowskim od-
dziale NBP każdy z uczestników mógł 
wymienić swoją monetę na monetę 
okolicznościową, nie tracąc przy tym jej 
wartości. 

Paulina Pochwatka


