
 

 

impuls 04 (165) strona 1 

IX – XII 2015  Nr 4 (165) PISMO PRACOWNIKÓW Geofizyki Toruń S.A. 

Barbórka’2015   
relacja z Akademii, lista nagrodzonych, Orędzie Prezesa (s. 3-11) 
 
  

Liderzy Bezpieczeństwa  
(s. 13) 

Szlachetna Paczka z GT  
(s. 15) 

KONKURS DLA CZYTELNIKÓW 
(s. 14)  



 

 

impuls 04 (165) strona 2 

Motto numeru 

Przyszła nareszcie chwila ciszy uroczystej, 

Stało się — między ludzi wszedł  Mistrz Wiekuisty 

Cyprian Kamil Norwid 

 w numerze 
co gdzie 

Barbórka’2015  
pod znakiem trudnego roku 

Relacja z uroczystości Barbórko-
wych w GT. 

3 
Barbórkowa Msza św.  

Fotorelacja z uroczystej Mszy św. 7 
Barbórka’2015  

Lista odznaczonych  
 

8 
 Barbórka’2015  

Orędzie Barbórkowe Prezesa 
Piotra Antonika. 

9 

Europejski Dzień Bez Sa-
mochodu w GT 

Promowanie roweru jako środka 
lokomocji pozwalającego na dotar-
cie do pracy w obiektywie Moniki 
Ulman-Stanek i Przemka Mazur-
ka. 

13 

Konkurs dla czytelników 
Barbórka‘1966 

 
14 

  

XL Rajd Barbórkowy  
im. Czesława Szatko  

Relacja z Rajdu Barbórkowego organi-
zowanego od lat dla dzieci i młodzieży 
przez GT i Oddział Miejski PTTK. 

18 

Pracownicy GT  
w Drużynie Szlachetnej Paczki! 

Dzięki zaangażowaniu Pracowników 
GT, w Toruniu, w Pile i w grupach 
sejsmicznych zebrano 4 000 zł dla 
wsparcia ojca samotnie wychowujące-
go czwórkę dzieci. 

15 

Liderzy Bezpieczeństwa 
Sylwetki tegorocznych laureatów 
programu motywacyjnego w zakresie 
bezpieczeństwa pracy prezentuje 
Monika Ulman-Stanek.  

13 

Na okładce: Poczet Sztandarowy GT  

Fot. Piotr Ziembikiewicz 

Koleżanki i Koledzy! 

Miesiąc grudzień jest bogaty w wydarzenia. Za nami 
uroczystości Barbórkowe, a przed nami Święta Boże-
go Narodzenia. Zawsze czekamy na nie z niecierpli-
wością, bo wnoszą one do naszego zabieganego 
życia klimat, który sprawia, że widzimy świat wolny od 
trosk, pełen ciepła, wzajemnej życzliwości i szacunku. 
 

Chciałbym Wam życzyć takich właśnie Świąt: pogod-
nych i beztroskich, spędzonych w towarzystwie ko-
chanych i kochających ludzi. Niech przy choince zabrzmi tradycyjna kolęda, a 
pod nią pojawią się prezenty: symbol naszej uczynności i życzliwości. Niech pod-
czas dzielenia się opłatkiem znikną urazy i pretensje - i niech już nie wracają! 
Spróbujmy zatrzymać ten magiczny wigilijny klimat na dłużej. Najlepiej byłoby, 
gdyby nam towarzyszył przez cały następny rok. 
 

A skoro o Nowym Roku mowa: pragnę Wam życzyć, aby był on dla Was dobry i 
pomyślny. To znaczy, aby życie toczyło się po Waszej myśli, biegło po zaplano-
wanej ścieżce. 
 

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

Drodzy Czytelnicy!Drodzy Czytelnicy!Drodzy Czytelnicy!Drodzy Czytelnicy!    
zdrowych, radosnych, zdrowych, radosnych, zdrowych, radosnych, zdrowych, radosnych,     

pełnych rodzinnego ciepła pełnych rodzinnego ciepła pełnych rodzinnego ciepła pełnych rodzinnego ciepła     
Świąt Bożego Narodzenia,Świąt Bożego Narodzenia,Świąt Bożego Narodzenia,Świąt Bożego Narodzenia,    

pomyślności, sukcesów, pomyślności, sukcesów, pomyślności, sukcesów, pomyślności, sukcesów,     
spełnienia planów ispełnienia planów ispełnienia planów ispełnienia planów i    marzeń marzeń marzeń marzeń     

w nadchodzącym w nadchodzącym w nadchodzącym w nadchodzącym     
Nowym RokuNowym RokuNowym RokuNowym Roku    

życzyżyczyżyczyżyczy    
Impuls Impuls Impuls Impuls     

Pismo pracowników  
GEOFIZYKI TORUŃ S.A. 
Redakcja: Maciej Stawinoga, tel. 102 
impuls@geofizyka.pl 

Korekta: Sylwia Śliczner-Koślacz, tel. 340  
 

Zapraszamy do współpracy! 
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Barbórka’2015 

Naszą akademię swą obecnością zaszczycili m.in. 
Wicewojewoda województwa kujawsko-
pomorskiego Pani Elżbieta Rusielewicz, Wicemar-
szałek województwa kujawsko-pomorskiego Pan 
Dariusz Kurzawa, Zastępca Prezydenta Torunia 
Pan Zbigniew Wasielewski. Nie mogło w takim 
dniu zabraknąć przedstawicieli PGNiG, które re-
prezentowali Pan Paweł Oziembłowski, Kierownik 
Działu Nadzoru Prac Geofizycznych oraz Pan Sta-
nisław Bachnacki, Główny Specjalista Geofizyk. 
 

Jak zwykle nie zawiedli emerytowani szefowie 
Geofizyki Toruń: Pan Ernest Poleszak, Ludwik 
Król i w nowej dla siebie roli Maciej Górski. Obec-
ny również był Prezes Stowarzyszenia Emerytów 
i Rencistów GT Pan Rudolf Lanc. Nie zawiedli też 
pracownicy Spółki, którzy szczelnie wypełnili Salę 
Parterową w Biurowcu. 
  
Akademia rozpoczęła się wprowadzeniem sztan-
daru i odegraniem hymnów: narodowego i górni-
czego. Prowadzący Akademię Barbórkową Maciej 
Stawinoga powitał zgromadzonych gości i pracow-
ników GT. Następnie głos zabrał Prezes Zarządu, 
Pan Piotr Antonik, który skierował do uczestników 
Barbórkowe Orędzie. Publikujemy je na str. 9-12. 

 

Pod znakiem trudnego roku 
 
Tegoroczne Święto Górnika celebrowaliśmy 3 grudnia i 4 grudnia. Pierwszego dnia mia-
ła miejsce Akademia Barbórkowa, która odbyła się w Sali Parterowej w Biurowcu Spółki. 
Następnego dnia o godz. 18.00 uczestniczyliśmy w tradycyjnej barbórkowej Mszy św. 
odprawionej w Parafii pw. Chrystusa Króla.  

Wejście pocztu sztandarowego GT, rozpoczynające uroczystości barbórkowe 

Jest w orkiestrach dętych jakaś siła - szczególnie górniczych! 

Prezes wygłasza Orędzie Barbórkowe 

Relacja: Maciej Stawinoga 
Foto: Piotr Ziembikiewicz 
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Po orędziu głos zabrali przedstawiciele władz województwa i miasta. Złożyli wyrazy uznania dla GT  za 
pełnienie roli ambasadora miasta i województwa i życzyli sukcesów na bardzo trudnym rynku poszuki-
wań naftowych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po tych wystąpieniach przyszedł czas na kolejny tradycyjny element Barbórkowej Akademii: wręczenie 
orderów i wyróżnień. Rok był bardzo trudny, lecz stanęliśmy na wysokości zadania. Stąd w trakcie tra-
dycyjnej Akademii Barbórkowej wręczono liczne odznaczenia i nadano stopnie górnicze.  
 
Odznaczenia ministerialne wręczała Wicewojewoda województwa kujawsko-pomorskiego, pani Elżbieta 
Rusielewicz, której asystował Prezes Piotr Antonik. Była to odznaka Ministra Gospodarki „Zasłużony 
Dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego”. (Listę odznaczonych zamieszczamy na stronie 8) 
 
Odznaczenia branżowe „Zasłużony Dla Górnictwa Naftowego i Gazownictwa”, stopnie Inżyniera Górni-
czego, Technika Górniczego i Górnika) wręczał reprezentujący PGNiG Pan Paweł Oziembłowski, w 
asyście Prezesa Piotra Antonika. (Listę odznaczonych zamieszczamy na stronie 8) 
 
Po odznaczeniach ministerialnych i branżowych przyszedł czas na odznaczenia „Zasłużony dla Geofi-
zyki Toruń”, które wręczył Przewodniczący Kapituły, Prezes Piotr Antonik. W tym roku odznaczeni zo-
stali Paweł Oziembłowski, Maciej Górski oraz Jan Musiatowicz. 
 

Wicewojewoda Wicemarszałek 

Zastępca Prezydenta Torunia Paweł Oziembłowski,  Przedstawiciel PGNiG 
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Andrzej Baranowski 

Zasłużeni Dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego  

Zasłużeni Dla Górnictwa Naftowego i Gazownictwa 

Inżynierowie górniczy I i II stopnia 
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W bloku wyróżnień zaprezentowano tak-
że tegorocznych Liderów Bezpieczeń-
stwa, wyłonionych w programie motywa-
cyjnym do bezpiecznych zachowań, reali-
zowanym w naszej firmie w ramach Misji 
Zero. Warto przypomnieć , że program 
ten ma podnosić na coraz wyższy poziom 
kulturę HSE, mobilizować nas wszystkich 
do baczniejszego przyglądania się swoje-
mu bezpośredniemu otoczeniu pracy i 
dbania o to, by ta praca była bezpieczna.  
Sylwetki tegorocznych Liderów Bezpie-
czeństwa przedstawiamy na str. 13.  
 
Kolejnym punktem akademii było wystą-
pienie przedstawiciela naszego właścicie-
la i głównego zleceniodawcy PGNiG. Głos 

zabrał pan Paweł Oziembłowski, który dziękował za otrzymane wyróżnienie, chwalił renomę i wysoką 
jakość naszych usług, a także życzył kolejnych sukcesów.  
 
Część oficjalna zakończyła się uroczystym wyprowadzeniem sztandaru.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Inżynierowie górniczy III stopnia 

Technicy górniczy 

Odznaczeni medalem „Zasłużony dla GT’ Pan Włodzimierz Bemowski jeden z obecnych  
na akademii liderów bezpieczeństwa  
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Barbórkowa Msza św. Relacja: Maciej Stawinoga 
Foto: Piotr Ziembikiewicz 

 
4 grudnia o godz. 18.00 uczestniczyliśmy w tradycyjnej barbórkowej Mszy św., odpra-
wionej w Parafii pw. Chrystusa Króla. W nabożeństwie licznie uczestniczyli aktualni i 
emerytowani pracownicy Spółki. W trakcie celebry poświęcono naszą statuetkę św. Bar-
bary. 

 

Poczet sztandarowy Geofizyki Toruń Poczet sztandarowy KM NSZZ Solidarność Geofizyki Toruń 

Koncelebrowana Msza św. Homilia Ks. Prałata dr Andrzeja Nowickiego 

Poświęcenie figurki św. Barbary  Procesja z darami 
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Zasłużony Dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego  
Jacek Biesaga  

Mirosław Dejewski  

Leszek Januszewski  

Andrzej Jurkiewicz  

Wojciech Kobusiński  

Stefan Krempeć  

Mariusz Krzyżosiak  

Waldemar Ogonowski  

Paweł Pomianowski  

Małgorzata Rygielska  

Jolanta Świtlikowska  

Piotr Ufnal 

Piotr Wędrowski  

Tomasz Wilk  

Olaf Wojdziak   
 

Zasłużony Dla Górnictwa Naftowego i Gazownictwa 
Arleta Cholewa  

Sławomir Cholewa  

Maciej Gruza  

Andrzej Jarosz  

Marek Kolasa  

Piotr Lewandowski  

Dariusz Ludwikowski  

Dariusz Saj  

Michał Słupski  

Błażej Świątkiewicz  

Jadwiga Wołk  

Aneta Zgorzelska  

Inżynier Górniczy I stopnia 
Paweł Harzowski  

Michał Rudzki  

Michał Wajs  

Krzysztof Wójcik  

Inżynier Górniczy II stopnia 
Rafał Gadubała  

Joanna Burliga-Drąg  

Jacek Kuligowski  

Marek Rabiasz  

Mirosław Szostak  

Arkadiusz Staszewski  

Marcin Wilk  

 

 

 

 

 

 

Inżynier Górniczy III stopnia 
Mateusz Bąk  

Paweł Cudo  

Włodzimierz Chałupa  

Marcin Jędras  

Sławomir Lubomski  

Marcin Osiński  

Krzysztof Popławski  

Radosław Różacki  

Radosław Sinicki  

Grzegorz Stach  

Marek Sołdyk  

Tomasz Syrocki  

Magdalena Szczechowska-Milczarek  

Maciej Szołomicki  

Zbigniew Szuniewicz  

Justyna Tlałka  

Karol Tomczak  

Tomasz Torba  

Katarzyna Trzupek-Sacewicz  

Rafał Zalewski 

Anna Zduniak   

Technik Górniczy I Stopnia  
Wiesława Zielińska  

Technik Górniczy II IStopnia  
Bronisław Bogucki  

Rafał Gibert  

Piotr Kapeliński  

Dariusz Łuczak  

Górnik I stopnia 
Janusz Dygas  

Górnik III stopnia  
Jan Korzeniewski    

Zasłużony dla Geofizyki Toruń 
Paweł   Oziembłowski  

Maciej Górski 

Jan Musiatowicz 

 

 

Barbórka’2015 

Lista odznaczonych 

Wszystkim odznaczonym  

IMPULS składa serdeczne gratulacje! 
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Szanowni Goście, Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy! 

 
Barbórkowe święto jest dla nas co roku okazją nie 

tylko do świętowania i kultywo-wania tradycji górniczych, 

ale także do refleksji nad tym, co przyniósł nam mijający rok. 

Dzięki tym refleksjom możemy lepiej uświadomić sobie sens 

naszych działań i zmagań z naturą w dziele odkrywania skar-

bów Ziemi, jak również ocenić kondycję naszej Spółki i jej 

pozycję na rynku. Podsumowania te po-

zwalają nam również popatrzeć w przy-

szłość, w zamierzenia i cele do jakich 

dążymy. 

Podejmując tę refleksję, pod-

kreślę, że mamy za sobą bardzo trudny 

rok. Musieliśmy zmierzyć się ze świato-

wym kryzysem na rynku poszukiwań 

naftowych, który dotknął całą branżę w 

sposób nieporównywalny z minionymi 

okresami dekoniunktury. Obniżenie cen 

ropy naftowej na światowych giełdach 

przełożyło się na przestrzeni dwóch 

ostatnich lat, na spadek wydatków firm 

naftowych na poszukiwania nowych złóż 

węglowodorów o ponad 50%. Pociągnę-

ło to za sobą wzrost konkurencji i reduk-

cję cen w sektorze serwisowym średnio o 30%.  

Dekoniunktura ta dotknęła wszystkie rynki, na któ-

rych operujemy. Poczynając od rynku krajowego, gdzie na 

skutek splotu różnych negatywnych uwarunkowań, z dalszej 

aktywności w zakresie poszukiwań gazu łupkowego wycofa-

ła się większość koncernów naftowych, w tym nasi klienci 

tacy jak Chevron, ConocoPhillips czy ExxonMobil. Na prze-

strzeni 2015 roku o ponad połowę, do 33, spadła liczba kon-

cesji na poszukiwania złóż niekonwencjonalnych. Prace po-

szukiwawcze kontynuują, lecz w bardzo ograniczonym za-

kresie, jedynie krajowe spółki należące do skarbu państwa: 

PGNiG oraz Orlen Upstream.  

W zakresie poszukiwań złóż konwencjonalnych w 

kraju, liderem jest niezmiennie PGNiG. Niestety również i w 

tej domenie znacznie zmniejszyła się aktywność naszego 

właściciela, jak i innych naszych klientów, a operująca w 

Polsce od wielu lat firma FXEnergy, która była naszym waż-

nym klientem, sprzedaje swoje aktywa 

firmie Orlen Upstream i wycofuje się z ryn-

ku poszukiwań naftowych w kraju. 

Na rynkach zagranicznych dekoniunktura 

również wywarła swoje piętno i to w dwo-

jaki sposób, bo oprócz znacznego ograni-

czenia programów poszukiwawczych przez 

firmy naftowe dochodzą jeszcze opóźnie-

nia w ogłoszeniu i rozstrzyganiu rund kon-

cesyjnych przez lokalnych regulatorów ryn-

ku poszukiwań naftowych. Przykładem jest 

choćby rynek indyjski, gdzie runda konce-

syjna NELP X jest już opóźniona o ponad 

dwa lata. Dodatkowym i nie miej istotnym 

czynnikiem wpływającym negatywnie na 

rynek poszukiwań jest niestabilność poli-

tyczna w wielu rejonach świata.  

Kryzys w branży poszukiwań naftowych, z którym 

musieliśmy zmierzyć się w 2015 roku nie pozostał bez wpły-

wu na wyniki ekonomiczne naszej Spółki. Prognozowane 

przychody za bieżący rok wynoszą ok. 183 mln PLN, a zysk 

netto kształtuje się na poziomie 2 mln PLN. To znacznie 

mniej niż planowaliśmy, lecz dekoniunktura z jaką przyszło 

się nam zmierzyć miała niespotykaną wcześniej dynamikę i 

jej skala była trudna do przewidzenia, gdy przygotowywali-

Barbórka’2015 

 
ORĘDZIE BARBÓRKOWE PREZESA ZARZĄDU GT 

PIOTRA ANTONIKA 
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śmy plany działalności gospodarczej na rok 2015. Podkreślę 

jednak, że pomimo negatywnej sytuacji makroekonomicznej 

na światowych rynkach, sytuacja ekonomiczna Spółki jest 

stabilna. Posiadamy pełną płynność finansową przy całkowi-

tym braku zadłużenia kapitałem obcym, co gwarantuje Spół-

ce suwerenność i bezpieczeństwo finansowe w otoczeniu 

rynkowym.  

W mijającym roku stanęliśmy w obliczu podjęcia 

szeregu istotnych decyzji i działań w zakresie  restrukturyza-

cji i poprawy efektywności we wszystkich obszarach działal-

ności Spółki. Zoptymalizowaliśmy naszą strukturę organiza-

cyjną, w porozumieniu ze Związkami Zawodowymi opraco-

waliśmy i wdrożyliśmy Program Dobrowolnych Odejść Eme-

rytalnych. Kontynuowaliśmy także Program Poprawy Efek-

tywności w ramach GK PGNiG. 

Wszystkie te działania sprowadzają się do wypraco-

wania takiego modelu funkcjonowania Spółki, który pozwoli 

na rentowne prowadzenie działalności i rozwój Geofizyki 

Toruń na dynamicznie zmieniającym się rynku poszukiwań 

naftowych.  Przed nami bowiem kolejny trudny rok. Progno-

zuje się, że w 2016 roku popyt na usługi w obszarze poszuki-

wań pozostanie na niezmiennie niskim poziomie, przy nie-

słabnącej presji rynkowej na obniżanie cen usług serwisów 

geofizycznych. 

W 2015 roku w obszarze podstawowej działalności 

Spółki jaką jest sejsmika polowa koncentrowaliśmy się 

głównie na jak najszerszej dywersyfikacji rynkowej. Dzięki 

podejmowanym działaniom pozyskaliśmy nowe rynki i no-

wych klientów.  

W efekcie w mijającym roku sejsmika polowa ogó-

łem zrealizowała 12 projektów akwizycji danych sejsmicz-

nych w kraju i za granicą.  

Na rynku krajowym pracowaliśmy głównie dla 

PGNiG oraz Orlen Upstream. Jesteśmy obecni też w Niem-

czech - naszym najważniejszym zagranicznym rynku europej-

skim, gdzie akwizycję sejsmiczną wykonujemy już po raz 

kolejny dla firmy Wintershall. Realizowaliśmy także kontrakt 

w Chorwacji dla naszego nowego klienta firmy INA. Pomimo 

dużych trudności terenowych wykonywane tam prace sej-

smiczne 3D zostały bardzo wysoko ocenione przez zlecenio-

dawcę i z pewnością zbudowaliśmy dobry przyczółek do 

dalszej ekspansji na Bałkany. Kontynuowaliśmy również ba-

dania sejsmiczne w Czechach dla firmy MND, rozpoczęte w 

poprzednim roku.  

Obecnie przygotowujemy się do realizacji nowych 

zleceń zagranicznych. Wchodzimy po raz pierwszy na rynek 

GT w Chorwacji 
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włoski, gdzie będziemy wykonywać akwizycję danych sej-

smicznych 3D dla firmy AleAnna Resources. Dzięki konse-

kwentnie realizowanej strategii dywersyfikacji powróciliśmy 

do Egiptu. Przygotowujemy się tam do akwizycji danych sej-

smicznych 3D w delcie Nilu realizowanej metodą dynamito-

wą, którą zleciła nam firma SeaDragon. Geofizyka Toruń 

wygrała również przetarg na wykonanie sejsmicznych prac 

polowych w Maroku dla firmy Gulfsands, jednak ze względu 

na problemy koncesyjne operatora, realizacja tego zlecenia 

przesuwa się w czasie.  

 

Pomimo kryzysu z jakim przyszło się zmierzyć 

względnie dobry rok miały: Ośrodek Przetwarzania Danych 

Sejsmicznych i Ośrodek Interpretacji Sejsmicznej, osiągając 

przy tym bardzo dobre oceny klientów pod względem jako-

ści, jak i poziomu merytorycznego swoich opracowań.  

W Ośrodku Przetwarzania Danych mieliśmy do 

czynienia z dużą aktywnością na rynkach zagranicznych. W 

roku 2015 realizowaliśmy przetwarzanie sejsmiki lądowej 

oraz morskiej dla takich firm jak: PGNiG, Orlen Upstream, 

FXEnergy, Total, Repsol, SHESA, Pakistan Oil Limited, Oil 

India Limited, Hutton Energy, O&G Capital. Przetwarzane 

dane pochodziły z Polski, Jemenu, Gabonu, Pakistanu, Hisz-

panii, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Słowacji. Niejednokrotnie 

musieliśmy zmierzyć się z rejonami charakteryzującymi się 

bardzo skomplikowaną budową geologiczną wymagającą 

wykorzystania zaawansowanego przetwarzania w domenie 

głębokości. Wiele z tych zleceń pozyskaliśmy po wstępnej 

weryfikacji naszych umiejętności i doświadczenia, w formie 

przetworzenia profilu testowego. Wysoka ocena takiego 

przetwarzania testowego istotnie przyczyniła się do rozsze-

rzenia wachlarza zleceń. 

Ośrodek Interpretacji Sejsmicznej zrealizował 13 

projektów interpretacyjnych: 5 dla PGNiG i 8 dla innych 

klientów. W tym obszarze w mijającym roku pozyskaliśmy 

nowych zleceniodawców takich jak LOTOS Petrobaltic, Orlen 

Upstream, Oil India Limited, NAFTA i O&G Capital. Rozsze-

rzyliśmy pakiet narządzi interpretacyjnych i zakres świadczo-

nych usług. To, co nas najbardziej cieszy, to fakt, że wycho-

dzimy z naszą interpretacją na rynki zagraniczne. Przykła-

dem tego jest duże zlecenie jakie pozyskaliśmy niedawno w 

Gabonie od firmy Oil India Limited. 

 W mijającym roku geofizyka otworowa odnotowała 

spadek zapotrzebowania na swoje usługi z zakresu pomia-

rów geofizycznych w otworach i interpretacji danych otwo-

rowych. Głównie wykonywaliśmy badania wraz z interpreta-

cją danych zarejestrowanych w otworach wierconych za 

gazem konwencjonalnym oraz gazem łupkowym, a także w 

otworach geotermalnych. Aby osiągnąć tegoroczny wynik 

ekonomiczny jednostka musiała znacznie zwiększyć swoją 

efektywność i rozszerzyć swoją ofertę o nowe usługi i nowe 

rozwiązania. Przykładem jest chociażby likwidacja głębokich 

Względnie doby rok na miarę kryzysu, z jakim przyszło się zmierzyć, zaliczyły Ośrodek Przetwarzania Danych Sejsmicznych  
i Ośrodek Interpretacji Sejsmicznej 
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odwiertów metodą alternatywną do klasycznych prac z uży-

ciem urządzenia wiertniczego, co pozwala skrócić czas i obni-

żyć koszty takich operacji dla zleceniodawcy. Innym nowym 

rozwiązaniem jest zastosowanie wgłębnej kamery otworowej 

do pomiarów inspekcyjnych. Warto podkreślić, że aby mak-

symalizować przychody, uzupełnialiśmy w tej domenie port-

fel zamówień o zlecenia spoza sektora poszukiwań nafto-

wych, głownie na potrzeby poszukiwań złóż miedzi. 

Ośrodek Geologiczno-Wiertniczy i Ochrony Środo-

wiska wraz z Ośrodkiem Płytkich Badań Geofizycznych rów-

nież efektywnie szukały swojej szansy na trudnym krajowym 

rynku mierząc się z coraz silniejszą konkurencją, spadającymi 

cenami i mniejszym popytem na usługi. Podkreślić należy 

duże zaangażowanie ośrodków w pozyskanie  zleceń i utrzy-

mywanie pozycji rynkowej. W bieżącym roku w tym obszarze 

prace realizowane były m.in. dla PGE Bełchatów, Państwo-

wego Instytutu Geologicznego, PAN-u i Lafarge.  

Wyrazy uznania za wkład w tegoroczny wynik eko-

nomiczny Geofizyki Toruń należą się także pozostającym w 

cieniu produkcji, lecz przecież nie mniej ważnym, służbom 

zaplecza technicznego, służbom finansowo-księgowym, ka-

drowo-płacowym, sprzedażowo-kontraktowym i planistycz-

nym, a także osobom pracującym w domenie zarządzania, 

administracji i wszystkich pozostałych jednostkach organiza-

cyjnych Spółki.  

Szczególnie chciałbym podkreślić pracę pionu ds. rozwoju 

biznesu, który odegrał istotną rolę w procesie dywersyfikacji 

naszych rynków. Potrafił z sukcesem je penetrować i wycho-

dzić z szeroką ofertą Spółki do nowych klientów. 

Po tej retrospekcji spójrzmy także w przyszłość. 

Chcemy by Geofizyka Toruń była firmą technologiczną, która 

będzie budowała swoją pozycję rynkową w oparciu o do-

świadczoną i kreatywną kadrę oraz nowoczesne rozwiązania 

geofizyczne i organizacyjne. Ważnym celem w najbliższym 

roku i latach kolejnych jest również zwiększenie naszej kon-

kurencyjności. Chcemy bowiem utrzymać pozycję lidera w 

zakresie wykonywania badań geofizycznych zarówno na ryn-

ku krajowym, jak i naszych wiodących rynkach zagranicznych. 

Mamy świadomość, że szansą dalszego rozwoju naszej Spółki 

jest działalność eksportowa, dlatego skupimy się na dalszej 

dywersyfikacji rynkowej i wychodzeniu do klientów z coraz 

szerszą oferta w każdym segmencie naszych usług. Jestem 

przekonany, że wyjdziemy z kryzysu obronną ręką i będziemy 

po jego zakończeniu ciągle liczącą się marką na rynku.  

 

Pozwólcie Koleżanki i Koledzy, że złożę Wam podziękowa-

nia za całoroczną wytrwałą pracę w tym trudnym roku. Za 

ofiarność i zaangażowanie z jakim podchodzicie do rozwią-

zywania bieżących problemów. Wierzę, że wspólnie uda 

nam się zbudować stabilną przyszłość firmy, a toruńska 

Geofizyka będzie miejscem realizacji naszych zawodowych 

pasji. 

Podziękowanie kieruję także do władz PGNiG, nasze-

go właściciela i głównego klienta, reprezentowanego dziś 

przez pana Pawła Oziembłowskiego - Kierownika Działu Nad-

zoru Prac Geofizycznych za partnerską współpracę i pomoc w 

rozwiązywaniu różnych problemów, z którymi zawsze przy-

chodzi nam się zmierzyć.  

 

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy! 

Kończąc, pozwolę sobie z okazji naszego górniczego święta 

wyrazić w imieniu własnym i Zarządu Spółki serdeczne życze-

nia. Najczęściej życzymy sobie spełnienia marzeń. Nie bez 

kozery Paulo Coelho pisał:  Kiedy się czegoś pragnie, wtedy 

cały wszechświat sprzysięga się, byśmy mogli spełnić nasze 

marzenie. To możliwość spełnienia marzeń sprawia, że życie 

jest tak fascynujące.  

Tak więc życzę, aby spełniały się marzenia o naszej Spółce, 

Geofizyce Toruń. Aby była ona jak dotąd bytem stabilnym, 

bezpiecznym i poważanym. Miejscem, w którym znajdziemy 

spełnienie zawodowych ambicji i materialną stabilizację.  

Szczególnie serdeczne życzenia kieruję do wszystkich naszych 

pracowników, którzy świadczą obecnie pracę w kraju i poza 

jego granicami.  

Nasze z głębi serca płynące życzenia kieruję też do wszystkich 

zaproszonych gości, oraz do całej braci górniczej, z którą łą-

czy nas szlachetny trud poszukiwania i eksploatacji skarbów 

Ziemi. 

 

Szczęść Boże! 
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Liderzy     
Bezpieczeństwa 

nasza praca  

W tegoroczne obchody EUROPEJSKIEGO DNIA 
BEZ SAMOCHODU, przypadające na dzień 22 
września, włączyła się także toruńska Geofizyka. 
Naszą ideą było promowanie roweru jako środka 
lokomocji pozwalającego na dotarcie do pracy.  
Rześki poranek, mgła ograniczająca widoczność i 
krążące na niebie chmury nie odstraszyły tylko naj-
wytrwalszych miłośników dwóch kółek. Tego dnia do 
pracy przyjechało na rowerze 43 pracowników GT, 
którzy łącznie przejechali 499 km. 
Poniżej prezentujemy wyniki, osiągnięte przez na-
szych pracowników w ramach Dnia Bez Samocho-
du. Niech będą one dla nas dalszą zachętą do prze-
siadki na rower. Dziękujemy wszystkim rowerzystom 
za udział i gratulujemy rezultatu.  
 

 

Dla przypomnienia, na sąsiedniej stronie prezentujemy 
relację fotograficzną z obchodów Dnia Bez Samochodu 
w naszej firmie. Dla osób, które jak dotąd nie przeko-
nały się do roweru, uśmiechnięte twarze geofizycznych 
rowerzystów niech będą zachętą do wzięcia udziału w 
naszej akcji w roku przyszłym. 

Europejski Dzień Bez 
Samochodu     

Jedną z fundamentalnych wartości w GT jest bez-
pieczeństwo pracy. Utrzymywanie wysokiego 

poziomu tego bezpieczeństwa pracy jest jednym 
z kluczowych elementów przewagi konkurencyj-
nej toruńskiej firmy. Aby ten poziom utrzymać, 
od kilku lat realizowany jest w firmie program 

motywacyjny, który mobilizuje nas wszystkich do 
baczniejszego przyglądania się swojemu bezpo-

średniemu otoczeniu pracy i dbania o to, aby była 
ona bezpieczna. W podsumowaniu roku wybiera-

ni są LIDERZY BEZPIECZEŃSTWA.  
Oto tegoroczni laureaci: 

 

Pan Krzysztof Blachowski, mechanik, pracownik 
Warsztatu Głównego. 
Pracuje w szeregach Geofizyki Toruń od ponad 30 lat, 
dał się poznać jako pracownik zawsze w pełni prze-
strzegający zasad i przepisów BHP i wyróżniający się 
odpowiedzialną postawą. Wielokrotnie postulował 
zmiany organizacji pracy oraz wyposażenia w Warszta-
cie Głównym, mające na celu podniesienie bezpie-
czeństwa pracy.  

 
Pan Włodzimierz Bemowski, pracownik BGW-1, 
pełni funkcję inżyniera operatora w grupie po-
miarowo –perforacyjnej.   
Pracuje  w  Spółce od 27 lat. Dzięki dużej świadomości 
znaczenia bezpieczeństwa pracy, odpowiedzialnej  
i zaangażowanej postawie, przestrzeganiu przepisów  
i zasad HSE w każdej sytuacji prowadzi prace w spo-
sób bezwypadkowy. Daje przykład odpowiedzialnego 
traktowania swojego miejsca pracy oraz Kolegów. 

  
Pan Krzysztof Kalinowski, pracownik grup sej-
smicznych, pełniący funkcje brygadzisty i  kie-
rowcy.  
To pracownik z 27 letnim doświadczeniem w pracy dla 
GT. Wyróżnia się zaangażowaniem i dbałością  o bez-
pieczeństwo swoje i innych pracowników. Zgłasza 
przełożonym zaobserwowane niebezpieczne sytuacje  
i sugeruje konkretne rozwiązania. Zawsze chętnie 
wspiera młodszych kolegów, dzieląc się swoją wiedzą  
i posiadanym doświadczeniem.   

 

Pan Adam Kociszewski, pracownik grup  
sejsmicznych, zatrudniony na stanowisku po-
miarowy geofizyczny, Pan Krzysztof Głodek, pra-
cownik grup sejsmicznych, pełniący funkcję kie-
rowcy. 
Obydwaj panowie wykazali się prawidłową postawą, 

jasnością umysłu oraz zimną krwią podczas sytuacji 

zagrożenia życia i zdrowia człowieka: nie przeszli obo-

jętnie, ale zareagowali i udzielili pierwszej pomocy oso-

bie podczas ataku padaczki. Każdy z nas, zarówno w 

pracy, jak i w życiu prywatnym, może znaleźć się w  

sytuacji zagrożenia, miejmy nadzieję, że wówczas oso-

by takie jak Pan Adam i Pan Krzysztof będą w pobliżu.    

Monika Ulman- Stanek 

DZIEŃ BEZ SAMOCHODU W GT  
W LICZBACH 

było nas 43  

razem przejechaliśmy 
499 km, a średni poko-
nany dystans to 11,6 km/
osobę  

razem spaliliśmy 17 400 
kcal  
czyli wspólnie schudliśmy o około 2,5 kg 

zaoszczędziliśmy niemal 
40 l paliwa 
czyli równowartość około 180 zł  

zapobiegliśmy emisji 68 
kg CO2   
które 9 drzew pochłaniałoby przez rok 
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Geofizycznymi rekordzistami pod względem pokonanego dystansu w EUROPEJSKIM DNIU BEZ SAMO-
CHODU w tym roku zostali: Pani Arleta Cholewa (Kierownik Działu Księgowości), Panowie: Zygmunt Pio-
trowski (Technik elektryk z Działu Infrastruktury), Marek Szlachetka (Brygadzista-monter urządzeń elektro-
nicznych, pracujący w Wydziale Rozstawu Sejsmicznego ) oraz Rafał Szturo (Specjalista ds. ubezpieczeń 
w Dziale Finansowym).  Wszyscy państwo przyjechali do pracy, udowadniając w ten sposób, że rower nie 
jest jedynie alternatywą na dojazdy do pracy na krótkie dystanse. W dowód uznania rekordziści otrzymali ze 
strony GT pamiątkowe upominki. Wyróżnionym serdecznie gratulujemy, zaś pozostałych pracowników za-
chęcamy do przesiadki na rower! 

KONKURS DLA CZYTELNIKÓW!  
 

Przedstawiamy dziś zdjęcie z pierwszej Barbórki Geofizyki Toruń z 4.12.1966 roku. Prosimy o podanie 
imion i nazwisk: Dyrektora Zakładu Geofizyka Toruń i I Z-cy Dyrektora ds. Geofizyki, oraz informację, 
które miejsca zajmują na zdjęciu. Dla pierwszej osoby, która przyśle prawidłową odpowiedź na e-mail 
impuls@geofizyka.pl mamy nagrodę niespodziankę! 

sport i turystyka 

Fot.: Monika Ulman-Stanek i Przemek Mazurek 
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Pracownicy GT w Drużynie 
Szlachetnej Paczki! 

nasze sprawy  Maciej Stawinoga 

Z końcem listopada 2015 rozpoczęła się 15-ta edycja akcji Szlachetna Paczka, organizowanej 
przez Stowarzyszenie Wiosna, której główną ideą jest przygotowanie świątecznych paczek dla 
rodzin w potrzebie. W tym roku już po raz drugi wspólnymi siłami w projekt zaangażowali się 
również Pracownicy GT, którzy postanowili wesprzeć rodzinę Pana Wojciecha – ojca samotnie 
wychowującego czwórkę dzieci.  
 
Pan Wojciech od trzech lat, po odejściu żony (matce sądownie odebrano prawa rodzicielskie), wychowuje 
czwórkę swoich dzieci: Klaudię (18 l.), Damiana (15 l.), Mateusza ( 14 l.) i Kamila (11). Cała rodzina mieszka 
w małym domu dzielonym z siostrą pana Wojciecha. Mają oni do dyspozycji jeden pokój, nadbudówkę wyko-
naną przez pana Wojciecha, a także kuchnię i łazienkę, które wyremontował samodzielnie.  
 
Prowadzenie domu wymaga od głowy rodziny wiele wysiłku. Jest mu trudno pogodzić pracę z obowiązkami 
domowymi. Jednak, jak sam powiedział, największą wartość dla niego ma to, by być razem z dziećmi. Ce-
lem pana Wojciecha jest jak najlepsze wychowanie pociech, jakkolwiek nie jest mu łatwo. Dzieci pomimo 
obowiązków w szkole starają się pomagać tacie w domu. Największą podporą dla taty jest najstarsza córka 
Klaudia - pomaga ojcu w prowadzeniu domu oraz rodzeństwu w nauce.  
 
Na liście potrzeb rodziny znalazły się takie artykuły jak: pościel, odzież i obuwie zimowe, artykuły chemicz-
ne, kosmetyczne, papiernicze oraz spożywcze. 
 
Dzięki zaangażowaniu Pracowników GT, którzy przekazywali środki pieniężne do specjalnie oznaczonych 
puszek, umieszczonych na terenie firmy w Toruniu, w Pile i w grupach sejsmicznych zebrano 4 000 zł i za-
kupiono wszystkie niezbędne produkty i świąteczne upominki dla całej rodziny. Przygotowano również do-
datkową niespodziankę dla wszystkich dzieci: dzięki życzliwości Zarządu oraz kolegów z działu DDI każde z 
nich otrzymało używany laptop.  
 
Wzruszenie i radość obdarowanych utwierdza w przekonaniu, że Szlachetna Paczka jest potrzebna i ma 
sens, gdyż stanowi odpowiedź na konkretne potrzeby i jest bodźcem do tego, aby zgodnie z mottem akcji 
zmieniać świat na lepsze. Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji z akcji! 

Na zakupach  Zakupione produkty spożywcze 
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Zakupione słodycze, ...kosmetyki i art. chemiczne, ...upominki pod choinkę, 

...ubrania i buty, ...pościel, kołdry i ręczniki, ...artykuły szkolne, 

M i podarowane laptopy. Upominki pod choinkę 
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Drużynia Szlachetnej Paczki w akcji! 

W tym roku przygotowaliśmy aż 22 paczki! Dostaliśmy również od obdarowanej rodziny kartkę z podziękowaniami! 
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XL Rajd Barbórkowy  
im. Czesława Szatko  

nasze sprawy  Maciej Stawinoga 

Dnia 5.12.2015 r. przy współpracy Geofizyki Toruń S.A. oraz toruńskiego Oddziału Miejskiego Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego im. Mariana Sydowa odbył się tradycyjny Rajd Barbórkowy. 
Dzięki uprzejmości Zarządu oraz zaangażowaniu pracowników Działu Administracyjnego, już po raz kolejny 
dzieci i młodzież mogły zakończyć rok turystyczny w gościnnych progach Geofizyki Toruń S.A. Komandorem 
imprezy już tradycyjnie była działaczka społeczna OM PTTK Agnieszka Staniszewska. 
 
Rajd, w którym uczestniczyło ponad 120 osób, rozpoczął się przejściem pieszym, które prowadziło do sie-
dziby Geofizyki. Podczas marszu dzieci i młodzież byli pod opieką wykwalifikowanych przodowników turysty-
ki pieszej. 
 
Bezpośrednio po pokonaniu trasy rajdowej, uczestnicy zostali poczęstowani tradycyjną na tej imprezie zupą 
pomidorową. Po posiłku nadszedł czas na rozwiązywanie testów wiedzy o górnictwie oraz krajoznawczego, 
związanego z trasą rajdową. 
 
Następnie w sali konferencyjnej odbyło się spotkanie z górnikiem p. Ryszardem Smolińskim, który opowie-
dział o swojej pracy, zakresie prac wykonywanych przez Geofizykę oraz o górniczym stroju galowym. Na-
stępnie uczestnicy mogli zadawać pytania, na które p. Ryszard z miłą chęcią odpowiadał. Warto podkreślić, 
że p. Ryszard jest stałym bywalcem Rajdu Barbórkowego, za co należą mu się ogromne podziękowania. 
Następnie Prezes i V-ce prezes OM PTTK wręczyli zdobyte przez młodych turystów odznaki turystyczne. Na 
koniec imprezy nastąpiło wręczenie nagród ufundowanych przez Geofizykę zwycięzcom konkursów na naj-
lepszą rymowankę promującą firmę oraz konkursu plastycznego. Tematyką konkursu plastycznego były za-
wody, których patronką jest św. Barbara. Warto podkreślić, każdy z uczestników tych rywalizacji został na-
grodzony. 
 
Poniżej zamieszczamy wybrane rymowanki i prace plastyczne. 

Do przygotowania prac wykorzystano prawdziwy węgiel!

 

Górnik z Geofizyki 

ciężko Ziemię łupie 

żebyśmy ciepło mieli w chałupie 

 
 

Szkolne Kolo PTTK nr 14 przy SOSW w Toruniu 

 

Nie każdy wie,  

że geofizyka 

 to ważna dziedzina, 

która Ziemi dotyka 
 

Wiktor Jarzyński kl. 2B SP nr 16 w Toruniu 

 

 

Geofizyka na całym globie działa, 

chociaż Ziemia nie jest taka mała! 

Ropy i gazu ziemnego poszukuje, 

w najlepsze technologie inwestuje! 

Do najgłębszych dotrze złóż, 

nawet jeśli są pod dnem mórz! 

 
Blanka Leszczyńska kl. 2A SP nr 246 w Toruniu 


