
W ystarczy popatrzeć 
na  zdjęcia i  od  razu 
wiadomo, dlaczego 
ten region Burkina 

Faso nosi nazwę Ziemia Złota. 
Byłoby nawet dziwne, gdyby na-
zwano go inaczej. Od 10 lat pro-
boszczem w tej okolicy jest o. Rafał 
Segieth, franciszkanin z prowin-
cji św. Jadwigi Śląskiej. W Afry-
ce Zachodniej pracuje od ponad 
30 lat. – Dawniej ludzie też jakoś 
kruszec wydobywali, ale od paru 
lat panuje tu prawdziwa gorączka 
złota – mówi. 

Eksploracja 
W  latach 2006–2011 lat pro-

dukcja złota w Afryce Zachodniej 
(w tym w Burkina Faso) wzrosła 
o ponad dwie trzecie – do 190 ton 
rocznie. Według analiz „World 
Gold Analyst” w  tym okresie 
rozpoczęła tu eksploatację więk-
szość nowych światowych kopalń 
złota. Co roku produkcja ma we-
dług prognoz wzrastać o 57 ton. 
W 2012 roku w Burkina Faso było 
7 wielkich przemysłowych kopalń 
złota, a powstawało 7 nowych. – 
Państwo z kopalń, które są w rę-
kach międzynarodowych koncer-
nów, dostaje 10 procent. Szkoda, 
nie mają z tego prawie żadnej ko-
rzyści. Dobro narodowe się mar-
nuje – mówi franciszkanin. Bur-
kina Faso jest jednym z dziesięciu 
najbiedniejszych państw świata. 
Leży w podsaharyjskiej strefie Sa-
helu, częste susze powodują maso-
wy głód. Rok temu zagrożone nim 
były 2 miliony osób. Dlatego zain-
teresowanie złotem w latach kry-
zysu i odkrywanie przez geologów 

nowych złóż powoduje w Burkina 
Faso gorączkę złota. 

– Ludzie co parę dni odkrywa-
ją nowe miejsca, gdzie zaczynają 
kopać na własną rękę. To jest nie-
legalne. Rząd o tym wie i pozwa-
la. W jednym miejscu na terenie 
mojej parafii znaleziono ogromne, 
ale głęboko leżące złoża, których 
na razie przemysłowo się nie eks-
ploatuje. Jednak ludziom pozwo-
lili kopać – opowiada o. Rafał Se-
gieth. Złoto pozwala przeżyć, a na-
wet troszkę dorobić, ale przynosi 
problemy: pracę dzieci w skraj-
nie niebezpiecznych warunkach 
i demoralizację tych, którzy łatwo 
i szybko się wzbogacają.

MiastEczko poszukiwaczy
– Wrażenie jest niesamowite. 

Setki prowizorycznych namiotów, 
szałasów. Kurz jak sto diabłów, 
żar się leje, a dzieci z owiniętymi 
twarzami tłuką kamienie. Inni 
pod ziemią wydobywają kamien-
ne bryły z żyłkami złota – opowia-
da o. Krystian Pieczka, dyrektor 
franciszkańskiego ośrodka misyj-
nego na Górze Świętej Anny, który 
po raz kolejny odwiedził Burkina 
Faso na początku tego roku. 

Pracują starsi i dzieci. – Wko-
pują się pionowo w ziemię, robią 
szyb, a potem drążą boczne tune-
le – sztolnie. Wydobywają bryły 
kamieni, rudy złota, w  których 
znajdują się żyłki kruszcu. Dzie-
ci pracują najczęściej w tunelach, 
bo są drobne, zwinne, albo przy 
wyciąganiu brył z szybów za po-
mocą lin, prymitywnych koło-
wrotków i  przy roztłukiwaniu 
brył rudy złota na drobne kawałki. 

Szukają zarobku, żeby pomóc so-
bie, a często też rodzinie – mówi o. 
Krystian. – To prawdziwa mordę-
ga, pracować w takich warunkach 
na głębokości nawet 40–50 metrów. 
A niektórzy jeszcze głębiej. Wiel-
kie ryzyko. Mówią, że dzieci w szy-
bach nie pracują, ale ja w to nie wie-

rzę. Nawet dzieci robią swoje grup-
ki wydobywcze, po  kilka osób, 
mają swoje dziury i kopią. Policja 
czasem je stamtąd odwozi do do-
mów, ale wracają. Nie ma na to siły, 
taka jest ta gorączka złota – doda-
je o. Rafał. Niedawno dwaj mini-
stranci z parafii Korsimoro, gdzie 

Gorączka
W kilkudziesięciometroWych 
biedaszybach pracują dorośli i dzieci. 
kiedy przysypie ich ziemia, naWet 
nie Wiadomo dokładnie, ilu zginęło.
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jest  proboszczem, byli na  dole, 
w  sztolniach. – Za  ich  plecami 
zaczęły spadać kamienie, uciekli 
i już tam nie wracają – mówi. Kiedy 
złoto się kończy, ludzie z miastecz-
ka zwijają się i przenoszą na inny 
teren. Często zostawiają w ziemi 
towarzyszy swojej pracy.

policzyli buty

– W zeszłym roku zostało za-
sypanych około 50 osób. Tu nawet 
nie można się doliczyć, ilu ginie. 
Ofiary liczy się po ilości butów, 
jakie zostały na  powierzchni. 
Bo  w  dół ludzie schodzą na  bo-

saka – mówi o. Rafał Segieth. 
Innym razem grupa poszukiwa-
czy, kopiąc pod ziemią, dotarła 
przypadkowo do innego tunelu, 
w  którym leżeli martwi przy-
sypani. Lampka jeszcze  się pa-
liła. Albo – do młyna mielącego 
rozdrobnioną przez chłopaków 

rudę wciągnęło pracującego przy 
taśmie chłopca. – Makabra. Przy 
młynach pracuje wiele dzieci – 
mówi misjonarz, franciszkanin. 
Innym problemem jest rtęć, którą 
dodaje się do sproszkowanej rudy, 
żeby w czasie płukania przycią-
gnęła cząsteczki złota. Poszukiwa-
cze pracują gołymi rękami, a przy 
podgrzewaniu amalgamatu rtęci 
i złota wdychają opary rtęci. Rtęć 
powoduje wiele chorób i  dole-
gliwości, a w wysokim stężeniu 
w organizmie – śmierć. W Burki-
na Faso śmierć przychodzi niemal 
najszybciej na świecie – do męż-
czyzn średnio w wieku 42 lat, ko-
biety żyją 3 lata dłużej. Więc może 
rtęć nie jest im najstraszniejsza.

podkop pod szkołą
– Dużo dzieci pracuje w tych 

sztolniach i to jest cały problem. 
Z podstawówek, kolegiów i liceów. 
Wszyscy tam idą. Nie ma możli-
wości, żeby ich  ściągnąć do  na-
uki – martwi się o. Rafał. Burki-
na Faso ma najwyższy na świecie 
poziom analfabetyzmu – 72 pro-
cent. – W sąsiedniej parafii znaleź-
li złoto koło szkoły. Zaczęli kopać, 
podeszli pod podwórko szkolne, 
a nawet pod budynki szkoły! Przy-
jechał prefekt, burmistrz z policją 
– nie dali im rady. I tak dalej kopa-
li. Dzieci siedzą w klasie, a oni pod 
nimi kopią. Nie da się tego zatrzy-
mać – opowiada misjonarz. Ze zło-
tem pojawiły się też inne proble-
my: prostytucja nieletnich, alko-
holizm, narkotyki. – Znajdą trochę 
złota i myślą, że wszystko im wol-
no, że wszystko mogą kupić. W li-
ceum jest 40 dziewcząt w ciąży, 
a dzisiaj dowiedziałem się, że trzy 
niepełnosprawne dziewczynki 
też – smuci się o. Rafał, ale doda-
je, że  ze  złota jest  i  zło, i  dobro. 
– Korsimoro (liczy szacunkowo 
ok. 16 tys. mieszkańców – przyp. 
AK) rozwija się na moich oczach. 
Ludzie budują piętrowe domy. Sa-
mochodów jest ponad 30, przed-
tem były 2. Ostatnio po Mszy św. 
poświęciliśmy 50 rowerów i 7 mo-
torów, tego dawniej nie było. Coś 
więc z tego złota zostaje. Ale wiele 
zarobku idzie na złe rzeczy. Boję 
się, co będzie jak skończy się złoto. 
Co zrobią ci, którzy teraz żyją po-
nad stan? – zastanawia się o. Rafał 
Segieth. 

17 maja cena złota na  gieł-
dzie NYMEX wynosiła 1 387,20 
dolarów za uncję – 44, 59 dolara 
za gram.  •

Namiot przy szybie wydobywczym 
w Balinga Z lewej: Tłuką kamienie 
cały dzień w słonecznym żarze 
U góry: Płukanie złota Po prawej: 
Wokół miasteczka poszukiwaczy 
złota rozwijają się interesy. Kobiety 
dowożą i sprzedają wodę
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