
Konferencja podsumowująca krótkofalarską Akcję Dyplomową

       W dniu 24 stycznia w auli  „Energis”  Politechniki  Świętokrzyskiej  odbyła się konferencja
podsumowująca  krótkofalarską  Akcję  Dyplomową  przeprowadzoną  w  ramach  cyklu  imprez
organizowanych z okazji  obchodów jubileuszu 100-lecia powstania Państwowej  Inspekcji  Pracy.
Organizatorami  Akcji  była  Państwowa  Inspekcja  Pracy  oraz  Polski  Związek  Krótkofalowców,
Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach koordynował przebieg. Jej pomysłodawcami i inspiratorami
byli krótkofalowcy - pracownicy Okręgowego inspektoratu Pracy w Kielcach. Celem przedsięwzięcia
było uczczenie jubileuszu oraz do popularyzacja wiedzy o inspekcji pracy, jako państwowym organie
nadzoru nad warunkami pracy, jej historii i dniu dzisiejszym. W ramach Akcji, na terenie kraju działało
5 stacji okolicznościowych z wyróżnikiem „100PIP” w znaku wywoławczym, obsługiwanych przez 30
operatorów z klubów krótkofalarskich.

W konferencji uczestniczyli:

parlamentarzyści - poseł Agata Wojtyszek i senator Krzysztof Słoń,●

wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz i doradca wojewody Maria Zuba,●

rektor Politechniki Św. prof. dr hab. Wiesław Trąmpczyński,●

krótkofalowcy - operatorzy stacji okolicznościowych,●

studenci Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Św.,●

pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach.●

Organizatorów reprezentowali:

Doradca Głównego Inspektora Pracy Grzegorz Nieradka,●

Prezes Polskiego Związku Krótkofalowców Waldemar Sznajder,●

Okręgowy Inspektor Pracy Adam Derza.●

List  od  Głównego  Inspektora  Pracy  Wiesława  Łyszczka  skierowany  do  uczestników  spotkania
odczytał Doradca Głównego Inspektora Pracy Grzegorz Nieradka.

-  Dzisiejsze  spotkanie  jest  potwierdzeniem  zasadności  stałego  rozwijania  inicjatyw
prewencyjno-promocyjnych przez Państwową Inspekcję  Pracy.  Jako Urząd staramy się  bowiem
dotrzeć do jak największej liczby osób, stosując urozmaicone formy przekazu – napisał Wiesław
Łyszczek.
Szef PIP wskazał w liście, że inicjatywa środowiska krótkofalowców to ciekawe przedsięwzięcie,
łączące pasję z popularyzacją wiedzy o Inspekcji  Pracy,  jej  historii  i  roli,  jaką odgrywa w dniu
dzisiejszym.

Zabierając  głos  Okręgowy  Inspektor  Pracy  Adam  Derza  podziękował  uczestnikom  Akcji  za
organizację i przeprowadzenie wspólnego przedsięwzięcia. W trakcie swojego wystąpienia przekazał
również podziękowania za wieloletnią współpracę i wręczył pamiątkowe grawertony poseł Agacie
Wojtaszek i rektorowi prof. dr hab. Wiesławowi Trąmpczyńskiemu.

W trakcie konferencji przedstawiono zebranym film „100-lecie Państwowej Inspekcji Pracy” traktujący
o historii Urzędu, roli Inspekcji w ramach państwowego nadzoru nad warunkami pracy, jej osiągnięć i
wyzwań jakie stoją przed tym organem.

 



W  części  edukacyjnej  spotkania  zaprezentowano  zebranym  tematykę  techniczną  związaną  z
telekomunikacją, w tym:

wykład dr inż. Józefa Ciosmaka z Politechniki Św. pt. „Transmultipleksacja” oraz●

wystąpienie Tomasza Ciepielowskiego SP5CCC „Krótkofalarstwo - hobby milionów” i „Sprzęt●

krótkofalarski - rozwój konstrukcji”

Paweł  Tatarczuch  z  Okręgowego  Inspektoratu  Pracy  w  Kielcach  przedstawił  podsumowanie
przeprowadzonej Akcji:

w ramach przedsięwzięcia przeprowadzono 14.261 łączności ze stacjami na wszystkich●

kontynentach (z wyjątkiem Antarktydy), w tym 3563 z krótkofalowcami polskimi,
stacje, z którymi nawiązano kontakt - zlokalizowane w 148 krajach,●

najdalsze łączności:●

Nowa Zelandia 17.560 km●

Panama 10.156 km●

Filipiny 9.566 km●

Barbados 8.192 km●

Japonia 8.570 km●

Wyspa Św. Heleny 7.851 km●

Burkina Faso 4.726 km●

dotychczas wydano ponad 1.250 dyplomów okolicznościowych krótkofalowcom z całego świata.Na●

zakończenie spotkania Doradca Głównego Inspektora Pracy Grzegorz Nieradka oraz Prezes PZK
Waldemar Sznajder wręczyli operatorom stacji okolicznościowych listy gratulacyjne od Głównego
Inspektora Pracy oraz grawertony dla prezesów stacji klubowych biorących udział w Akcji
Dyplomowej. 


