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Motto numeru 

Miłości, wieczność będzie za krótka, by cię wypowiedzieć! 
 

André Frossard 

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

Korekta: Sylwia Śliczner-Koślacz, tel. 340  
Druk: Dział Administracji, tel. 159 

 
Zapraszamy do współpracy! 

 w numerze 
co gdzie 

Barbórka’2012 pod znakiem 
wrażliwości społecznej 

Fotorelacja z uroczystości Barbórko-
wych. 

3 
Barbórka’2012:  
Lista odznaczonych 6 
Barbórka’2012: Wyzwania 
to nasza specjalność 

Orędzie Barbórkowe Prezesa Macieja 
Górskiego. 

8 
Misja Zero: kolejne działania 

Podsumowanie roku 2012 jeszcze 
przed nami, niemniej tytułem wstępu 
i zachęty do zapoznania się z naszymi 
wynikami w minionym roku Karolina 
Serkowska prezentuje działania, które 
były naszym udziałem w ostatnim 
kwartale. 

11 

Moje miejsce pracy   
O programie motywowania pracowni-
ków do bezpiecznych zachowań 
i efektów jego wdrażania pisze Kata-
rzyna Sąsiadek. 

13 
Segregacja - to się opłaca! 

Do segregacji odpadów nie tylko 
w pracy zachęca Bartosz Ulaszewski   14 

Wkręć się w pomaganie dla Zuzi 
  Przekonuje Katarzyna Sąsiadek. 15 

Koszykowy Turniej Barbórkowy 
Drużyna GT najlepsza! Czytaj relację 
Piotra Malaka .  15 

Poetyckie Boże Narodzenie 
Bożonarodzeniowe wiersze polskiej 
ekstraklasy poetyckiej. 

16 

Na okładce: Gala Barbórkowa’2012 

Fot. Maciej Szczurek 

Koleżanki i Koledzy! 

Za nami uroczystości barbórkowe, z których obszerną relację 
zawiera niniejszy numer Magazynu IMPULS. Obchodziliśmy je 
nieco skromniej niż zwykle, lecz niemniej radośnie, a co najważ-
niejsze – z satysfakcją, bo udało nam się pokonać niemałe trud-
ności i wyprowadzić Spółkę, mówiąc językiem kierowców – „na 
prostą”, co stanowi podstawę do ostrożnego optymizmu. Ostroż-
nego – bo przecież mamy świadomość, że trwa światowy kryzys, 
który, choć obecny w Europie, do tej pory łagodnie dotykał nasz kraj, lecz według 
prognostyków w przyszłym roku zagości także u nas.  

Przed nami szczególnie wzruszające Święta Bożego Narodzenia, które kreują ten 
tak potrzebny nam  klimat pokoju i optymizmu, wprowadzający nas w kolejny No-
wy Rok. Święta te kojarzymy z rodzinnym ciepłem i powszechną życzliwością. Nie-
powtarzalny urok wigilijnego wieczoru z barwną choinką, świątecznym stołem, 
kolędami pozwalają nam na chwilę zwolnić bieg, podumać, ponownie uzmysłowić 
sobie, że w życiu najważniejsze są miłość i akceptacja. Każdy z nas ich potrzebuje, 
każdy o nich marzy. I chyba właśnie święta Bożego Narodzenia są czasem, który 
szczególnie sprzyja temu, by znów napełnić się optymizmem, że realizacja tych 
marzeń nie jest tylko utopią. 

Pozwólcie, że na czas tych Świąt złożę Wam życzenia, aby przebiegły one w zdro-
wiu, pokoju, aby napełniły Was optymizmem, który pozwoli wejść w Nowy Rok 
z nowymi, jeszcze ambitniejszymi planami i wiarą w ich realizację. Dotyczy to 
zarówno planów osobistych, jak też zawodowych, które tu wspólnie realizujemy. 
Więc życzmy naszej Spółce kolejnych sukcesów w poszukiwaniu i pokonywaniu 
wyzwań. 

Za Waszym pośrednictwem pragnę przekazać także najserdeczniejsze życzenia 
świąteczne i noworoczne Waszym Rodzinom i bliskim. 

   

Drodzy Czytelnicy! 
Zdrowych, Radosnych, pełnych rodzinnego 

ciepła Świąt Bożego Narodzenia, 
pomyślności, sukcesów, spełnienia planów 
i marzeń w nadchodzącym Nowym Roku 

życzy 
Impuls  
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Barbórka’2012 

Barbórkę świętowaliśmy 7 grudnia. Celebra rozpoczęła się 
Mszą św. odprawioną pod przewodnictwem Ekscelencji 
Ordynariusza Toruńskiego, biskupa Andrzeja Suskiego.  

Po Mszy prowadzony przez orkiestrę górniczą pochód 
ruszył w kierunku Dworu Artusa, gdzie o godz. 11.30 
w reprezentacyjnej Sali Wielkiej rozpoczęła się Gala Bar-
bórkowa. 
Zaszczycili ją dostojni goście: Pan Zbigniew Ostrowski, 
Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski, Zastępca Prezydenta 
Torunia Pan Ludwik Szuba, Jego Magnificencja Rektor 
UMK, Pan Profesor Andrzej Tretyn, Pan Profesor Stani-
sław Rychlicki, Kierownik Katedry Inżynierii Naftowej AGH, 
który pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej 
PGNiG SA, był też Wiceprzewodniczącym pierwszej kaden-
cji Rady Nadzorczej Geofizyki Toruń. Naszego właściciela 
i głównego zleceniodawcę Polskie Górnictwo Naftowe 
i Gazownictwo reprezentowała Pani Joanna Zakrzewska, 

Rzecznik Spółki. Gościliśmy także przedstawicieli banków, 
z którymi prowadzimy interesy: BRE Bank S.A., Societe 
Generale S.A., BPH S.A., Deutsche Bank Polska S.A., Bank 
Millenium S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz SG Equ-
ipment Leasing Polska Sp. z o.o. 
Nie zabrakło też Przewodniczącego Zarządu Regionu 
NSZZ „Solidarność”, pana Jacka Żurawskiego. 
Szczególnymi gośćmi byli: Dyrektor Centrum Pielęgnacji 
Caritas Diecezji Toruńskiej, Siostra Pelagia Cichawa wraz 
z pełniącą przedtem tę funkcję Siostrą Zofią Kaszuba oraz 
Pani Anna Kosicka, Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota 
Polska”, której towarzyszył Pan Zbigniew Repnicki, współ-
pracujący z Geofizyką w zakresie pomocy dla Polaków na 
Wschodzie. Przybył także Pan Leszek Warmbier, reprezen-
tujący Fundację Piękniejszego Świata w Skłudzewie. 
Do zaszczytnego grona zaliczyć niewątpliwie należy eme-
rytowanych szefów Geofizyki Toruń z Panami: Ernestem 
Poleszakiem i Ludwikiem Królem. Na czele emerytowa-
nych pracowników stał Prezes Stowarzyszenia Emerytów 
i Rencistów GT Pan 
Rudolf Lanc. Tradycyj-
nie dopisała także fre-
kwencja pracowników 
GT, choć nie wszyscy, 
którzy deklarowali chęć 
uczestniczenia mogli 
przybyć. Tych, którzy w 
tym czasie realizowali 
kontrakty w kraju i za 
granicą zebrani pozdro-
wili gromkimi brawami.  
Jak w latach ubiegłych, 
Galę poprowadziła pa-
ra symbolicznie repre-
zentująca młodość 
i dojrzałość: Karolina 
Serkowska i Tadeusz 
Solecki. Powitali oni 
zebranych okolicznościowym wierszem: 
  
Dalej, głębiej mój geofizyku! 
Jeszcze jeden kilometr w głąb globu. 
Wibratory lub dynamit szykuj, 
przecież nie ma innego sposobu. 
 
Nasze fale penetrują Ziemię, 
przebadana cała Wielkopolska. 
Odkrywamy, gdzie skarb wielki drzemie. 
Na gaz, ropę czeka cała Polska. 

Pod znakiem społecznej wrażliwości 
Tradycyjne Barbórkowe święto obchodziliśmy skromniej, lecz nie bez satysfakcji. Po trudnym roku, 
obfitującym w wahania koniunktury wyszliśmy na prostą, wygląda na to, że wzmocnieni, bogatsi 

o doświadczenia, przygotowani na różne warianty. Od wielu lat dajemy też świadectwo,  
że łączenie biznesu że społeczną wrażliwością jest możliwe i potrzebne. Szczególnie wyraźnie  

było to widoczne podczas tegorocznej Gali Barbórkowej. 

Pochód zmierza do Dworu Artusa  

Wprowadzenie pocztu sztandarowego  

Karolina Serkowska i Tadeusz Solecki 
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Lecz dziś dosyć! Niech odpoczną ręce! 
Wszak Barbórka radośnie się kłania. 
Śle wam uśmiech i serce w podzięce, 
za sprostanie ambitnym wyzwaniom. 
 
Wznieśmy toast zatem w Dniu Górnika! 
Wasze zdrowie wszyscy tu zebrani! 
Kłania Wam się dziś Geofizyka. 
Jest Barbórka, więc świętujcie z nami!  
 
Po odegraniu hymnów i powitaniu gości głos zabrał Pre-
zes Zarządu, Pan Maciej Górski, który wygłosił Barbórko-
we Orędzie. Publikujemy je na str. 8-10. 
 
Kolejny tradycyjny element celebry barbórkowej Gali to 
wręczenie orderów, odznaczeń i wyróżnień.  
Odznaczenia ministerialne wręczał Wicewojewoda Kujaw-
sko-Pomorski Pan Zbigniew Ostrowski, któremu asystował 
Pan Prezes Maciej Górski. 
Były to: stopnie Dyrektora Górniczego, odznaka Ministra 
Gospodarki „Zasłużony Dla Przemysłu Naftowego I Ga-
zowniczego”, która w tym roku wręczana była po raz 
pierwszy (jest odpowiednikiem przyznawanej dotąd od-
znaki „Zasłużony Dla Górnictwa RP”), i odznakę Ministra 
Ochrony Środowiska „Zasłużony Dla Polskiej Geologii”. 
Odznaczenia branżowe („Zasłużony Dla Górnictwa Nafto-
wego i Gazownictwa”, stopnie Inżyniera Górniczego, 
Technika Górniczego i Górnika) wręczyła Pani Joanna Za-
krzewska, Rzecznik PGNiG wraz z Profesorem Stanisławm 
Rychlickim , w asyście Prezesa Macieja Górskiego. 

Wyróżnienie „Zasłużony dla Geofizyki Toruń” wręczał 
Przewodniczący Kapituły, Pan Prezes Maciej Górski.  
Wyróżnienie to przyznawane jest pracownikom i także 
osobom spoza Geofizyki Toruń, dla uhonorowania szcze-
gólnie aktywnej współpracy. W tym roku Kapituła przy-
znała je Siostrze Zygmuncie, „cywilnie” dr Zofii Kaszuba, 
wieloletniej Dyrektor Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji 
Toruńskiej oraz Panu Zbigniewowi Repnickiemu, który 
z ramienia Wspólnoty Polskiej współpracuje z Geofizyką 
Toruń w zakresie pomocy dla polskiej szkoły w białoru-

skich Rubieżewiczach. Wyróżnienie „Zasłużony dla Geofi-
zyki Toruń” przyznane naszemu gościowi w latach ubie-
głych, zostało także wręczone Panu Profesorowi Stanisła-
wowi Rychlickiemu. 
Ta część Gali miała szczególnie wzruszający charakter. 
Siostra Zygmunta w serdecznym, pełnym skromności 
i miłości wystąpieniu podziękowała Geofizyce Toruń za 
wieloletnie bezinteresowne wspieranie Centrum Pielęgna-
cji Caritas Diecezji Toruńskiej, mówiąc, że ona była tylko 
ramieniem przekazującym naszą pomoc. Podobnie wzru-
szająco dziękował także Pan Zbigniew Repnicki, akcentu-
jąc, jak wielką radość sprawia polskim dzieciom z białoru-

skiej szkoły nasza pomoc, jak umacnia ona ich więzy z oj-
czyzną. Pan Zbigniew wręczył Prezesowi szkatułkę z solą 
ziemi przebadanej przez GT. 
Także wyraźnie wzruszony Pan Profesor Stanisław Rychlic-
ki w ciepłych słowach podziękował za wyróżnienie, za-
pewniając, że jego zainteresowanie Geofizyką Toruń nie 

Edmund Cięgotura odbiera stopień Dyrektora Górniczego I stopnia 

Siostra Zygmunta nie ukrywała wzruszenia 

Prof. Stanisław Rychlicki, Joanna Zakrzewska i Maciej Górski 

Siostra Zygmunta, Zbigniew Repnicki i Prof. Stanisław Rychlicki 



 
 

impuls 04 (154) strona 5 

skończyło się z chwilą ustania kadencji Rady Nadzorczej, 
której był członkiem, lecz pozostaje życzliwym ambasado-
rem naszej Spółki. 
Kapituła przyznała też odznaczenie „Zasłużony dla Geofi-
zyki Toruń” Panu Henrykowi Chojnowskiemu, wieloletnie-
mu Prezesowi i Dyrektorowi ds. Technicznych Geofizyki 
Toruń, pragnąc w sposób szczególny podkreślić Jego za-
sługi i wielki wkład w budowę nowoczesnej, uzbrojonej 
sprzętowo firmy. Niestety stan zdrowia nie pozwolił Panu 
Henrykowi przybyć na Galę. Zebrani połączyli się z Nim 
przez rzęsiste brawa, które łączą w sposób o wiele lepszy 
niż internetowe telemosty.  
Pełna lista odznaczonych znajduje się na str. 6-7. 
 
Część  odznaczeń i wyróżnień zakończyło ogłoszenie: 
W ramach Misji Zero realizowany jest w firmie program 
motywacyjny, przyjęty z końcem ubiegłego roku. Ma on 
podnosić na coraz wyższy poziom kulturę HSE, mobilizo-
wać nas wszystkich do baczniejszego przyglądania się 
swojemu bezpośredniemu otoczeniu pracy i dbania o to, 
by ta praca była bezpieczna. 
W podsumowaniu roku wybrani zostali najlepsi z najlep-
szych, którzy, w uznaniu działań, zaangażowania i osobi-
stej postawy, dzięki której wspólnie tworzymy bezpieczne 
miejsce pracy w Spółce Geofizyka Toruń S.A., otrzymują 
dyplom LIDERA BEZPIECZEŃSTWA i bon podarunkowy. 
Nagrody te zostaną wręczone laureatom przez kierowni-
ków grup sejsmicznych. A otrzymali je:  
Specjalista technik operator polowy Miron Giecewicz 
Kierowca brygady polowej Jacek Chwała 
Mechanik pojazdów Kamil Kowalewski 
Brygadzista pomiarowy geofizyczny Grzegorz Laskowski 
Specjalista górniczy Mirosław Szostak.  
 
Kolejnym punktem celebry były wystąpienia gości. Wyrazy 
uznania, gratulacje i życzenia składali: Pan Zbigniew 
Ostrowski - Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski, Pan Lu-
dwik Szuba - Zastępca Prezydenta Torunia, Pani Joanna 
Zakrzewska - Rzecznik PGNiG SA, JM Profesor Andrzej 
Tretyn - Rektor UMK, Pan Jacek Żurawski - Przewodniczą-
cy Regionu Toruńskiego NSZZ „Solidarność”, Pani Anna 
Kosicka - Prezes Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Stowa-

rzyszenia "Wspól-
nota Polska", któ-
ra wraz z Panem 
Zbigniewem Rep-
nickim  podzięko-
wała za  wieloletni 
udział GT w pomo-
cy Polakom na 
Wschodzie i wrę-

czyła szczególnie  zasłużonym w tym dziele osobom pa-
miątkowe dyplomy i obrazy malowane przez  dzieci w Ru-
bieżewiczach. A te osoby to: Prezes Maciej Górski, Małgo-
rzata Skręt (pod jej nieobecność wyróżnienie odebrał Pre-
zes Górski) i Zbigniew Wiza. 
Ostatni głos należał tradycyjnie do seniorów, w których 
imieniu przemawiał Pan Rudolf Lanc, Prezes Stowarzysze-
nia Emerytów i Rencistów GT. Przemawiał jak zwykle 
wzruszająco i optymistycznie („wszyscy kiedyś do nas tra-
ficie”) a następnie wręczył Prezesowi okazały bukiet. 
Część oficjalna zakończyła się uroczystym wyprowadze-
niem sztandaru.  

W części artystycznej uczestnicy Gali usłyszeli artystę 
o wspaniałym głosie i szerokim spektrum muzycznych 
zainteresowań. Był nim Szymon Rona,  absolwent Akade-
mii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, 
uważany za najbardziej obiecującego tenora tej uczelni 
w ostatnich latach.  
Artysta prowadzi ożywioną działalność koncertową na 
terenie całej Polski, współpracuje z bydgoską Operą Nova. 
W ubiegłym roku otrzymał wyróżnienie na VI Ogólnopol-
skim Konkursie Wokalnym ZŁOTE GŁOSY w ramach VIII 
Letniego Festiwalu Operetkowo-Operowego na Mazow-
szu. 
Szymon Rona z powodzeniem śpiewa muzykę ambitną, 
acz lżejszego kalibru. Chętnie sięga po poezję śpiewaną – 
np. z repertuaru Jacka Kaczmarskiego – a także do reper-
tuaru rockowego (np. Erica Claptona, Queen, Led Zeppe-

Zbigniew Ostrowski            Ludwik Szubaa               Prof. Andrzej Tre-

Joanna Zakrzewska Jacek Żurawski 

Anna Kosicka i Zbigniew Repnicki prezentują obrazy z Rubieżewicz 

Rudolf Lanc jak zwykle oczarował zebranych 
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lin). Jest frontmanem bydgoskiej grupy rockowej SLE-
EVER, której inspiracje są szerokie: od muzyki rockowej lat 
60. i 70. XX wieku, poprzez muzykę orientalną, aż do mu-
zyki klasycznej. 
Szymon Rona, któremu na fortepianie akompaniował  
Marek Kamola, absolwent Akademii Muzycznej im. Feliksa 

Nowowiejskiego w Byd-
goszczy w klasie prof. 
Tatiany Szebanowej, 
zaprezentował recital 
zawierający zarówno 
„poważniejszy” jak też 
„lżejszy” repertuar - od 
największych przebo-
jów operowych, takich 
jak „La donna Mobile” 
z opery Rigoletto Ver-
diego czy „Ch'ella mi 
creda” z opery „La fan-
ciulla del West” Pucci-
niego  poprzez przeboje 
operetkowe: „Twoim 
jest serce me” z „Krainy 
uśmiechu” Lehara, „Du 

bist die Welt fur mich z operetki „Śpiewające marzenie” 
Taubera,  „Wielka sława to żart” z „Barona cygańskiego” 
Johana Straussa, pieśni neapolitańskie („O sole mio”, 
„Santa Lucia”) i polskie („Mów do mnie jeszcze”), szlagie-
ry przedwojenne („Ta ostatnia niedziela”), aż po repertu-
ar współczesny, w  którym artysta zaprezentował utwory 
Czesława Niemena („Mów do mnie jeszcze”, „Wspom-
nienie”, „Obok nas”), Jacka Kaczmarskiego „Obława”, 
której niezwykle ekspresyjne wykonanie szczególnie poru-
szyło słuchaczy, by zakończyć megahitem Lennona 
„Imagine”, w interpretacji oryginalnej i operowej.  
Artysta z każdym utworem coraz bardziej przekonywał do 
siebie publiczność, która nagrodziła go długimi rzęsistymi 
brawami. 
A po uczcie duchowej przyszedł czas na ucztę kulinarną - 
czyli bankiet. Podczas bankietu nastąpił ciąg dalszy życzeń 
i gratulacji, które pozostali goście składali na ręce Prezesa. 
Bankiet był też okazją do spotkania się pracowników, któ-
rzy nie mają takich okazji na co dzień, a także odświeżenia 
starych znajomości i rozmów ze znajomymi - zarówno 
z grona gośći  jak też emerytów. 
 

Dyrektor Górniczy I Stopnia 
Edmund Cięgotura  
Dyrektor Górniczy III Stopnia  
Antoni Kuźmicki 
i Henryk Urbanowicz  
 
Zasłużony Dla Przemysłu  
Naftowego I Gazowniczego  
Stanisław Brudziana 
Ryszard Czynsz  
Andrzej Głowiński 
Marek Kubiak 
Kazimierz Kujawa 
Antoni Kuźmicki 
Grzegorz Łuczka 
Roman Machtel 
Ireneusz Mądrachowski 
Henryk Urbanowicz 
Mirosław  Waga 
Jacek Wasilewski   
 
Zasłużony Dla Polskiej  
Geologii 
Małgorzata Trela 
Aleksander Gałus 
Jan Piątek 
Bronisław Plewa  
 
Zasłużony Dla Górnictwa  
Naftowego i Gazownictwa 
Aneta Kulig 
Anna Machalska 
Joanna Perdjon 
Barbara Popławska 
Ewa Śmiechowska 
Krzysztof Adamski 
Michał Czaikowski 
Edwin Jeziorski 
Andrzej Rakowski 
Piotr Rzeszkowicz 
Marek Wiśniewski   
 
Inżynier Górniczy I stopnia 
Ewa Śmiechowska 
Jadwiga Wołk 
Jacek Biesaga 
Mariusz Łukaszewski 
Waldemar Ogonowski 
Olaf  Wojdziak  

Inżynier Górniczy II stopnia 
Aneta Czemerzyńska 
Agnieszka Saj 
Małgorzata Zawadzka-Gruza 
Piotr Buliński 
Konrad Czajkowski 
Karol Ćwikła  
Andrzej Dalętka 
Piotr Dyl 
Tomasz Filip 
Dariusz Gębicki 
Tomasz Gołda 
Paweł Machnicki 
Marek Motyl 
Tomasz Pamuła 
Michał Rudzki 
Marcin Święszek 
Michał Wajs 
Jakub Wojtal 
  
Inżynier Górniczy III stopnia 
Bernadeta Matuszczak 
 Ewa Zubrzycka  
 Łukasz Domański 
 Rafał Gadubała 
 Marcin Gołębiewski  
 Piotr Majewski 
 Jakub Makarewicz 
 Mirosław Szostak 
 Łukasz Szyszka 
 Marcin Wilk 
 Krzysztof Wójcik 
 Adam Wójtowicz 
 
Zasłużony dla Geofizyki Toruń 
Henryk Chojnowski 
Stanisław Jaworski 
Jerzy Spica 
oraz 
Zofia Kaszuba (s. Zygmunta) 
Zbigniew Repnicki 
 

Wszystkim odznaczonym  

IMPULS składa serdeczne 

gratulacje! 

 

Tadeusz Solecki 

Relacja: Tadeusz Solecki, foto: Maciej Szczurek 

 Lista odznaczonych 

Szymon Rona i Marek Kamola 

Szymon Rona 
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Dyrektorzy Górniczy I i III stopnia (w środku) 

Barbórka’2012 

Zasłużeni dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego  

Zasłużeni dla Polskiej Geologii  

Inżynierowie Górniczy I stopnia  

Zasłużeni dla Górnictwa Naftowego i Gazownictwa  

Inżynierowie Górniczy III stopnia  

Inżynierowie Górniczy II stopnia  

Zasłużeni dla Geofizyki Toruń 
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Szanowni Goście, Koleżanki i Koledzy! 
Barbórka to święto nie tylko górników, ale wszyst-
kich zawodów związanych 
z poszukiwaniem, wydobywa-
niem i zagospodarowaniem 
skarbów Ziemi. Geofizycy 
znajdują się w awangardzie 
tych poszukiwań, dlatego też 
rok w rok uczestniczą w cele-
browaniu tej zacnej tradycji. 
A ponieważ nasze święto 
przypada w ostatnim miesią-
cu roku, jest też dobrą okazją 
do podsumowań i refleksji 
nad najbliższą przyszłością 
czekającą Spółkę i jej Pracow-
ników.  
Ponieważ mijający rok prze-
biegał pod znakiem zmian, 
chciałbym, aby moim  refleksjom przyświecała myśl 
Mahatmy Ghandiego: Nie wszystko, z czym się zmie-
rzysz, uda się zmienić, ale nic się nie zmieni, jeżeli się 
z tym nie zmierzysz. 
A mieliśmy z czym mierzyć się w tym roku, bo był on 
trudny, pełen rozmaitych wyzwań. 
Podejmowaliśmy je z otwartą przy-
łbicą, wierni naszemu hasłu „otwarci 
na wyzwania”.  
Wyzwania te przyniosła przede 
wszystkim radykalnie zmieniająca się 
sytuacja na krajowym rynku poszuki-
wań. Po fazie obserwowanego w poprzednich latach 
ożywienia związanego z gazem łupkowym, nastąpiło 
wyhamowanie poszukiwań w Polsce, w tym również 
w GK PGNiG. Dodatkowo ożywienie to przyciągnęło 
do Polski zagraniczne, konkurencyjne wobec nas fir-
my poszukiwawcze, ubiegające się o realizację ba-
dań geofizycznych na polskich koncesjach.  Miało to 
znaczący wpływ na zaostrzenie konkurencji w prze-
targach i poziom cen. W rezultacie relacje między 
podażą i popytem na usługi w kraju zmieniły się na 
niekorzyść. Mniejsza liczba zleceń w kraju skłoniła 
nas do przeniesienia produkcji poza jego granice, 
zarówno na nasze tradycyjne już rynki: hinduski 
i niemiecki, jak też rynki nowe: Egipt, Węgry.  
Staropolskie porzekadło mówi: „umiesz liczyć, licz na 

siebie”. Oznacza to, że z występującymi trudnościa-
mi musimy poradzić sobie sami. Większość teorii 

zarządzania twierdzi, że sytu-
acje kryzysowe są dobrym 
okresem na zmiany, a decyzje 
podjęte we właściwym czasie 
mogą wyjść na korzyść pod-
miotów gospodarczych, któ-
rych dotyczą. Dlatego w celu 
dostosowania Spółki do sytu-
acji rynkowej podjęliśmy dzia-
łania restrukturyzacyjne, któ-
re miały charakter zarówno 
doraźny, jak też perspekty-
wiczny – to znaczy wyprze-
dzająco dostosowujący Spół-
kę do warunków antycypowa-
nych. Trudna sytuacja stano-
wiła zatem impuls do zmian 

mających na celu zbudowanie dynamicznej, nowo-
czesnej firmy, zdolnej stawić czoła konkurencji 
i wyzwaniom rynku. 
Tak trudne czasy są sprawdzianem nie tylko umiejęt-
ności menedżerskich i organizacyjnych, ale także 

postaw pracowników. Nasza załoga 
zaliczyła tę próbę celująco. Po raz 
kolejny potwierdziła się maksyma, 
że pracownicy są największą warto-
ścią firmy.  
Objawiło się to przede wszystkim 
w zrozumieniu konieczności podej-

mowania trudnych decyzji i zmian organizacyjnych, 
także tych, o których mówi się, że są niepopularne, 
a dla niektórych grup pracowników nawet bolesne.  
W tym trudnym okresie pracownicy wykazali się du-
żą determinacją i ofiarnością, co znalazło swój wyraz 
w realizacji zawodowych obowiązków.  
 
Wielkie zaangażowanie i hart ducha wykazali pra-
cownicy grup sejsmicznych. Chylę czoła przed tru-
dem wszystkich zaangażowanych w realizację pro-
jektu sejsmicznego 2D South Diyur w Egipcie, bez 
wątpienia jednego z najtrudniejszych kontraktów 
w historii GT. Nałożyły się w nim problemy związane 
z destabilizacją sytuacji politycznej w Egipcie 
(Arabska Wiosna Ludów), bardzo trudnymi warunka-

Barbórka’2012 

Wyzwania to nasza specjalność 
ORĘDZIE BARBÓRKOWE PREZESA ZARZĄDU GT MACIEJA GÓRSKIEGO (tytuł pochodzi od redakcji) 

Mieliśmy z czym mierzyć się 
w tym roku, bo był on trudny, 

pełen rozmaitych wyzwań.  
Podejmowaliśmy je z otwartą 

przyłbicą, wierni naszemu hasłu 
„otwarci na wyzwania”. 
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mi pustynnymi i nieła-
twymi relacjami ze 
społecznością lokalną.  
Wyrazy uznania prze-
kazuję pracownikom 
realizującym projekty 
sejsmiczne w Niem-
czech. Nasza Spółka 
jest obecna na tym 
rynku od ponad 10 lat 
i zbudowała tam silną 
pozycję. To powód do satysfakcji, bo przecież firmy 
niemieckie to bardzo 
wymagający zlecenio-
dawcy, szczególnie 
wyczuleni na aspekty 
wysokiej jakości, bez-
pieczeństwa pracy 
i utrzymywania do-
brych relacji ze spo-
łecznościami lokalny-
mi. 
Gratuluję sukcesu pra-
cownikom zaangażo-
wanym w pierwszy w historii GT projekt sejsmiczny 
na Węgrzech. Połącze-
nie metod dynamito-
wej i wibratorowej 
niosło ze sobą utrud-
nienia logistyczne, któ-
re jednak nie stanęły 
na przeszkodzie do 
uzyskania imponującej 
wydajności i zrealizo-
wania tematu przed 
terminem. 
Wyrazy szacunku skła-
dam pracownikom, którzy z powodzeniem w tym 
roku realizowali (i wciąż realizują) projekty sejsmicz-
ne w kraju dla różnych klientów: PGNiG, FX-Energy, 
Sierra Bravo, Wisent Oil & Gas, a także w Indiach, 
gdzie ciągle mamy zaangażowaną jedną grupę sej-
smiczną. Aktualnie realizuje ona zlecenie dla Oil In-
dia na pustyni radżasthańskiej.  
 
Słowa uznania kieruję także do pra-
cowników zaangażowanych w pozo-
stałe fazy  ciągu technologicznego 
badań sejsmicznych – mam na myśli 
Ośrodki Przetwarzania Danych Sej-
smicznych i Interpretacji. Ze szcze-
gólnym uznaniem chciałbym odno-
tować udział naszych specjalistów, ich innowacyjne 
zaangażowanie w projekt Lubocino w woj. Pomor-

skim, ukierunkowany 
na poszukiwanie gazu 
z łupków.   
 
Geofizyka Wiertnicza, 
Ośrodek Interpretacji 
Geofizyki Wiertniczej 
w pierwszej połowie 
roku zmagały się z pro-
blemami braku zleceń, 
by w drugim półroczu 

przejść do fazy ich intensywnej realizacji.  
Ośrodek Geologiczno-
Wiertniczy, utrzymuje 
wysoką dynamikę pro-
dukcji, realizując wiele 
zleceń, w tym szcze-
gólnie trudne na rzecz 
PAK. 
 
Uznanie to należy się 
również pozostającym 
w cieniu produkcji, 
lecz przecież nie mniej 

ważnym służbom zaplecza technicznego, zarządza-
nia i administracji, któ-
rych proces restruktu-
ryzacji był szczególnie 
gruntowny. Tutaj tak-
że doszło do redukcji 
zatrudnienia, choć 
przecież wcale nie 
ubyło obowiązków. 
Koleżanki i Koledzy! 
To krótka retrospekty-
wa mijającego roku. 
Zapewne z perspekty-

wy każdego z nas wygląda on nieco inaczej, lecz te 
różnice dotyczą szczegółów. Mniej istotnych, bo 
ostatecznie liczy się ten fakt, że wspólnymi siłami, 
solidarną i ofiarną pracą wyprowadziliśmy naszą fir-
mę z zakrętu na prostą.   
Pragnę więc w tym szczególnym dniu serdecznie 

Wam podziękować za całoroczny wy-
siłek, za tę ofiarność i solidarność we 
wspólnych zmaganiach, za zaangażo-
wanie w pracę, kreatywne i skutecz-
ne rozwiązywanie wszelkich zawodo-
wych i międzyludzkich problemów. 
Mam świadomość, że Wasza solidar-
ność z firmą znajduje wyraz także 
w słowach krytyki, konstruktywnym 

poszukiwaniu alternatywnych rozwiązań.  Traktuję ją 
jako szczególne świadectwo Waszej troski o Spółkę, 

Pragnę serdecznie Wam podzię-
kować za całoroczny wysiłek, za 

tę ofiarność i solidarność we 
wspólnych zmaganiach, za zaan-
gażowanie w pracę, kreatywne 

i skuteczne rozwiązywanie 
wszelkich zawodowych i między-

ludzkich problemów.  

2D South Diyur w Egipcie, jeden z najtrudniejszych kontraktów w historii GT 

GT jest na rynku niemieckim od ponad 10 lat i zbudowała tam silną pozycję 

Pierwszy w historii GT projekt sejsmiczny na Węgrzech zakończył się sukcesem 
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Waszej chęci, by była coraz doskonalsza.   
Podziękowanie kieruję także do władz Polskiego 
Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, do Rady Nad-
zorczej naszej Spółki za życzliwość i autentyczne za-
angażowanie w nasze problemy.  
Dziękuję wszystkim naszym klientom i zapewniam, 
że największą naszą satysfakcją jest Wasza satysfak-
cja z naszych usług. 
Z całego serca dziękuję władzom województwa i 
miasta – za wciąż okazywaną przychylność, za po-
trzebną obu stronom, a przede wszystkim społe-
czeństwu współpracę, która z racji „boomu łupko-
wego” nabrała rumieńców. 
Dziękuję działającym w naszej firmie partnerom spo-
łecznym: Związkom Zawodowym oraz Radzie Pra-
cowników - za współpracę, partnerstwo, a przede 
wszystkim odpowiedzialną postawę w rozwiązywa-
niu problemów pracowniczych. Przyj-
mijcie moje wyrazy uznania!  
Dziękuję wszystkim naszym byłym 
pracownikom, emerytom i renci-
stom. W szczególności dziękuję Sto-
warzyszeniu Emerytów i Rencistów 
Geofizyki Toruń, które stanowi po-
most łączący ich z firmą, której oddali 
swe najlepsze lata. Kontynuujemy 
mozolnie trudne dzieło budowania  
renomy naszej firmy w kraju i poza jego granicami! 
 
Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy! 
Pora zajrzeć w przyszłość. Rok 2013 (o ile nie spełni 
się przepowiednia Majów) będzie rokiem kolejnych, 
nowych wyzwań. Skąd o tym wiem? Bo jeszcze tak 
nie było, żeby tych wyzwań nam zabrakło.   
Jakie to wyzwania? 
Pierwsze wynikają z naszego usytuowania. Jesteśmy 
podmiotem Grupy Kapitałowej PGNiG, która także, 
pod nowym kierownictwem, przechodzi okres inten-
sywnych zmian.  
Kolejne wynikają z sytuacji gospodarczej w skali ma-
kro. Przychodzi nam działać w warunkach kryzysu 
światowego, szczególnie boleśnie dotykającego Eu-
ropę – obserwujemy wyraźnie wyhamowanie wzro-
stu gospodarczego, a w wielu krajach panuje rece-
sja. Wprawdzie do tej pory kryzys dotykał nasz kraj 
w sposób łagodny, lecz ekonomiści nie pozostawiają 
złudzeń, że i do nas w końcu zapuka. W każdym razie 
roztropność nakazuje taki scenariusz brać pod uwa-
gę.  
Z pewnością czeka nas ugruntowanie zmian rozpo-
czętych w tym roku – to znaczy kontynuacja spraw-
dzonej strategii elastycznego dostosowywania się do 
sytuacji rynkowej i stałe budowanie wartości firmy. 
Ta elastyczność jest najlepszym „antybiotykiem” na 

kryzys. 
Budujemy firmę dynamiczną i nowoczesną! Mamy 
ambicje być firmą silną, dobrze zarządzaną i ela-
stycznie dopasowującą się do rynku. Chcemy utrzy-
mywać atrakcyjną ofertę serwisową satysfakcjonują-
cą naszych wiernych klientów i przyciągającą no-
wych. W trudnych warunkach rynkowych budujemy 
firmę radzącą sobie z wyzwaniami i dopasowującą 
się do zachodzących zmian. Wyzwań zatem nie brak-
nie. Ale przecież – parafrazując Chandlera – wyzwa-
nia to nasza specjalność. Sposób, w jaki firma radziła 
sobie z trudną sytuacją roku bieżącego każe patrzeć 
na przyszłość z roztropnym optymizmem.  
 
Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy! 
Tradycyjnie, na zakończenie mojego orędzia pragnę 
złożyć życzenia.  

Pierwsze - te najważniejsze - skła-
dam naszej firmie: Geofizyce Toruń. 
Niech wciąż będzie silnym podmio-
tem na rynku, radzącym sobie w 
każdych czasach. Wszak silnemu 
łatwiej zarówno przejść przez kry-
zys, jak i korzystać z okresu ko-
niunktury.  
Wszystkim pracownikom życzę, aby 
w naszej firmie czuli się jak u siebie 

w domu. Życzę pracy bezpiecznej, zaspokajającej 
zarówno Wasze ambicje, jak też potrzeby materialne 
Was i Waszych rodzin, które także szczególnie po-
zdrawiam! Niech towarzyszy Wam zdrowie, pomyśl-
ność, wewnętrzna zgoda i dostatek.  
Szczególnie serdeczne życzenia kieruję do tych, któ-
rzy nie są dziś z nami, bo świadczą pracę w terenie, 
także poza granicami kraju. Pragnę zapewnić, że nie 
zapominamy o nich w tym szczególnym dniu. Uho-
norujmy ich głośnymi brawami! 
Następne życzenia kieruję do klientów i wszystkich 
interesariuszy – życzymy Wam dobrze rozwijającej 
się, wzajemnie korzystnej współpracy. Cieszcie się 
sukcesami i niech kryzys omija Wasze firmy! 
Nasze serdeczne życzenia kieruję też do wszystkich 
zaproszonych gości, oraz do całej braci górniczej, 
z którą łączy nas szlachetny trud poszukiwania i eks-
ploatacji skarbów Ziemi. 
 

Pozdrawiam, górniczym pozdrowieniem 
       Szczęść Boże! 

Z pewnością czeka nas ugrunto-
wanie zmian rozpoczętych 

w tym roku – to znaczy kontynu-
acja sprawdzonej strategii ela-
stycznego dostosowywania się 
do sytuacji rynkowej i stałe bu-
dowanie wartości firmy. Ta ela-

styczność jest najlepszym 
„antybiotykiem” na kryzys. 
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nasza praca - Misja Zero 

Statystycznie rzecz, ujmując … 
w 2012 odnotowaliśmy w Spółce 9 wypadków przy pracy w tym 7 w sejsmice (dla porównania: w 2011 – 10 wypadków; 
w tym 9 w sejsmice). 

Kategorie wypadków przy pracy w Spółce i Sejsmice w 2012  
 
Na bieżąco podejmowane są jednak działania, mające na celu zapobiegać występowaniu podobnych zdarzeń, czego 
przykładem są liczne szkolenia pracowników w grupach sejsmicznych czy spotkania HSE, na których podejmowane są 
tematy dotyczące pojawiających się zagrożeń. Te i inne działania wzmacniają kulturę bezpieczeństwa w Spółce oraz 
wspierają tworzenie bezpiecznego miejsca pracy. 
W czwartym kwartale 2012 działania HSE skupiały się m.in. na poniższych obszarach, o czym szerzej w dalszej części 
numeru: 
Bezpieczeństwo w Transporcie. Kampania w ramach MISJI ZERO  
Zmiany w gospodarowaniu odpadami i wydanie nowej procedury w Spółce;  

P-4.3.1/O/DDH „Plan Gospodarowania Odpadami”  
Podsumowanie działań i przyznanie nagród dla „Najlepszych z najlepszych” 

w ramach programu motywacyjnego przyjętego w Spółce w grudniu 2011 
„Motywowanie do bezpiecznych zachowań” 

Podsumowanie Akcji „WKRĘĆ SIĘ W POMAGANIE” – Nakrętki dla Zuzi  
Ponadto, na bieżąco wykonywany jest przegląd oceny ryzyka dla wykonywanych prac 
– obecnie działania koncentrują się na pracach na wodzie. 
W ramach przeglądu Programu „Pierwsza Pomoc na grupach sejsmicznych” jego zakres został poszerzony na wszystkie 
obszary działalności Spółki, a pracownicy jednostek terenowych są szkoleni z obszaru pierwszej pomocy przedmedycz-
nej, również z użyciem defibrylatora.  
Pełne podsumowanie roku 2012 zamieszczone zostanie na łamach BIULETYNU HSE, który dostępny będzie do pobrania 
na portalu GT w styczniu 2013. Zapraszamy do lektury. 
 

Na celowniku MISJI ZERO – Bezpieczeństwo w Transporcie  
Czy wiesz, że … 
Wg danych Komendy Głównej Policji... 

 w 2011 roku w Polsce miało miejsce 40065 wypadków drogowych,  
 w wyniku których zginęło 4189 osób,  
 a rannych zostało 49501 osób.  
 Zgłoszono również 366520 kolizji drogowych. 
 W 2011 r. najwięcej wypadków miało miejsce w czerwcu (9,9% ogółu),  

we wrześniu (9,8%) i w sierpniu (9,7%). Natomiast najwięcej osób zginęło 
w grudniu (10,8%). 

Misja Zero: kolejne działania 
Podsumowanie roku 2012 jeszcze przed nami, niemniej tytułem wstępu i zachęty do zapo-

znania się z naszymi wynikami w minionym roku prezentujemy działania, które były naszym 
udziałem w ostatnim kwartale.  
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Najczęstszą przyczyną wypadków jest niedostosowanie prędkości do warunków jazdy oraz nieudzielenie pierw-

szeństwa przejazdu. 
Wśród czynników mających decydujący wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego (człowiek – droga – pojazd 

jako czynnik sprawczy wypadków), na pierwszym miejscu jest człowiek. 
 
Wg szacunków WHO (World Health Organisation – Światowa Organizacja Zdrowia)…  

 średnio na świecie co 30 sekund w wyniku kolizji drogowej ginie 
człowiek. 

Źródło: Wypadki drogowe w Polsce w 2011; Komenda Główna Policji; Biuro Ruchu Drogowego; Zespół Profi-
laktyki i Analiz 

 
Z końcem września br. również w Spółce odnotowano wzrostowy trend 
częstotliwości zdarzeń z udziałem pojazdów. Aby wyjść naprzeciw temu 
zjawisku podjęte zostały działania mające na celu zmianę tej tendencji.  
Były to działania systemowe, kompleksowe, skutkujące wydaniem in-
strukcji, w których ustandaryzowano zasady bezpiecznej jazdy dla 
wszystkich osób kierujących pojazdami służbowymi:  
I-020/GMT– Instrukcja użytkowania samochodów służbowych 
I-021/GMT – Instrukcja bezpiecznego prowadzenia pojazdów służbowych 
I-022/GMT – Instrukcja udzielania upoważnień do prowadzenie pojazdów 
służbowych 
W ramach kampanii na terenie Spółki i w jednostkach terenowych roz-
dystrybuowane zostały materiały promocyjne, tj.:  

 plakaty, 
 ulotki informacyjne,  
 karty „Ustrzel swoją 10-tkę bezpiecznej jazdy”, 
 karty ICE (In Case of Emergency)  
 samochody zostały wyposażone w naklejki z obowiązującymi w 

Spółce limitami prędkości.  
(wszystkie materiały promocyjne dostępne są na portalu wewnętrz-
nym GT) 

Każdy kierowca; osoba kierująca pojazdem otrzymała Kartę 10 Zasad Bez-
piecznej Jazdy oraz ulotkę informującą o obowiązujących w Spółce: zaka-
zach, nakazach i dobrych praktykach.  
Dodatkowo, kierowcy oraz osoby kierujące pojazdami w całej Spółce 
zostały przeszkolone z nowo wprowadzonych wytycznych, aby wypeł-
niając swoje obowiązki służbowe zapewniały bezpieczeństwo sobie i 
osobom, które znajdują się w pojeździe.  

          

DAJĘ PRZYKŁAD – dobra praktyka na co dzień 
 
ZASADA 2 SEKUND,  
czyli zachowanie odpowiedniej odległości między pojazdami w ruchu. 
 
ZASADA OPONY I ASFALT,  
czyli zachowanie odpowiedniej odległości między stojącymi pojazdami np. w korku.  

 
ZASADA LKM         ZÓŁTE ŚWIATŁO = zatrzymanie.  
Lusterko - Kierunkowskaz -Manewr. 
 

UNIKANIE COFANIA  - gorsza widoczność.    ZASADA OGRANICZONEGO ZAUFANIA  
          do innych użytkowników drogi.  
 
Pierwsze efekty prowadzonych działań zostaną podsumowane z końcem 2012 roku.  
 
 

 

Materiały z kampanii ZOSTAŃ EKOJEŹDŹCEM organizowanej przez Ministerstwo Środowiska oraz  Naro-
dowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (www.miejskajazda.pl) 
Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu  od 16 do 22 września 2012 

Karolina Serkowska 
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PROGRAM MOTYWACYJNY  
Każdy z nas współtworzy swoje miejsce pracy, tak by było ono przyjazne i bezpieczne. Rozumiejąc rolę każdego z nas 
w kształtowaniu kultury pracy w Spółce, GT przyjęła z końcem ubiegłego roku program motywacyjny, opisany w dokumencie 
MISJA ZERO - MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW DO BEZPIECZNYCH ZACHOWAŃ. Dedykowany początkowo pracowni-
kom grup sejsmicznych program, został wtedy rozszerzony na całą Spółkę. Jego celem było i jest zachęcanie pracowników do 
aktywnego udziału w tworzeniu przyjaznego mu otoczenia pracy. Zgłaszanie zaobserwowanych problemów daje szansę na 
podjęcie stosownych działań, zmierzających do ich rozwiązania. Przestrzeganie zaś obowiązujących w Spółce zasad bezpie-
czeństwa to dawanie przykładu pozostałym pracownikom do naśladowania. 

 
BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE 
Pierwszy rok funkcjonowania programu to okazja do podsumowań. Od stycznia 
do października bieżącego roku przyznano 83 nagrody, z czego 5 przypadło 
pracownikom siedziby Spółki. Pracownicy byli nagradzani za ilość i trafność 
w opinii jury zgłoszeń HSE, za bezpieczną jazdę znajdującą swoje odzwiercie-
dlenie w monitoringu pojazdów i braku zdarzeń z udziałem samochodów, 
a także za zachowanie zimnej krwi i udzielenie pomocy poszkodowanym 
w zdarzeniach wypadkowych. Wyłonieni w ten sposób pracownicy są naszymi 
geofizycznymi liderami bezpieczeństwa. Gratulujemy im proaktywnej postawy. 
 
PRZYKŁADY ZGŁASZANYCH ZAGADNIEŃ 

ZGŁASZANIE  DZIAŁANIE 
Samo dostrzeżenie problemu nie wystarczy by go rozwiązać. Dopiero jego zgłoszenie daje szansę na podjęcie stosownych 
działań zmierzających do rozwiązania problemu.  

Zgłoszenia HSE dają każdemu z nas możliwość współtworzenia swojego bezpiecznego miejsca pracy. Do końca października 
bieżącego roku odnotowaliśmy w obrębie całej działalności Spółki 3710 zgłoszeń warunków i działań niebezpiecznych oraz 
915 zgłoszeń pozytywnych obserwacji. Autorami znacznej części z nich byli inspektorzy ds. HSE, dla których stanowi to jeden 
z obowiązków służbowych. Wierzymy jednak, że każdy z nas jest w stanie raportować zagrożenia czy pozytywne spostrzeże-
nia ze swojego miejsca pracy, w końcu znamy je najlepiej i to nam najbardziej zależy, by było ono przyjazne.  
STAĆ NAS NA ZNACZNIE WIĘCEJ !!! 

Zachęcamy wszystkich pracowników do zgłaszania swoich spostrzeżeń dotyczących działań bądź warunków niebezpiecz-
nych. Jedynie w ten sposób damy możliwość odpowiednim jednostkom organizacyjnym rozwiązania zaistniałego problemu. 
Pamiętajmy, że w ten sposób możemy ustrzec siebie, koleżankę czy kolegę z pracy przed zdarzeniem wypadkowym. Nie za-
pominajmy także o dostrzeganiu pozytywnych postaw wśród pracowników GT. Dobre, godne naśladowania przykłady na-
szych postaw są istotnym elementem naszej kultury bezpieczeństwa. 

Moje miejsce pracy  

nasza praca  KATARZYNA SĄSIADEK 

ZGŁOSZENIE ZAGROŻENIE CO ZROBIONO? 
jadące na obszar prac pojazdy GT 
tworzą rano wolno jadącą kolumnę 
pojazdów 

zniecierpliwienie kierowców jadących 
za pojazdami GT, ryzykowne zachowa-
nia na drodze 

organizacja ruchu pojazdów GT przez 
Technika Transportu, ograniczająca two-
rzenie konwojów 

na terenie prac, wzdłuż tyczonej linii 
znaleziono gniazdo os 

użądlenia pracowników pracujących na 
wskazanym obszarze, śmierć w przy-
padku osoby uczulonej doznającej szo-
ku anafilaktycznego 

poinformowanie pracowników o zagroże-
niu na wskazanym obszarze, wysłanie tam 
pracowników, którzy nie są uczuleni na jad 
os 

zamknięte drzwi wyjściowe na koń-
cu drogi ewakuacyjnej 

odcięta droga ucieczki w razie zagroże-
nia 

wytyczne dla pracowników ochrony, doty-
czące zakazu zamykania drzwi wyjścio-
wych z budynku w czasie gdy przebywają 
w nim pracownicy 
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NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH  
Dzień Górnika to rokroczna okazja do świętowania naszych geofizycznych sukcesów. To także najlepsza okazja do nagrodze-
nia pracowników, którzy swoimi działaniami, zaangażowaniem i osobistą postawą najefektywniej przyczynili się w danym roku 
do współtworzenia bezpiecznego miejsca pra- cy. W bieżącym roku jury pod przewodnictwem 
Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego – pana Macieja Górskiego wyróżniło: 

W uznaniu zasług wskazani pracownicy otrzy- mali DYPLOM LIDERA BEZPIECZEŃSTWA oraz 
bon podarunkowy o wartości 300 PLN brutto do sieci sklepów Media Markt. Nagrodzonym ser-
decznie gratulujemy. 

 

DYPLOM I NASI LIDERZY BEZPIECZEŃSTWA  
 

MIRONA GIECEWICZA 
(specjalista technik operator  

polowy)  
za efektywne stosowanie zasad oceny 
ryzyka tuż przed (LMRA) i zgłasza-
nie pojawiających się kwestii HSE 

 

JACKA CHWAŁĘ 
(kierowca pojazdu powyżej 3,5 t) 
za przestrzeganie zasad ruchu dro-
gowego (także tych obowiązują-
cych w GT) - odzwierciedlenie w 
monitoringu pojazdów, a także za 
zgłaszanie kwestii wynikających 

z codziennych inspekcji pojazdów 

KAMILA KOWALEWSKIEGO 
(mechanik pojazdów)  

za wzorową pracę na projektach dla wy-
magających klientów pod względem 

HSE, za przenoszenie dobrych praktyk 
wdrożonych na tych grupach sejsmicz-
nych na prace realizowane w ramach 

kolejnych projektów 

GRZEGORZA LASKOWSKIEGO  
(brygadzista pomiarowy geofizyczny) 

za udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu 
w czasie zdarzenia wypadkowego 

MIROSŁAWA SZOSTAKA  
(specjalista górniczy)  

za koordynację i dobrą komunikację akcji udzielania pierwszej 
pomocy w czasie zdarzenia wypadkowego 

Wiosną zapoczątkowane zostało segregowanie odpadów komunalnych 
w pomieszczeniach biurowych GT w systemie zbiórki dualnym. Akcja 
od początku spotkała się z dobrym odzewem pracowników. Główną 
wartością dodaną akcji, jest wzrost świadomości każdego z nas o po-
trzebie sortowania wytwarzanych śmieci. Będzie to koniecznie w kon-
tekście czekających na nas wszystkich zmian w zakresie gospodarowa-
nia odpadami. Od lipca 2013 zmiany ustawowe przeniosą odpowiedzial-
ność za wywóz odpadów na gminy. Dla mieszkańców Torunia, oznacza 
to ni mniej ni więcej, że ci którzy zadeklarują sortowanie powstających 
w ich domach odpadków za-
płacą o połowę mniej.  

Segregacja  
to się opłaca!  

Bartosz Ulaszewski 

Centralny system drukowa-
nia, który cały czas jest wdra-
żany przez dział, to kolejna 
nowinka z obszaru środowiska 
wprowadzona w tym roku. Sys-
tem ten przyjęty przez pracow-
ników z dużą rezerwą, w nieda-
lekiej przyszłości stanie się nieodłącznym ele-
mentem naszej biurowej rzeczywistości. Na pełne 
dane wykazujące, jak duże są oszczędności jest 
jeszcze za wcześnie, jednakże zmniejszenie ilo-
ści drukarek przełoży się z pewnością na mniej-
sze zużycie prądu. Pierwsze analizy pokazują 
również zmniejszone zużycie papieru oraz tone-
rów.  

Bartosz  Ulaszewski 

Katarzyna Sąsiadek 
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W dniu 01.12.2012 odbył się kolejny BAR-
BÓRKOWY TURNIEJ KOSZYKÓWKI, w którym 
uczestniczyły cztery zakładowe drużyny:  
NEUCA S.A. , TZMO S.A. , TARR S.A.  
oraz GEOFIZYKA TORUŃ S.A. 
 
Wyniki meczów :  
GEOFIZYKA - TZMO S.A. 78 : 44, 
TARR S.A. - NEUCA S.A. 40 : 38, 
TZMO S.A. - NEUCA S.A. 55 : 34, 
GEOFIZYKA - TARR S.A. 72 : 44. 
 
Klasyfikacja końcowa : 
1. GEOFIZYKA TORUŃ S.A.  
(T. Lipiński 45pkt. , A. Iciek 34pkt.) 
2. TARR S.A.  
(T. Stoliński 39pkt. , Ł. Ozimek 26pkt) 
3. TZMO S.A.  

(Ł. Boniecki 40pkt. , Gerc 19pkt.) 
4. NEUCA S.A.  
(W. Matlewski 15pkt. , M. Misz 13pkt.) 

Skład drużyny GT :  
M. Rybicki - nr. 4 
 A. Iciek - nr. 5 
 P. Potępa - nr. 6 
 D. Blimke - nr. 9 
 T. Lipiński - nr. 10 
 K. Adamski - nr. 11 
 T. Wilk - nr. 12 
 P. Malak - nr. 13 
 M. Kaliszewski - nr. 14 
 A. Wilk - nr. 15 
 
Puchary, dyplomy i nagrody indy-
widualne wręczał Wiceprezes 
Piotr Antonik. 
Obok: Pamiątkowe zdjęcie 
uczestników turnieju. 

Piotr Malak 

CSR 

Wkręć się w pomaganie –  dla Zuzi 
„MAŁY FINAŁ” 
Rozpoczęta w lipcu ubiegłego roku akcja zbiórki plastikowych nakrętek dla Zuzi Suchockiej doczekała się swojego małego 
finału. W nadchodzących dniach uchwałą zarządu Spółka przekaże fundacji ROZSZCZEPOWE MARZENIA, wspomagają-
cej Zuzię, równowartość kwoty 
uzbieranej dotychczas przez pracow-
ników GT w ramach sprzedaży na-
krętek. Do chwili obecnej udało nam 
się zebrać niemal 1400kg plastiko-
wych nakrętek, które dały równo-
wartość niemal 840 PLN. Środki te 
zasiliły koto rodziców Zuzi, którzy 
spożytkowali je na bieżące potrzeby 
Zuzi, takie jak środki pielęgnacyjne 
czy medyczne. Dziękujemy wszyst-
kim, którzy aktywnie włączyli się 
w naszą akcję, jednocześnie zachę-
camy do dalszego udziału w zbiórce. 
W ten sposób pomagamy Zuzi, a także przyczyniamy się do poprawy środowiska naturalnego, przez zmniejszenie ilości pla-
stikowych nakrętek nie poddanych recyklingowi. 
 

DZIECI ZUZANCE 
Najmłodsze pokolenie Torunian z przedszkola CALINECZKA przyłączyło się do geofizycznej akcji zbiórki nakrętek. 

W październiku na naszą zbiórkę dzieci przekazały 400kg nakrętek, które wypeł-
niły przewożącego je Volkswagena Transportera po brzegi. Uzyskane z ich 
sprzedaży środki pozwoliły na zasilenie konta rodziców Zuzi o 240 PLN. Przed-
szkole zadeklarowało swój dalszy udział w zbiórce, także spodziewamy się ko-
lejnych transporterów nakrętek. W ramach podziękowań, geofizyczny górnik 
przekazał dzieciom dyplom oraz worek cukierków. Poza Prezesem Zarządu dy-
plom podpisała sama Zuzia, odciskując na nim swoją dłoń. 
 

UŚMIECH ZUZI 
Dzięki staraniom rodziców i ludzi dobrej woli stan Zuzi nieustannie się popra-
wia. Różnice widać gołym okiem. Turnusy rehabilitacyjne przynoszą wymierne 
efekty. Dzięki nim Zuzia jest już w stanie przez chwilę samodzielnie siedzieć. 
Wierzymy, że kolejne ćwiczenia, w połączeniu ze specjalistycznym sprzętem, 
takim jak pionizator statyczny, pozwolą Zuzi już wkrótce stanąć o własnych 
siłach.  

Ryc.1. Podziękowania dla dzieci z toruńskiego przedszkola Calineczka 

Koszykowy turniej  Barbórkowy 

Chętnych do śledzenia losów Zuzi zapra-
szamy do odwiedzenia strony interneto-
wej: http://zuziasuchocka.wordpress.com Kasia Sąsiadek 
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poetyckie Boże Narodzenie 

Konstanty Ildefons Gałczyński 
Podobno jest gdzieś ulica 
 
A podobno jest gdzieś ulica 
lecz jak tam dojść? którędy? 
ulica zdradzonego dzieciństwa, 
ulica Wielkiej Kolędy. 
Na ulicy tej taki znajomy, 
w kurzu z węgla, nie w rajskim ogrodzie, 
stoi dom jak inne domy, 
dom, w którym żeś się urodził. 
Ten sam stróż stoi przy bramie. 
Przed bramą ten sam kamień. 
Pyta stróż: "Gdzieś pan był tyle lat?" 
"Wędrowałem przez głupi świat". 
Więc na górę szybko po schodach. 
Wchodzisz. Matka wciąż taka młoda. 
Przy niej ojciec z czarnymi wąsami. 
I dziadkowie. Wszyscy ci sami. 
I brat, co miał okarynę. 
Potem umarł na szkarlatynę. 
Właśnie ojciec kiwa na matkę, 
że już wzeszła Gwiazda na niebie, 
że czas się dzielić opłatkiem, 
więc wszyscy podchodzą do siebie 
i serca drżą uroczyście 
jak na drzewie przy liściach liście. 
Jest cicho. Choinka plonie. 
Na szczycie cherubin fruwa. 
Na oknach pelargonie 
blask świeczek złotem zasnuwa, 
a z kąta, z ust brata, płynie 
kolęda na okarynie: 
Lulajże Jezuniu... 

Maria Ilnicka 
Opłatek wigilijny 

 
Łamię się z wami dziś oplatkiem białym, 

Wy wszyscy moi dalecy czy bliscy 
Wy, co za błędnej gwiazdy ideałem 

Po świecie się rozproszyli całym. 
Wy co pijecie z rzek lodowych zdroi 

Wy wierni, mocni, wytrwali - wy wszyscy, 
Których rząd jasny przed wzrokiem mi stoi, 
Związani ze mną węzłem wiecznie trwałym, 

Z wami się łamię dziś opłatkiem białym... 
Dla tego, co nam w nędz i trosk powodzi 

Zostaje jasnym, czystym i wspaniałym 
Łamię sie z wami dziś opłatkiem białym... 

Jan Twardowski 
Dawna Wigilia 
 
Przyszła mi na wigilię zziebnięta głuchociemna 
z gwiazdą jak z jasną twarzą - wigilia przedwojenna 
z domem co został jeszcze na cienkiej fotografii 
z sercem co nigdy umrzeć porządnie nie potrafi 
z niemądrym bardzo piórem skrobiącym w kałamarzu 
z przedpotopowym świętym z Piłsudskim w kalendarzu 
z mamusią co od nieszczęść zasłonić chciała łzami 
podając barszcz czerwony co śmieszyl nas uszkami 
z lampką, z czajnikiem starym wydartym chyba niebu 
z całą rodziną jeszcze, to znaczy sprzed pogrzebów 
Nad stołem mym samotnym zwiesiła czułą głowę 
Nad wszystkie figi z makiem - dziś już posoborowe 
 
Przyszła, usiadła sobie. Jak żołnierz pomilczała 
Jezusa z klasy pierwszej z opłatkiem mi podała 

Lucyna Krzemieniecka 
Wieczór wigilijny 

 
To właśnie tego wieczoru, 

gdy mróz lśni, jak gwiazda na dworze, 
przy stołach są miejsca dla obcych, 

bo nikt być samotny nie może. 
 

To właśnie tego wieczoru, 
gdy wiatr zimny śniegiem dmucha, 

w serca złamane i smutne 
po cichu wstępuje otucha. 

 
To właśnie tego wieczoru 

zło ze wstydu umiera, 
widząc, jak silna i piękna 

jest Miłość, gdy pięści rozwiera. 
 

To właśnie tego wieczoru, 
od bardzo wielu wieków, 

pod dachem tkliwej kolędy 
Bóg rodzi się w człowieku. 

Stanisław Wyspiański 
Wyzwolenie II (fragment) 

 
Bożego narodzenia 

ta noc jest dla nas święta. 
Niech idą w zapomnienia 

niewoli gnuśne pęta. 
 

Daj nam poczucie siły 
i Polskę daj nam żywą, 

by słowa się spełniły 
nad ziemią tą szczęśliwą. 

 
Jest tyle sił w narodzie, 

jest tyle mnogo ludzi; 
niechże w nie duch twój wstąpi 

i śpiące niech pobudzi. 
 

Niech się królestwo stanie 
nie krzyża, lecz zbawienia. 

O daj nam, Jezu Panie, 
twą Polskę objawienia. 

 
O Boże, wielki Boże, 

ty nie znasz nas Polaków; 
ty nie wiesz, czym być może 

straż polska u twych znaków! 


