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Koleżanki i Koledzy! 
 
Święta Bożego Narodzenia i następujący po nich Nowy Rok to okres, 
na który wszyscy, nie tylko dzieci, niecierpliwie czekamy. To czas 
pełen wzruszeń, ciepłych gestów, słów, nierzadko też pojednań w gro-
nie rodzinnym i towarzyskim. Czas zadumy i refleksji nad owocami 
naszych codziennych wysiłków – ale także czas radosnej sylwestrowej 
zabawy. 
Boże Narodzenie to przede wszystkim święta rodzinne. Wspominając 
w tradycyjnych kolędach narodziny Bożego Dzieciątka, wyrażamy nadzieję, że świat może 
być lepszy i wiarę, że takim będzie. Dzieląc się opłatkiem przy wigilijnym stole, dajemy 
wyraz tej prostej prawdzie: razem możemy więcej. Musimy żyć we wspólnocie, wspólnie 
wypracowywać owoce i wspólnie się nimi dzielić. 
Geofizyka Toruń jest dla nas drugim domem, miejscem, gdzie wykuwamy los nasz i na-
szych rodzin. Jesteśmy razem poprzez pracę, lecz także poprzez więzy koleżeństwa, przy-
jaźni. Dlatego tutaj także sięga symboliczny stół wigilijny każdego z nas. Pozwólcie, że - 
jako gospodarz tego "geofizycznego" wigilijnego stołu złożę wam serdeczne, szczere 
i ciepłe życzenia. Niech w Waszych domach zagości dostatek i ład, a w Waszych sercach 
radość i pokój. Jeśli tak się stanie to i świat, pomimo mrozu za oknami, okaże się odrobi-
nę cieplejszy.  
Mijający rok okazał się dla nas łaskawy. Stało się tak głównie dzięki Waszej postawie 
i umiejętności wykorzystania sytuacji rynkowej, o czym mówiłem w moim barbórkowym 
orędziu, które publikujemy w niniejszym IMPULSIE. 
Czy następny rok też takim będzie? To także zależy w dużym stopniu od nas samych. Wie-
cie, że w prognozach zachowuję oszczędny umiar. Dlatego i tym razem powiem, że nad-
chodzący rok nie będzie łatwy, ale będzie też bogaty w szanse, które możemy i będziemy 
chcieli wykorzystać. A ponieważ jednak nie wszystko od nas zależy, życzymy sobie wzajem 
pomyślności w Nowym Roku. Pomyślności - to znaczy, aby sprawy biegły po naszej myśli.  
Przekażcie też życzenia Rodzinom i najbliższym. Niech w Waszych domach panuje ład 
i pokój, niech służy Wam zdrowie i ludzka przychylność!  
 

Prezes Zarządu 

Motto numeru 
Jeśli szukasz miłości - kochaj 

Seneka  

Pismo pracowników  
GEOFIZYKI TORUŃ 
Redakcja: Tadeusz Solecki, tel. 186,  
impuls@geofizyka.pl 

Korekta: Aneta Zgorzelska tel. 170 
Druk: Dział Administracji i Archiwizacji, tel. 263 

 
Zapraszamy do współpracy! 

 w numerze 
co gdzie 

Barbórka’2010:  
Pozytywne wibracje  
w pracy i na scenie 

Mroźny dzień 10 grudnia nie był 
w stanie przezwyciężyć ciepłego 
klimatu naszych uroczystości barbór-
kowych.  Zobacz bogato ilustrowany 
fotoreportaż z Gali Barbórkowej. 

3 

Barbórka’2010:  
GT liderem poszukiwań 
złóż niekonwencjonalnych 

Orędzie barbórkowe Prezesa GT 
Macieja Górskiego wygłoszone  
podczas Gali Barbórkowej. 

6 

Barbórka’2010:  
Odznaczeni 

Lista wyróżnionych i odznaczonych 
z okazji tegorocznej Barbórki. 

9 
Barbórka’2010:  
Biesiadna ballada  

Fotogaleria z tegorocznej Biesiady 
Barbórkowej. 

10 
Barbórkowy turniej kosza 

Fotoreportaż z Barbórkowego Turnieju 
Koszykowego o puchar Prezesa GT. 

12 
„Geofizyka Solidarna” 

Recenzja książki o podziemnych 
bohaterach solidarnościowej opozycji 
GT i relacja z jej premiery. 

13 
Alegorie i symbolika 
w malarstwie 

Maciej Wysocki przedstawia obraz 
Correggio (Antonio Allegri) „Święta 
Noc”. 

15 

Wiersze pod choinkę 
Wybór  wierszy wprowadzających 
bożonarodzeniowe klimaty. 

16 

Na okładce: Barbórkowa Gala GT 
Fot. M. Szczurek 



 

 

 

impuls 04(146) strona 3 

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 10.00 Mszą św. pod prze-
wodnictwem JE Ks. Bpa Andrzeja Suskiego, Ordynariusza 

Toruńskiego w Bazylice Świętych Janów. Po Mszy wszyscy 
podążyli uroczystym pochodem za orkiestrą górniczą. Okrą-
żywszy ratusz, skierowali swe kroki do Dworu Artusa, gdzie 
w Sali Lustrzanej witał ich kwartet smyczkowy i smukłe jak 
topole, urocze panie z Działu Kadr i Szkolenia.  

Po zajęciu miejsc, o godz. 11.30 rozpoczęła się uroczysta Gala 
Barbórkowa. 
Prowadząca Galę para reprezentująca młodość i dojrzałość 
rozpoczęła uroczystość refleksją: Tradycyjna Barbórka łączy 
w radosnym świętowaniu ludzi wszystkich zawodów związa-

nych z poszukiwaniem, wydobywaniem 

i eksploatacją skarbów Ziemi. Całe nasze dzieje można opisać 
jako fascynującą historię poszukiwań tych skarbów, w którą 
wpisują się również dzieje naszej spółki.  
Kiedyś prawdę o tych poszukiwaniach oddawała stara dewiza 
geologów „mente et malleo” – myślą i młotkiem. Dziś pierwszy 
jej element, myśl, wysuwa się zdecydowanie na czoło, zaś drugi 
ustąpił miejsca finezyjnym i wyrafinowanym narzędziom, jakie 
dostarcza nam nowoczesna technologia.  
Nie zmieniła się tylko szlachetna misja naszego zawodu, służą-
cego pięknej idei rozumnego gospodarowania, które umożliwia 
zaspokajanie potrzeb cywilizacyjnych społeczeństwa. 
Wierni tradycji - tej prastarej, polskiej i tej naszej, geofizycznej 
– zebraliśmy się dziś aby celebrować święto górnicze. Aby 
zamanifestować swój szacunek i oddanie dla naszego zawodu, 
który swoją siłę czerpie ze źródeł ludzkich tęsknot, marzeń 
i aspiracji.  
Reprezentacyjną salę Dworu Artusa wypełnili szczelnie liczni 
goście, pracownicy i emeryci naszej Spółki. Po wprowadzeniu 
pocztu sztandarowego i wysłuchaniu Hymnu Polskiego i Gór-
niczego prowadzący powitali zebranych gości. Galę zaszczycił 
swą obecnością Ekscelencja Ks. Bp. Andrzej Suski, Ordyna-
riusz Toruński. Władze samorządowe reprezentowali: wice-
marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dariusz 
Kurzawa, Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski, Przewod-
niczący Rady Miasta Torunia Marian Frąckiewicz. Naszego 
jedynego udziałowca i głównego zleceniodawcę Polskie Gór-
nictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. reprezentował Wicepre-
zes Zarządu ds. Górnictwa Naftowego Marek Karabuła, a Radę 
Nadzorczą GT - Wiceprzewodniczący Krzysztof Hnatio, 
członkowie: Prof. Wojciech Górecki i Adam Kielak oraz se-
kretarz Rady Zbigniew Święch. 
Obecni byli: Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy 
z Zagranicą UMK Prof. Andrzej Tretyn i Rektor Wyższej 
Szkoły Bankowej Prof. Jan Głuchowski. 
Przybyli też goście z zagranicznych firm: nasz wieloletni part-
ner w Indiach Suresh Sharma, któremu towarzyszyli: Vikas 
Sharma, Armin Kalyaniwalla i Bosco Noronha. Obecni byli 
reprezentanci FX ENERGY: Jerzy Maciołek i Ewa Sokołow-

Barbórka’2010 

Pozytywne wibracje w pracy i na scenie 
Mroźny dzień 10 grudnia nie był w stanie przezwyciężyć ciepłego klimatu naszych uroczystości barbórkowych. 
Zarówno Barbórkowa Gala w Dworze Artusa, jak wieczorna biesiada w Centrum Targowym Park zgromadziły 

pracowników, emerytów i zaproszonych gości. Oto bogato ilustrowany reportaż z Barbórkowej Gali. 
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ska, a także Irena Rumas, z firmy EMFESZ NG Polska, oraz 
przedstawiciele firmy San Leon Energy: John Buggenhagen 
i Witold Weil. Obecni byli także: Dyrektor Zarządzający Od-
działu Libijskiego PGNiG Waldemar Wójcik, Dyrektor Od-
działu w Bydgoszczy Pomorskiej Spółki Gazownictwa Wie-
sław Żywicki wraz z kierownikiem Rejonu Dystrybucji Gazu 
w Toruniu Ireneuszem Makowskim. 
Jak zwykle cieszyliśmy się obecnością naszych emerytów, na 
czele z byłymi szefami Ernestem Poleszakiem, Ludwikiem 
Królem, Januszem Bukowickim i Rudolfem Lancem, aktual-
nym Prezesem Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów GT. 
Przyjechał przyjaciel GT, dyrektor w stanie emerytalnym Sta-
nisław Radecki z Małżonką. 
Nie zabrakło Przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ „S” 
pana Jacka Żurawskiego. Gościliśmy przedstawicieli banków, 
które reprezentowali: dyr. Halina Wróblewska (toruński Od-
dział Raiffeisen Bank Polska S.A.), dyr. Michał Augustyniak 
(Bank Societe Generale S.A. w Poznaniu), dyr. Stanisław Kar-
daś (Oddział Regionalny Bydgoszcz BRE Bank S.A.), dyr. 
Tomasz Szostak (BRE Bank S.A. w Toruniu), Krzysztof Tur-
kiewicz (Departament Dużych Firm Banku PEKAO S.A.) oraz 
dyr. Robert Gruszka, (Toruński Oddział Bank Millennium 
S.A.), wraz z Doradcą Bankowym Piotrem Kobielą. 
Na Galę przybyli też przedstawiciele instytucji charytatywnych 
i kulturalnych: Dyrektor Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji 
Toruńskiej Siostra Zofia Kaszuba, Zbigniew Repnicki repre-
zentujący Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” oraz stali go-
ście Danuta i Leszek Warmbier, reprezentujący Fundację Pięk-
niejszego Świata w Skłudzewie.  
Po powitaniu gości orędzie barbórkowe wygłosił Prezes Ma-
ciej Górski. Treść orędzia znajduje się na str. 6-7. 
Po orędziu Prezesa małe odstępstwo od tradycyjnego porządku 
Gali: wystąpienie Prezydenta 
Miasta Torunia Michała Zale-
skiego, który podkreślał jak 
dobrym i cenionym ambasado-
rem Grodu Kopernika jest Geo-
fizyka Toruń i życzył kolejnych 
sukcesów, a także radosnych 
Świąt i Do siego Roku.  
Kolejnym tradycyjnym punk-
tem programu były odznacze-
nia. Stopnie górnicze, odznaki 
Zasłużony dla Górnictwa Naf-
towego i Gazownictwa oraz 
Zasłużony dla Górnictwa RP wręczał Wiceprezes PGNiG Ma-
rek Karabuła w asyście Prezesa Macieja Górskiego, zaś odzna-
kę „Zasłużony dla Geofizyki Toruń” - Prezes Górski wraz 
z Dyr. Małgorzatą Skręt, członkiem kapituły. Wśród wyróżnio-
nych tym odznaczeniem znalazł się także Pan Waldemar Wój-
cik, który przez wiele lat z powodzeniem kierował sanockim 

oddziałem PGNiG, był członkiem Rady Pracowniczej PGNiG. 
W styczniu 2009 r. objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu 
PGNiG SA 
d/s Górnic-
twa Nafto-
wego, które 
piastował do 
sierpnia br. 
A k t u a l n i e 
pełni funkcję 
D y r e k t o r a 
Zarządzają-
cego POGC 
Libya B.V. 
Pan Walde-
mar Wójcik 
zawsze żywo interesował się poszukiwaniami i naszymi w tym 
względzie działaniami. Jako Wiceprezes PGNiG S.A. wraz 
z prof. S. Rychlickim odwiedził naszą Spółkę w styczniu br. 
Na spotkaniu z załogą powiedział m.in.: Wasza wiedza, umie-
jętności, doświadczenia stoją u podstaw naszych sukcesów. 
Moją rolą jest przekonywać członków Zarządu i otoczenie, że 
warto inwestować w działalność poszukiwawczo-wydobywczą, 
że warto wykazać cierpliwość. I tak też czynił.  
Szczegó ln ie 
wzruszający 
moment nastą-
pił, gdy na 
scenę zostali 
p o p r o s z e n i 
Pani Jadwiga 
Borek, która 
odebrała od-
z n a c z e n i e 
zas łużonego 
dla GT przy-
znane nieżyją-
cemu już Pio-
trowi Borkowi 
i Pan Jerzy 
Lassota, też 
uhonorowany tym odznaczeniem. W krótkim wystąpieniu Pre-
zes Górski podkreślił zasługi obu panów, którzy w czasie stanu 
wojennego prowadzili podziemną działalność. Dzięki postawie 
takich ludzi możliwy był historyczny przełom, jaki dokonał się 

w kraju w 1989 roku. Prezes poin-
formował także, że MKZ „Solidar-
ność” GT wydała książkę „Geofi-
zyka Solidarna” dokumentującą 
działalność opozycji solidarnościo-
wej w naszej firmie (szerzej o tej 
książce piszemy na str. 13-14).  
Po odznaczeniach życzenia i gratu-
lacje składali: Wicemarszałek Wo-
jewództwa Kujawsko-Pomorskiego 
Dariusz Kurzawa, Przewodniczący 

Rady Miasta Marian 
Frąckiewicz, oraz 
w imieniu PGNiG-u, 
Wiceprezes Zarządu 
ds. Górnictwa Nafto-
wego pan Marek Ka-
rabuła.  
Następni goście: Pre-
zes Pomorskiej Spółki 
Gazownictwa pan 
Adam Kielak wraz 
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z dyrektorem Oddziału w Bydgoszczy panem Wiesławem Ży-
wickim i kierownikiem Rejonu Dystrybucji Gazu w Toruniu 
panem Ireneuszem Makowskim weszli na scenę ze statuetką 
św. Barbary, którą wręczyli Prezesowi Górskiemu, składając 

życzenia. Prezentując statuetkę zebranym Prezes powiedział, 
że GT ma teraz własny wizerunek Patronki, więc i nadzieję, że 
nic złego nie może nas spotkać. 
Kolejny mówca, Przewodniczący ZR „Solidarności” Pan Jacek 
Żurawski wręczył Prezesowi GT okolicznościowy medal 
XXX-lecia „Solidarności”. 
Ostatnim, który zabrał głos był Prezes Stowarzyszenia Emery-

tów i Rencistów GT Pan Rudolf Lanc. Podkreślając ścisły 
związek między pracownikami i emerytami, złożył na ręce 

Prezesa Górskiego wzruszające życze-
nia. 
W części artystycznej czekała na 
uczestników Gali, zwłaszcza zaś miło-
śników poezji okraszonej refleksyjną 
muzyką, prawdziwa uczta duchowa: 
recital znanej i lubianej piosenkarki 
Edyty Geppert. Artystka nie lubi jed-
nak określenia „poezja śpiewana”. 
Twierdzi, że po prostu śpiewa piosen-
ki. Najbardziej odpowiada jej zapo-
mniana już definicja francuskich ency-

klopedystów: Piosenka - rodzaj wiersza, krótkiego, do którego 
dodaje się muzykę, aby był śpiewany przy okazjach towarzy-
skich, a nawet samemu, jeśli się chce oddalić znudzenie, jeśli 
się jest bogatym lub lżej znosić nędzę, jeśli się jest biednym.  
Tajemnica trwałego sukcesu tej piosenkarki tkwi w jej scenicz-
nej osobowości, która przenika każdą piosenkę, każdy tekst. 
O czymkolwiek śpiewa, wydaje się, że przedstawia doświad-

czenia z własnego życia. Nic nie jest jej obce. Z minuty na 
minutę potrafi zmienić się nie do poznania. Stały jest element 
pewnego niepogodzenia z losem, nadziei pełnej idealizmu, 
według którego mało kto teraz żyje, ale lubimy o tym słuchać. 

Teksty wykonywane przez artystkę urzekają głęboką i szczerą 
refleksją nad meandrami życia, pod którą podłożono doskonale 
harmonizującą z nimi muzykę. 
Edyta Geppert nie zawiodła 
oczekiwań publiczności. 
W ponad godzinnym recitalu 
zaśpiewała większość swoich 
hitów, będąc liryczną to znów 
dynamiczną, wyciszoną to 
znów buchającą nieokiełzna-
ną energią. Sala odwdzięczyła 
się kilkuminutową owacją na 
stojąco. 
Po uczcie duchowej czas na 
coś dla ciała. Wszyscy udali 
się do sąsiednich pomiesz-
czeń, gdzie odbył się bankiet. 

Smakowite potrawy i napoje znikały z zastawionych stołów, 
choć większość uczestników miała na względzie, że prawdzi-
wa biesiada jeszcze przed nimi: w Centrum Targowym Park 
o godzinie 19.00. Szczegóły w fotogalerii na str. 10-11. 

Tadeusz Solecki. Fot. Maciej Szczurek 
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Drodzy Goście, Koleżanki i Koledzy, Szanowni Państwo! 
Sir Winston Churchill, wielki mąż stanu, pozostawił po sobie wiele 
aforyzmów i złotych myśli. Jedna szczególnie mnie uderzyła, 
zwłaszcza w kontekście moich dzisiejszych wobec Państwa obo-
wiązków. Otóż Churchill powiedział, że dobre wystąpienie powinno 
wyczerpać temat – nie słuchaczy. Wziąłem sobie do serca, tę radę 
- nie wiem, czy się uda - ale obiecuję, że będę się starał.  
Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie na tradycyjnej gali 
barbórkowej! 
Tegoroczną Barbórkę świętujemy w zupełnie innym nastroju, niż 
ubiegłoroczną, kiedy to obejmowaliśmy refleksją problemy związa-
ne z dekoniunkturą na rynku poszukiwań. Dziś natomiast możemy 
mówić o sukcesie zarówno w aspekcie zysku netto, jak i na płasz-
czyźnie wizerunkowej. Ciesząc się z sukcesu, możemy też mówić 
o dobrych perspektywach na przyszłość. 
John Locke powiedział, że nic nie 
dzieje się bez przyczyny. Nasz suk-
ces także nie spadł z nieba, lecz jest 
pochodną kilku elementów. 
Pierwszy z nich to ożywienie, jakie 
w bieżącym roku wystąpiło na krajo-
wym rynku poszukiwań. Wiąże się 
ono z perspektywami odkrycia i eks-
ploatacji niekonwencjonalnych złóż 
gazu ziemnego. Chodzi tutaj o złoża 
gazu w łupkach ilastych - tzw. shale 
gas oraz gazu uwięzionego w ska-
łach - tzw. tight gas. Prognozy mówią 
o zasobach od 1,5 do 3 bln m3 gazu 
ziemnego. Ministerstwo Środowiska 
udzieliło 70 koncesji na poszukiwanie 
takich złóż. Część koncesji objął 
PGNiG, a zainteresowanie nimi oka-
zały wiodące zachodnie koncerny 
naftowe.   
Dzięki dobrym decyzjom i ciężkiej pracy wykorzystaliśmy szansę, 
którą nam zaoferował polski rynek. Dostosowując do nowej sytuacji 
naszą strategię, daliśmy, obok PGNiG, priorytet przetargom i pra-
com dla potentatów światowego rynku naftowego - firm ExxonMo-
bil, Chevron, Conoco, Aurelian, (Marathon). Zrobiliśmy to w celu 
wykorzystania tej szansy dla zbudowania nowej wartości firmy - bo 
firma która realizuje kontrakty dla czołowych koncernów naftowych 
świata na pewno dodaje nową jakość do swej wartości. Innym plu-
sem tej strategii jest to, że ci klienci są bardzo wymagający, co 
pomaga podnieść poziom świadczonych przez nas usług. Strategia 
ta przynosi już owoce: jesteśmy liderem poszukiwań niekonwencjo-
nalnych złóż gazu ziemnego w Polsce. 
Drugi element sukcesu wiąże się z postawą naszej załogi. Gdy 
obejmowałem funkcję Prezesa Zarządu GT, zaczynał się ogólno-
światowy kryzys gospodarczy, który dotknął również naszą branżę. 
Na łamach naszego pisma Impuls przekonywałem wówczas zało-
gę, że „razem jesteśmy silniejsi – nie bójmy się kryzysu”. Argumen-
towałem, że, cyt. kryzys nie jest wieczny, jest fazą pojawiającą się 
w warunkach gospodarki wolnorynkowej i przemijającą. Nasza 
Spółka musi być przygotowana nie tylko na przetrwanie kryzysu, 
ale przede wszystkim na to, aby po jego zakończeniu być mocnym 
podmiotem na rynku. Zatem zadaniem na jutro jest, abyśmy weszli 

w fazę porecesyjną jako silny organizm gospodarczy zdolny do 
wykorzystania szans, które wówczas rynek z pewnością stworzy. 
Nasza załoga wzięła sobie te słowa do serca. Potrafiła zaakcepto-
wać konieczne wyrzeczenia, w tym również dotyczące zarobków. 
Pragnę tu podkreślić konstruktywną i racjonalną postawę naszych 
Związków Zawodowych, które dobro firmy w perspektywie długofa-
lowej potraktowały jako wartość nadrzędną, dzięki czemu zawarli-
śmy porozumienie dotyczące pewnego samoograniczenia, co 
uchroniło firmę przed większą redukcją zatrudnienia, pozwoliło 
utrzymać kadrę. Te decyzje procentują dziś dokładnie tak, jak to 
przedstawiałem w cytacie. Rynek poszukiwań ożywia się, rośnie 
podaż zleceń, a my mamy kadrę gotową podjąć te zadania i je re-
alizować, umiejąc sprostać wysokim wymaganiom.  
Oczywiście, nie wszyscy dotrzymali nam w tych wyrzeczeniach 
kroku, ale dominującą okazała się postawa solidarności pracowni-

ków z Geofizyką Toruń. Hasło 
„razem jesteśmy silniejsi” nie okazało 
się jedynie pustym sloganem, a real-
ną wartością uszlachetniającą etos 
firmy, za co dziś przed Wami chylę 
czoła. Chciałbym, żeby to hasło za-
padło głęboko w świadomość pra-
cowników – zwłaszcza młodych, 
którzy decydować będą o przyszłości 
Spółki, bo podobnie jak kryzys nie 
trwa wiecznie, tak i okresy prosperity 
też kiedyś się kończą – właśnie 
w tych chwilach o mądrości owego 
hasła trzeba pamiętać szczególnie. 
Znaczna poprawa kondycji Spółki 
pozwoliła nam na przeprowadzenie 
(po 3 latach przerwy) akcji podwyż-
kowej – jak to się kolokwialnie mówi 
– „ruchu płacowego”. Przygotowali-

śmy także dla załogi niespodziankę w postaci kart zakupowych 
o wartości tradycyjnej nagrody barbórkowej.  
Oprócz inwestycji w kadrę nie zapominamy o narzędziach pracy. 
Zarobione pieniądze inwestujemy w sprzęt i nowe technologie nie-
zbędne do prowadzenia poszukiwań. Te korzystne dla Spółki decy-
zje zawdzięczamy efektom naszej pracy, które są owocem wysiłku, 
zawodowych i organizacyjnych umiejętności, a zwłaszcza sztuki 
pracy zespołowej.  
 
Szanowni Państwo! 
Przyjrzyjmy się, jak minął bieżący rok w poszczególnych rodzajach 
działalności. To dobra ilustracja przekuwania zamierzeń i aspiracji 
w sukces. 
 
Akwizycja danych sejsmicznych  
stanowi trzon naszej działalności. Wobec wspomnianego ożywienia 
poszukiwań złóż niekonwencjonalnych gazu ziemnego głównym 
teatrem naszych badań sejsmicznych w mijającym roku był rynek 
krajowy. Obecnie nowym wyzwaniem dla sejsmiki polowej jest jed-
noczesna praca 5 grup sejsmicznych w Polsce i w Europie. Poten-
cjał, jakim musi dysponować nasza firma jest ogromny i niespotyka-
ny w Polsce od lat dziewięćdziesiątych. W ostatnim kwartale po-
ziom zatrudnienia przekroczył 1500 osób. 

Barbórka’2010 
GT liderem poszukiwań złóż niekonwencjonalnych 

Orędzie Barbórkowe Prezesa Macieja Górskiego 
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Dla naszego właściciela i głównego zleceniodawcy, PGNiG, zreali-
zowaliśmy bądź realizujemy projekty sejsmiczne, z których znaczą-
ce to: Daszewo-Białogard - pierwszy projekt sejsmiczny 3D w Pol-
sce realizowany przy użyciu ponad 3 tys. kanałów, Warka-Ursynów, 
Opalino-Lubocino – projekty związane z poszukiwaniami gazu łup-
kowego, oraz ciekawy także ze względów naukowych Projekt Tran-
skarpacki, podlasko-lubelski. Pozyskanie danych z profilu 2D 
o długości 240 km z rozstawem położonym na 21 km powinno dać 
geologom naftowym i naukowcom z PAN informacje dotyczące 
wgłębnego rozpoznania geologicznego Polski w kontekście dal-
szych poszukiwań złóż ropy i gazu w rejonie Polski Południowo-
Wschodniej. 
Obiecujące prognozy dotyczące złóż niekonwencjonalnych gazu 
sprawiły, że poszukiwaniami w Polsce interesują się inwestorzy 
zagraniczni. I tak dla Conoco Philips-Lane Energy Poland Sp. z o.o. 
wykonaliśmy badania na temacie Cedry Wielkie, zaś dla Aurelian 
Oil and Gas Plc - duży projekt sejsmiczny 3D/2D Cybinka-Torzym/
Kalisz. 
Z satysfakcją przyjęliśmy fakt przyznania nam przez firmę Chevron 
dużego kontraktu na akwizycję danych sejsmicznych 2D w rejonie 
Zamościa i Kraśnika, oraz wybrania nas przez ExxonMobil do reali-
zacji kontraktu obejmującego 3 zdjęcia 3D w rejonie Garwolina, 
Krasnegostawu i Werbkowic.  
Trudno nie wspomnieć o naszej długoletniej współpracy z firmą FX-
Energy. Otrzymujemy informacje, że firma ta, częściowo wspólnie 
z PGNiG, ma w planach bardzo duży zakres prac na przyszły rok, 
który został na jesieni rozpoczęty projektem sejsmicznym w rejonie 
Grójca. Cieszymy się, że zostaliśmy wybrani do realizacji tego pro-
jektu i nie ukrywamy, że liczymy na następne. 
Mówiąc o zagranicznych inwestorach operujących w kraju trzeba 
podkreślić, że kładą oni szczególny nacisk na bezpieczeństwo pro-
wadzenia prac. I tak, praca dla firmy Exxon przebiega pod hasłami 
„Zero incidens” oraz „Nobody Gets Hurt”. Choć „przerabialiśmy” już 
w Syrii standardy Shella, tak wysokich standardów HSE jak w przy-
padku prac dla ExxonMobil do tej pory nie stosowaliśmy - dlatego 
grupie P-73 realizującej ten kontrakt należą się wyrazy uznania. 
Przy okazji drobna refleksja: dziś główne elementy stanowiące 
o wartości firmy świadczącej usługi w zakresie poszukiwań geofi-
zycznych to jakość prac i kultura HSE. Jakość jest od wielu lat na-
szą podstawową ambicją, wpisaną w naszą misję i wizję. Natomiast 
kulturę HSE naszej firmy kształtujemy od kilku lat; jest już bardzo 
wysoka, zwłaszcza w aspekcie dokumentacyjnym, niemniej wyma-
ga jeszcze wielkiego wysiłku w dziele przełożenia tego na język 
codziennej praktyki i standardów zachowań pracowników. 
Ciekawym i trudnym wyzwaniem były badania sejsmiczne dla PGE 
Elektrownia Bełchatów mające na celu rozpoznanie możliwości 
podziemnego magazynowania CO2 na strukturach Wojszyce i Luto-
miersk-Tuszyn.  
Mniej aktywni byliśmy w tym roku na rynkach zagranicznych. Za-
kończony został z dużym sukcesem zarówno organizacyjnym, jak 
i ekonomicznym nasz pierwszy kontrakt w Tajlandii. Zakończyliśmy 
kontrakt w Danii realizowany w ramach zagranicznych koncesji 
PGNiG S.A.  
Utrzymujemy cały czas potencjał i renomę na rynku niemieckim, 
który miał dla nas istotne znaczenie w trudnym czasie ubiegłego 
roku, kompensując niedobory związane z dekoniunkturą na rynkach 
poszukiwań naftowych. Dzięki niemieckim kontraktom nastąpiło 
poszerzenie naszej oferty usługowej, a w zasadzie otwarcie nowe-
go rynku – rynku projektów geotermalnych, środowiskowych, 
a także badań podziemnych zbiorników magazynowania gazu. 
Mimo pewnego spadku podaży, naszym głównym rynkiem zagra-
nicznym pozostały Indie. Zakończyliśmy projekty dla Oil India 
w stanie Assam w rejonie Sadyija, szczególnie trudnym ze względu 
na relacje z ludnością miejscową. Realizujemy badania sejsmiczne 
2D i 3D w Madhya Pradesh dla Prize Petroleum Comp. Ltd, zaś 

w stanie Rajasthan – badania 3D dla Gujarat State Petroleum Corp. 
Ltd. Pragniemy indyjski rynek utrzymać, bo naszym celem strate-
gicznym jest podjęcie prac dotyczących poszukiwań złóż niekon-
wencjonalnych, które w każdej chwili na tym rynku mogą się poja-
wić.  
 
Ośrodek Przetwarzania Danych Sejsmicznych 
zaaklimatyzował się już w nowych pomieszczeniach i utrzymuje 
rytmiczną produkcję. Tradycyjnie największym zleceniodawcą jest 
PGNiG, dla którego przetworzyliśmy dane w ramach projektów 
krajowych, jak również tematy z rejonów Egiptu, Libii i Danii. Spo-
śród innych klientów działających na terenie Polski należy wymienić 
FX Energy, Gas Plus oraz Exxon, San Leon Energy i PGE Elek-
trownię Bełchatów. 
Kontynuowana była też współpraca z firmami z terenu Indii. Zreali-
zowano kontrakt dla firmy Oil India na przetwarzanie danych 3D 
z rejonu Sadiya, oraz  rozpoczęto przetwarzanie dla firmy GSPC. 
Przetwarzaliśmy również dane z Niemiec, Tajlandii, Kamerunu, 
Konga, Gabonu i Iranu.  
Pracownicy Ośrodka z niecierpliwością oczekują na nowy serwer 
klastrowy z 84 węzłami 12 rdzeniowymi oraz dwoma macierzami 
dyskowymi o łącznej pojemności 96 TB. 
 
Ośrodek Interpretacji Sejsmicznej 
przechodził trudny okres, ponieważ następstwa kryzysu ekonomicz-
nego, który spowodował drastyczne ograniczenie prac poszukiwaw-
czych w ubiegłym roku, dotknęły Interpretację dopiero w roku bieżą-
cym (taka jest specyfika ciągu technologicznego badań sejsmicz-
nych). Pomimo tego Ośrodek kończy rok z dodatnim wynikiem eko-
nomicznym, choć niższym niż w latach ubiegłych.  
 
Geofizyka Wiertnicza 
w mijającym roku realizowała prace w Polsce, Grecji, Niemczech 
oraz na Litwie i może zaliczyć rok do udanych, mając większy prze-
rób niż planowano zarówno w zakresie pomiarów, jak też interpre-
tacji. Poza pracami prowadzonymi w ramach projektów poszukiwa-
nia i rozpoznawania konwencjonalnych złóż węglowodorów, jak 
również niekonwencjonalnych złóż gazu (tight gas, shale gas), pro-
wadzone były badania geofizyczne przy realizacji projektu geolo-
gicznego składowania CO2 oraz w ramach projektów pozyskiwania 
energii geotermalnej. Realizowane usługi obejmowały wykonywanie 
zaawansowanych badań geofizycznych wraz z interpretacją, spe-
cjalistyczne zabiegi udostępnienia horyzontów zbiornikowych do 
testów eksploatacyjnych oraz pobór próbek geologicznych z od-
wierconych otworów. 
 
Ośrodek Geologiczno-Wiertniczy 
może poszczycić się w tym roku nie lada osiągnięciami, zarówno co 
do przerobu, jak rentowności. Dla KGHM POLSKA MIEDŹ S.A 
wykonywał  prace wiertnicze na składowisku odpadów poflotacyj-
nych „Żelazny Most”, kontynuowane były prace wiertnicze w Gó-
rach Świętokrzyskich i w Sudetach na rzecz Państwowego Instytutu 
Geologicznego w Warszawie oraz prace wiertnicze na odkrywkach  
„Bełchatów” i „Szczerców” dla KWB Bełchatów. Ośrodek realizuje 
także prace wiertnicze dla KWB Adamów oraz 5 studni na ujęciu 
wody dla Wrocławia. 
Do końca roku Ośrodek planuje odwiercić ponad 24 tys. mb otwo-
rów, co znacznie, bo ponad dwukrotnie przekracza przerób w roku 
poprzednim.  
 
Ośrodek Płytkich Badań Geofizycznych 
prowadził rozpoznanie przypowierzchniowych warstw geologicz-
nych dla potrzeb środowiskowych, przemysłowych i archeologicz-
nych. Rozwinięto współpracę w dziedzinie ochrony katodowej 
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PERN, PGNiG i PBG, wdrażając nową technologię wykonywania 
uziomów anodowych na terenie PMG Wierzchowice.  
 
Serwis i zarządzanie 
Współautorami naszego sukcesu są serwisowe służby zaplecza: 
elektronicznego, transportowego, mechanicznego i logistycznego, 
służby marketingowe i kontraktowe zabiegające o nowe zlecenia 
i koordynujące realizację kontraktów, oraz wszystkie służby zarzą-
dzania: kadrowo-płacowe, ekonomiczne, finansowo-księgowe, 
prawno-organizacyjne, HSE, BHP, medyczne i administracyjne. 
Jak przystało na nowoczesną, operującą w świecie wielkiego bizne-
su firmę, od lat podejmujemy działania z zakresu odpowiedzialnego 
biznesu (CSR), uwzględniając aspekty społeczne, etyczne i ekolo-
giczne w kontaktach z pracownikami, klientami, władzami i społecz-
nościami lokalnymi. Prowadząc otwarty dialog z wszystkimi intere-
sariuszami, dbamy o reputację i budujemy współpracę, która jest 
kluczowa dla skutecznej realizacji badań. Tę skuteczność działań 
Spółki umożliwia zintegrowany system zarządzania zgodny z nor-
mami ISO 9001 i ISO 14001, który będzie recertyfikowany przez 
cenioną w branży firmę Lloyd`s na przełomie 2010/2011 roku.   
 
Koleżanki i Koledzy! 
Pragnę publicznie, z pełnym uznaniem, podziękować wszystkim 
naszym pracownikom - tym z frontu i tym z zaplecza - za trudną 
i efektywną pracę, dojrzałość i odpowiedzialność, za zrozumienie 
z jakim przyjmowaliście nasze nie zawsze popularne decyzje. Pra-
cownicy to kluczowy element naszego sukcesu. 
Szczególnie ciepło pragnę pozdrowić tych, którzy z dala od Torunia 
realizują swoje obowiązki. Aktualnie mamy pracowników stacjonu-
jących w Indiach i 5 grup sejsmicznych realizujących projekty 
w Polsce. Myślę, że podtrzymamy tę piękną tradycję zamanifesto-
wania brawami, że myślami jesteśmy z nimi! 
Dziękuję działającym w naszej firmie związkom zawodowym za 
współpracę i odpowiedzialne partnerstwo. Odpowiedzialne - bo 
biorące pod uwagę interes i przyszły los Spółki. Chciałem tu zazna-
czyć, że byliśmy w sporze zbiorowym, który dotyczył całej GK 
PGNiG, ale dzięki łączącemu nas celowi - a jest nim dobro Spółki 
i jej pracowników - udało się nam podpisać porozumienie, którego 
efekty pracownicy dziś odczuwają w przysłowiowych portfelach. 
Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim naszym emerytom i renci-
stom. Wielu z Was do dziś traktuje tę firmę jak swój drugi dom 
i zachowuje z nią żywy kontakt. Jest to łatwiejsze dzięki prężnej 
pracy Związku Emerytów i Rencistów GT, który pod nową prezesu-
rą P. Rudolfa Lanca włączył czwarty bieg! 
Szczególne podziękowanie kieruję także do władz Polskiego Gór-
nictwa Naftowego i Gazownictwa, do członków naszej Rady Nad-
zorczej za racjonalne decyzje i troskę o rozwój naszej Spółki. 
Z wielką satysfakcją pragnę skierować podziękowania do naszych 
zagranicznych klientów. Tradycyjnie jest z nami p. Suresh Sharma 
– dziękuję za współpracę i pomoc w problemach, jakie przezwycię-
żamy podczas realizacji prac sejsmicznych w Indiach! 
Dziękuję firmom ExxonMobil, Chevron, FX-Energy, Aurelian Oil & 
Gas, Conoco Philips-Lane Energy, RWE-Dea, Marathon Oil Comp., 
CalEnergy za wybór naszej oferty, za zaufanie, którego postaramy 
się nie zawieść.  
Dziękując wszystkim naszym partnerom i kontrahentom, ogólniej - 
jak to dziś się mówi - interesariuszom - wyrażam nadzieję na wciąż 
owocną współpracę.  
Składam serdeczne podziękowania władzom województwa, których 
przychylności potrzebujemy i doświadczamy. Kieruję je na ręce 
Pana Dariusza Kurzawy, wicemarszałka Województwa Kujawsko-
Pomorskiego. Panie Marszałku – proszę przyjąć nasze serdeczne 
gratulacje z okazji tego wyboru!  
Szczególnie ciepłe słowa pragnę skierować do Pana Prezydenta 
Miasta Torunia Michała Zaleskiego, który w ostatnich wyborach 
samorządowych już w pierwszej turze został wybrany przez miesz-

kańców Grodu Kopernika do pełnienia – już po raz trzeci – obo-
wiązków gospodarza miasta - serdeczne gratulacje Panie Prezy-
dencie! Dziękując za dotychczasową przychylność i dobrą współ-
pracę, wyrażam nadzieję, że będzie ona rozkwitać także podczas 
trzeciej Pana kadencji.  
Składam też serdeczne gratulacje Przewodniczącemu Rady Miasta 
p. Marianowi Frąckiewiczowi, do których dołączam życzenia owoc-
nych obrad i trafnych decyzji przynoszących Grodowi Kopernika 
rozwój i rozgłos, a jego mieszkańcom duchowy i materialny dosta-
tek. 
Dodam, że w tym roku łączy nas z miastem tajemnicza magia liczb: 
Toruń liczy sobie 777 lat, a siódemka, jak wiadomo jest liczbą 
szczęśliwą, zaś GT ma 44 lata – ta liczba jest od czasów Adama 
Mickiewicza wielką zagadką i całe pokolenia starają się odgadnąć 
jej znaczenie. 
A skoro mowa o magii, zapytajmy, jaka będzie przyszłość? 
Drodzy Państwo, w planowaniu przyszłości nie zamierzamy korzy-
stać z magii, tylko z racjonalnego wykorzystywania zaistniałej sytu-
acji rynkowej. Konkretnie mam na myśli ożywienie, jakie w bieżą-
cym roku wystąpiło na krajowym rynku poszukiwań niekonwencjo-
nalnych złóż gazu ziemnego. Duża liczba koncesji poszukiwaw-
czych daje perspektywę kolejnych zleceń i jest szansą dla nas nie 
tylko na rynku krajowym, ale także zagranicznym. Nasza strategia 
przewiduje wyspecjalizowanie się w tym zakresie jako renomowany 
wykonawca, a następnie wzmocnienie i ugruntowanie pozycji na 
rynkach zagranicznych, głównie w Indiach, Azji południowo-
wschodniej, i krajach Bliskiego Wschodu. Jak już mówiłem, realizo-
wane obecnie prace na rynku polskim dają nam pozycję lidera geo-
fizycznych poszukiwań złóż niekonwencjonalnych w kraju. Prace te 
są dla nas swoistym sprawdzianem. Jeśli przejdziemy przez niego 
pozytywnie - a znając naszą kadrę, nie mam co do tego żadnych 
wątpliwości - będzie to najlepsza rekomendacja, która ułatwi nam 
pozyskanie kolejnych zleceń na poszukiwanie niekonwencjonal-
nych złóż gazu ziemnego także poza granicami kraju. 
 
Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy! 
Pisarz amerykański Philip Gordon Wylie mawiał, że sukces to dra-
bina, po której nie sposób wspiąć się z rękami w kieszeniach. Tak 
drodzy Państwo, do sukcesu nie ma żadnej windy - trzeba się wspi-
nać samemu. A im wyżej się znajdujemy, tym boleśniejszy może 
być ewentualny upadek. Może on nastąpić, jeśli zapomnimy o tym, 
że sukces należy hołubić, należy go pielęgnować jak delikatny 
kwiat w ogrodzie, jeśli stracimy wolę walki o ten sukces, świado-
mość, że nie jest on nam dany w prezencie, tylko wymaga ciężkiej 
pracy.  
Naszym celem jest rozwój i stabilizacja sytuacji Spółki pod każdym 
względem: inwestycyjnym, pracowniczym, zarobkowym, wyniko-
wym - stabilizacja na wysokim poziomie. To wymaga jeszcze więk-
szych wysiłków, jeszcze cięższej pracy, jeszcze większej ofiarności, 
wyczucia potrzeb klientów itd. Ale tym większa jest w efekcie koń-
cowa satysfakcja, tym większe poczucie bytowego bezpieczeństwa 
pracowników i ich rodzin.  
Kończąc, pragnę w imieniu własnym i Zarządu Spółki złożyć Wam 
serdeczne barbórkowe życzenia - aby nasza Geofizyka Toruń, była 
stabilną, renomowaną firmą, mnożącą sukcesy, a wraz z nimi swój 
dorobek materialny i autorytet. Aby stabilizacja firmy przełożyła się 
na stabilizację pracujących w niej ludzi i ich rodzin, które także 
z całego serca pozdrawiam! Niech w Waszych domach panuje 
zgoda, życzliwość i mądrość. 
Życzenia te kieruję też do wszystkich zaproszonych gości - tych 
obecnych i tych nieobecnych, oraz do całej braci górniczej.  
 
Pozdrawiam, górniczym pozdrowieniem – Szczęść Boże! 

 
Fot. Maciej Szczurek. Tytuł pochodzi od redakcji. 



 

 

 

impuls 04(146) strona 9 

Stopnie Górnicze 
 
Generalny Dyrektor Górniczy III Stopnia  
Jerzy Trela  
Dyrektor Górniczy III Stopnia  
Tomasz Wilk 
Inżynier Górniczy I stopnia 
Anita Baudzis 
Barbara Faber 
Aneta Kulig 
Wiesława Romaniuk 
Krzysztof Adamski 
Bogumił Augustyn 
Lech Flisiak 
Piotr Godlewski 
Krzysztof Marcinek 
Leszek Misiołek  
Paweł Piasecki  
Michał Podolak 
Paweł Pomianowski 
Henryk Urbanowicz   
Inżynier górniczy II stopnia 
Marlena Kozłowska 
Krystyna Ornoch 
Włodzimierz Bemowski 
Mariusz Ciechański  
Arkadiusz Dołchun 
Robert Dybalak  
Stefan Krempeć 
Paweł Łoziński 
Wiktor Pasierb 
Romuald Sobociński 
Grzegorz Szwed 
Tomasz Wierzchowski 
Inżynier Górniczy  III stopnia  
Renata Ciechańska 
Aneta Czemerzyńska 
Maria Jaśkiewicz 
Małgorzata Zawadzka-Gruza 
Andrzej Dalętka 
Krzysztof Duda  
Maciej Gruza  
Jacek Kuligowski 
Piotr Matuszczak 
Michał Słupski  
Arkadiusz Staszewski 
Robert Urbaniak  
Tomasz Wołk  
Andrzej Wysocki 
Jacek Zdun   
Technik Górniczy I Stopnia 
Leszek Januszewski 
Adam Mikołajczyk  
 
 

Technik Górniczy II stopnia 
Mirosław Łatyszojć 
Wojciech Olszewski 
Damian Sadłowski  
Janusz Śmieszny  
Technik Górniczy III stopnia 
Jacek Oskwarek 
Tomasz Romaniuk  
Górnik I stopnia  
Jan Rakowski  
Górnik II stopnia  
Włodzimierz Bratkowski  
Marian Mieszałowski   
Górnik III stopnia  
Włodzimierz Czechowicz 
Janusz Krygier  
Jarosław Sobolewski 
 
Odznaczenia 
 
Odznaka „Zasłużony Dla Górnictwa RP”  
Halina Małagocka  
Maria Pabian  
Andrzej Głowiński  
Robert Grzywa  
Wojciech Kobusiński 
Jerzy Spica 
Mirosław Szlendak  
Piotr Wędrowski  
Zbigniew Wiza  
Odznaka „Zasłużony Dla Górnictwa  
Naftowego i Gazownictwa”  
Ksenia Libera 
Dorota Nussbeutel 
Alicja Wesołowska 
Leszek Kobus 
Piotr Kokoszka 
Ryszard Kołacz 
Antoni Kopczyński  
Jan Okurowski 
Marian Piasecki  
Jerzy Strychalski  
Olaf Wojdziak  
Odznaka „Zasłużony dla Geofizyki Toruń” 
Pracownicy 
Michał Chmielewski 
Ryszard Fernik  
Antoni Kuźmicki  
Mirosław Mazurek  
oraz 
Waldemar Wójcik  
Piotr Borek 
Jerzy Lassota 
 

Lista odznaczonych 

Barbórka’2010 
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Biesiadna ballada 
10 grudnia, godzina 19.00. Coś niecodziennego dzieje się na Bydgoskim Przedmieściu. Mimo mrozu 

ruch jak w centrum metropolii. Co tu się wyrabia? Taksówkarze wiedzą najlepiej! Dziś Geofizyka Toruń 
biesiaduje w Centrum Targowym Park!  

Wszyscy: goście, emeryci i pracownicy, panie i panowie, młodzi i dorośli (bo przecież starych u nas nie 
ma!) przybyli tutaj w nadziei na dobrą zabawę, godziwą strawę i coś na gardło.  

I nie zawiedli się. Dużo by o tym pisać, ale po co, skoro obrazem więcej powiedzieć można. Zapraszam 
więc do biesiadnej fotogalerii. Kto był, mile (mam nadzieję) powspomina. Kto nie był, niech żałuje! 

Tadeusz Solecki 

fotogaleria 

Pierwsze koty za płoty... a pierwsi biesiadnicy za stoły. Co by nie rzec o Centrum Targowym Park, pojemne jest i dla każdego miejsca starczyło. 

Jedni w mig za konsumpcję się wzięli i u kelnera frykasy zamawiali...        ...inni jęli toast za toastem wznosić - za zdrowie, rzecz jasna, bo ono najważniejsze. 

           Jedni konwersacji eleganckiej się oddawali...                  ... drudzy jakby do snu się przymierzali, choć godzina wczesna była. 



 

 

 

impuls 04(146) strona 11 

A w ogóle to było tak!. 

Nie brakło popisów tancerek. Jedni woleli egzotykę...       ...inni pikanterię kankana. 

  Aż tu Prezes do zabawy znak daje!     ... i ruszyło bractwo w tan, ruchu i wygibasów głodne! 

O miłości śpiewała... z panami się przekomarzała... i gratulacje Prezesa odbierała Ania Milczarczyk  

 Jedni z żywiołem...       ...drudzy ze statecznością. 

 Jedni przed wścibskim obiektywem ze wszystkich sił się bronili.....      ...inni ochoczo i z uśmiechem pozowali 

fotogaleria 
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Barbórkowy turniej kosza 
Czwartego grudnia w Zespole Szkół Samochodowych odbył się Barbórkowy 

Turniej Koszykówki o Puchar Pre-
zesa Geofizyki Toruń. Po zaciętych 
bojach pierwsze miejsce zaję-
ła Energa Oddział Toruń, drugie 
Geofizyka, trzecie Toruńska Agen-
cja Rozwoju Regionalnego S.A.   
Najlepszym zawodnikiem turnieju 
został uznany Tomasz Wilk,  kró-
lem strzelców okazał się Adam 
Iciek, a najlepiej rzucającym za trzy 
punkty - Tomasz Wilk. 
Drużynę Geofizyki reprezentowali: 
Adam Iciek, Tomasz Wilk, Adam 
Wilk, Piotr Potępa, Szymon Ozdo-
ba, Wojciech Kaliszewski, Dariusz 
Blimke, Piotr Idzikowski, Marcin 
Bartosiewicz i Piotr Malak.  
Nagrody wręczał Prezes Piotr Anto-
nik. 

Relację złożył Piotr Malak 
Fotografował Piotr Ziembikiewicz 

Tomasz Wilk odbiera nagrodę 

Barbórka’2010 

Gra była zacięta, emocje sięgały zenitu 

Drużyna Geofizyki Toruń tym razem musiała uznać wyższość zespołu Energa Oddział Toruń 

Wręczenie Pucharu 



 

 

 

impuls 04(146) strona 13 

Działacze podziemnej „Solidarności” regionu toruńskiego od lat komunikują się 
via Internet poprzez grupę mailową o nazwie „kumbatanty”. Ta przewrotna nazwa 
jest świadectwem pewnej autoironii, na którą stać tylko ludzi bez kompleksów. 
W rzeczy samej środowisku temu daleko od kombatanckiego stereotypu zbudowa-
nego w latach komunizmu na fundamencie organizacji ZBOWiD. 
Niemniej „zegar tyka wszystkich” jak napisał Stanisław Jerzy Lec. Działacze pod-
ziemnej „Solidarności” Geofizyki Toruń raz po raz przekraczają rubikon wieku 
emerytalnego. Niestety, niektórzy przeprawili się także na drugi brzeg Styksu. Po 
śmierci Piotra Borka geofizyczni „kombatanci” uświadomili sobie, że najwyższy 
czas ocalić od zapomnienia wydarzenia tamtych dni, poprzez wydobycie ich 
z pamięci bezpośrednich uczestników i udokumentowanie w formie pisanej. Do-
datkowym impulsem mobilizującym ich do tej inicjatywy był pewien niedosyt po 
książce Wojciecha Polaka „Czas ludzi niepokornych”, będącej pomnikowym dzie-
łem o solidarnościowym podziemiu toruńskim, gdzie GT potraktowano, delikatnie 
mówiąc, po macoszemu. Z. Bociek zaproponował utworzenie grupy inicjatywnej 
(stanowili ją w większości bohaterowie książki). Grupa powołała zespół programo-
wy w składzie: Z. Wiza, Z. Bociek, R. Płocki, J. Cichon, który podjął się wcielenia idei w czyn. 
Udokumentować – piękna idea, ale jak? Solidarnościowe podziemie, także to geofizyczne, działało w warunkach świet-
nie i skutecznie zorganizowanej konspiracji. Środkowa osoba w ciągu uczestników miała kontakt tylko z dwoma innymi: 
poprzedzającą i następującą. Jedynym rozwiązaniem było „pociągnięcie za język” aktywistów z tamtych lat. Zadanie to 
powierzono dziennikarzowi „Nowości” Jackowi Kiełpińskiemu, który przeprowadził rozmowy z kombatantami, opraco-
wał je i zredagował w pewnym logicznym ciągu, mając zamiar opowiedzenia pewnej fabuły. Jak sam pisze we wstępie,  
rozmówcy stanowiący trzon opozycji w "Geofizyce", a także osoby, których losy jakoś się z tą działalnością splotły, odsła-
niają kolejne detale misternej siatki porozumienia, jaka wówczas łączyła pracowników tej wyjątkowej firmy. 
Jest więc to książka o geofizycznej „Solidarności” i solidarności jej działaczy, których łączyła jedność idei, jedność war-
tości, mających swe źródło w patriotyzmie z jednej i tęsknocie za społeczną sprawiedliwością z drugiej strony. Łączyła 
ich determinacja w sprzeciwie wobec despotycznej władzy, która osiągnęła szczyty hipokryzji, zasłaniając się interesem 
„klasy robotniczej”, szermując tautologiami rodzaju „demokracja ludowa” i oksymoronami w stylu „linia porozumienia 
i walki”. Z tak pokrętną ideologią utrzymanie władzy możliwe było jedynie przez przemoc i zastraszenie. Na szczęście, 
wielu wykazało odporność na te elementy – także w naszej firmie – podejmując nierówną, lecz jakże heroiczną walkę 
o ideały „Solidarności”. 
Motywem przewodnim książki jest bibuła zakładowa: legendarny „Geofon”, który, jak pisze Kiełpiński, przez pięć lat, 
często z regularnością oficjalnej prasy, co dwa tygodnie pojawiał się w zakładzie i co dwa tygodnie wpadała tam SB. Prze-
szukania, zatrzymania, przesłuchania, straszenie, szantażowanie, grożenie... I...  Kolejny numer "Geofonu" pojawiał się 
dwa tygodnie później. Książka jest obficie ilustrowana skanami „Geofonu”, lecz prawdziwy rarytas znajduje się… na 
końcu: w kieszeni wewnętrznej okładki czytelnik znajdzie płytę z tekstami wszystkich „Geofonów” – owoc benedyktyń-
skiej pracy Ryśka Płockiego. 
Jakkolwiek „Geofon” był fenomenem na skalę krajową; został uznany za najlepszą bibułę zakładową w kraju (sic!), to 
nie wyczerpuje on ani spektrum działalności geofizycznego podziemia, ani zakresu tematycznego książki. Rozmówcy 
Kiełpińskiego wspominają wiele zdarzeń, akcji, historyjek, już to dramatycznych, już to zabawnych. Te same zdarzenia 
powracają we wspomnieniach różnych ludzi, dzięki czemu oglądamy je pod różnymi kątami; przypomina to film Ras-
hamon, gdzie ta sama historia przedstawiana jest oczami kilku świadków. Wiedza o tamtych dniach przesącza się do 
świadomości czytelnika stopniowo, poprzez odsłanianie kolejnych faktów, kolejnych przybliżeń. Okazuje się, że boha-
terowie tamtych dni dopiero podczas rozmów z redaktorem dowiadują się, kto stał za tą, czy tamtą akcją – tak szczelnie 
funkcjonowała konspiracja! I to chyba dzięki rygorystycznemu przestrzeganiu jej zasad SB nie mogła sobie poradzić 
z geofizyczną podziemną „Solidarnością”. 
Wielu rozmówców Kiełpińskiego nie ukrywa swojego zawodu, może nawet rozgoryczenia. Najlepszą tego ilustracją jest 
końcowe zdanie jednego z nich: Teraz mamy to, co mamy, czyli miernotę i nepotyzm. Chciałoby się krzyknąć: nie 
o "take Polske" walczyliśmy. 
Jeśli więc z książki wieje optymizmem, to paradoksalnie pochodzi on z tamtych mrocznych dni, kiedy trzeba było sta-
nąć w kolejce o piątej rano, żeby kupić masło. Młodzi wówczas działacze podziemia chcieli przygotować swoim dzie-
ciom inny świat. Ten świat miała przynieść „Solidarność”. Dojmująco pokazuje to okładka książki autorstwa niżej pod-
pisanego: na szarym jak ówczesne życie murze namalowany „solidarycą” napis przyciąga wzrok bajecznie kolorową 
łąką symbolizującą nadzieję. 

nasze sprawy KSIĄŻKA NIE TYLKO POD CHOINKĘ 
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Premiera książki miała miejsce – jakżeby inaczej – w dniu św. Barbary. Poprzedziła ją tradycyjna barbórkowa Msza św. 
w Katedrze Świętych Janów. Tradycja ta zrodziła się właśnie w czasach „Solidarności” i trwa do dziś. Obecny był prze-
wodniczący Zarządu Regionu Jacek Żurawski (też pracownik Geofizyki) i sekretarz Piotr Grążawski. Mszę celebrował 
ksiądz prałat Rumiński, który, przypominając 
w kazaniu postać św. Barbary, podkreślił, że jest 
ona patronem pracy podziemnej, także w tym 
przenośnym znaczeniu. 
Po mszy, o godz. 19, w Sali kinowej Toruńskiego 
Ratusza odbyła się promocja książki „Geofizyka 
Solidarna”. Wśród zebranych nie zabrakło polity-
ków o solidarnościowym rodowodzie (m. in. 
Wyrowiński, Mężydło). Spotkanie otworzył prze-
wodniczący MKZ przy Geofizyce Toruń Zbi-
gniew Wiza, który krótko wprowadził zebranych 
w temat, prosząc o szersze omówienie książki jej 
autora, Jacka Kiełpińskiego. Redaktor wyjawił 
swoje intencje i problemy, z jakimi się spotkał 
przy pracy nad książką. Z kolei głos zabrał toruń-

ski historyk Wojciech Polak, który powiedział, że choć książki nie czytał, może ją polecić, znając renomę jej autora. 
W spontanicznej wypowiedzi Ryszard Płocki, jeden z kluczowych bohaterów książki 
z dużą otwartością powiedział o opisanych przed chwilą motywach, jakie kierowały 
inicjatorami przedsięwzięcia. 
Ostatnim elementem promocji była prezentacja krótkiego filmu dokumentalnego 
„Geofizyka Solidarna”, zrealizowanego przez młodą ekipę Kameo Films Toruń, 
w reżyserii Macieja Świerzyńskiego i Chrisa Falconneta. Film ten zrealizowany z wiel-
ką brawurą, to montaż autentycznych wypowiedzi bohaterów książki ze scenkami 
ilustracyjnymi stanowiącymi rekonstrukcję niektórych zdarzeń opisanych w książce. 
Imponuje niebanalny, płynny i dynamiczny montaż, znakomicie dobrana muzyka, 
a przede wszystkim klimat tamtych lat budowany na oszczędnym w barwach i moc-
no kontrastowym obrazie. 
Po filmie, przy skromnym poczęstunku zebrani mieli okazje podyskutować i powspo-

minać stare dzieje w spontanicznie 
tworzących się grupkach. Bohate-
rowie książki rozdawali swoje auto-
grafy, a także wymieniali się mię-
dzy sobą dedykacjami. 
Książka „Geofizyka Solidarna” jest 
dostępna w KZ NSZZ „S” Geofizyki Toruń. Gorąco polecam ją wszyst-
kim: starsze pokolenie znajdzie tu doskonały motyw do własnych 
wspomnień, młodsze – wolne od hagiograficznej patyny świadectwo 
tamtych dni, mrocznych i trudnych z jednej strony, lecz szlachetnych 
i wzniosłych z drugiej. Wiem, wiem – patos dziś niemodny, może na-
wet obciachowy – lecz moda przemija, a ideały pozostają. 

Tekst i zdjęcia Tadeusz Solecki 

Wzajemna wymiana dedykacji 

Autor książki (z prawej) w rozmowie z autorami filmu 

Ryszard Płocki 

W oczekiwaniu na premierę książki „Geofizyka Solidarna” 

Wojciech Polak Jacek Kiełpiński Zbigniew Wiza 
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po godzinach 

Dzieła Correggia były niemal rewolucyjne jak na pierwszą 
połowę XVI wieku – szczególne wrażenie budziły nowatorskie 
metody wykorzystania przez artystę światła i cienia.  Ten panel 
uchodzi za pierwszą mistrzowską scenę nocną w malarstwie 
europejskim. Światło wprowadza element równowagi pomię-
dzy ruchliwą lewą stroną dzieła, a spokojem i radością widocz-
nymi po jego prawej stronie. Tym samym narodziny Chrystusa 
jawią się nam jako opowieść pisana światłem. Panel umiesz-
czono na ołtarzu w prywatnej kaplicy kościoła San Prospero 
w Reggio nell’ Emilia. 
Była światłość prawdziwa, 
która oświeca każdego człowieka, 
gdy na świat przychodzi. 
   J 1:9 
Ja jestem światłością świata. 
Kto idzie za Mną, nie będzie 
chodził w ciemności, lecz 
będzie miał światło życia. 
   J 8:12 
Zgodnie z Ewangelią według św. Łukasza, w noc narodzin 
Chrystusa czuwającym pasterzom objawiła się grupa aniołów 

sławiących 
Pana: 
„Chwała na 
wysokości 
Bogu, a na 
ziemi pokój 
ludziom do-
brej wo-
li” (Łk 2:14). 
Aniołowie 

wyłaniają się z chmur, a ich postacie tworzą złożoną, znakomi-
cie przemyślaną kompozycję. 

Rosły pasterz wszedł już do stajenki, gdzie może na własne oczy ujrzeć ob-
wieszczony cud. Pies pasterski obwąchuje kołyskę. Symbol psa często poja-
wia się w scenach narodzin Chrystusa. Pies symbolizuje wierność i oddanie. 
Nowo narodzony Jezus spoczywa w kołysce i wydaje się lśnić magicznym 
blaskiem, padającym na twarz Jego szczęśliwej Matki. Jedna z dwóch służek 

wygląda na oszołomioną; druga dzieli ra-
dość pasterza. Światło wspaniale odbija się 

od umiesz-
czonej za nimi kolumny. 
Ukazanego w tle Józefa spowija mrok; 
widzimy jak oporządza osła. 

 
Maciej Wysocki 

 
 
 
Bibliografia: 
M. Battistini, Symbole i alegorie, Arkady,  
Warszawa 2005 
 
 

ALEGORIE I SYMBOLIKA W MALARSTWIE 
Część V. Correggio (Antonio Allegri) – Święta Noc   

MALARSKIE FASCYNACJE MACIEJA WYSOCKIEGO  

Correggio ( Antonio Allegri ) – Święta Noc. (ok. 1530) 
Panel, 256 x 188 cm, Gemaldegalerie Alte Meister, Drezno. 
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Biała kolęda 
 
W naszej kolędzie 
inaczej będzie: 
śnieżek biały, bielusieńki 
zjawi się wszędzie. 
 
Do tej białości 
przyjdzie moc gości: 
trzej Wiatrowie – Podmuchowie 
i ludzie prości. 
 
Świat się nam bieli, 
śnieżni anieli 
z pochmurnego nieba do nas 
nocą sfrunęli. 
 
Tak się zaczyna 
pora jedyna: 
noc rozwiesza błyskające 
gwiazdy w choinach. 
 
Będą błyskały 
dla śnieżnej chwały, 
a kolęda powędruje 
przez styczeń biały. 
 
W mrozie na dworze 
zziębnie niebożę! 
Jak do moich drzwi zapuka, 
to jej otworzę. 

 
Jerzy Ficowski  

Modlitwa wigilijna 
 
Maryjo czysta, błogosław tej, 
Co w miłosierdzie nie wierzy. 
Niech jasna twoja strudzona dłoń 
Smutki jej wszystkie uśmierzy. 
Pod twoją ręką niechaj płacze lżej. 
 
Na wigilijny ześlij jej stół 
Zielone drzewko magiczne, 
Niech, gdy go dotknie, słyszy gwar pszczół, 
Niech jabłka sypią się śliczne. 
A zamiast świec daj gwiazdę mroźnych pól. 
 
Przyprowadź blisko pochód białych gór, 
Niechaj w jej okno świecą. 
Astrologowie z Chaldei, z Ur 
Pamięć złych lat niech uleczą. 
Zmarli poeci niechaj dotkną strun, 
Samotnej zanucą kolędę.  
 

Czesław Miłosz 

Wiersz dla dzieci o mędrcach 
 
przybyli mędrcy 
plackiem padli 
złożyli dary 
odjechali 
 
wół miał pretensje: 
powinni zaraz wziąć Jezusa 
ukryć 
ratować Go przed wrogiem 
przed panem diabłem i Herodem 
 
Kasprze Melchiorze Baltazarze 
wół dyskutował tupał szurał 
 
puknij się w głowę rzekł osiołek 
bo przecież Matka Boska czuwa 
 

Jan Twardowski 

Pastorałka 
 
Dobrze być kolędnikiem, lecz tylko Turoniem, 
Kożuch plecy mu grzeje, gwiazda nad łbem płonie. 
 
Dobrze być kolędnikiem, ale tylko Królem, 
Ma koronę z pozłotki, ojcowską koszulę. 
 
Dobrze być kolędnikiem, lecz tylko Aniołem, 
Dźwigać skrzydła puchate, z drutu aureolę. 
 
Dobrze być kolędnikiem, lecz tylko kukiełką, 
Mróz zaskwierczy – dać susa w stajenne ciepełko. 
 
Dobrze być kolędnikiem, lecz najlepiej kosem, 
Ofuknąć swym świergotem groźną śmierci kosę... 

 
Stanisław Grochowiak  

w świątecznym nastroju 

Gwiazda 
 
Świeciła gwiazda na niebie 
srebrna i staroświecka. 
Świeciła wigilijnie, 
każdy ją zna od dziecka. 
 
Zwisały z niej z wysoka 
długie, błyszczące promienie, 
a każdy promień – to było 
jedno świąteczne życzenie. 
 
I przyszli – nie magowie 
już trochę podstarzali – 
lecz wiejscy kolędnicy, 
zwyczajni chłopcy mali. 
 
Chwycili w garść promienie, 
trzymając z całej siły. 
I teraz w tym rzecz cała, 
by się życzenia spełniły. 

 
Leopold Staff 

Pierwszy śnieg 
 
Świat jest dzisiaj biały i puchaty 
jak zabawka przez Boga z pudełka wyjęta, 
taka śliczna zabawka ze sreberka i waty 
przez nikogo jeszcze nie dotknięta. 
 
Słońce tyle ma ostrych igiełek, 
że wygląda jak złota, świecąca choinka. 
Dobry Pan Bóg na słońcu srebrny świat zawiesza 
na podarek dla swojego Synka.  
 

Ewa Szelburg-Zarembina 

Szkoda 
 
Kiedy choinka, leśna dama, 
Włoży już swoje stroje, 
A w kuchni ciasto piecze mama, 
Aż pachnie na pokoje, 
Wszystkich ogarnia podniecenie, 
Nas i sąsiadów z bloku... 
Szkoda, że Boże Narodzenie 
Jest tylko raz do roku. 
 
A pod choinką dobry święty, 
Co ma brodzisko mleczne, 
Podarki składa i prezenty 
Dla dzieci, tych, co grzeczne. 
Dzieci radują się szalenie 
Wśród pisków i podskoków... 
Szkoda, że Boże Narodzenie 
Jest tylko raz do roku. 
 
A kiedy w końcu mama prosi 
Do stołu, bo nakryte, 
To jakby anioł się unosił 
Nad nami pod sufitem. 
Za gardło chwyta nas wzruszenie 
I łezkę mamy w oku... 
Szkoda, że Boże Narodzenie 
Jest tylko raz do roku.  

 
Ludwik Jerzy Kern  

Wiersze pod choinkę 


