
Bar tło miej Wnuk: Po dob no przez
pań skie biu ro w Ka to wi cach prze -
wi ja ją się wszy scy naj więk si in we -
sto rzy, któ rzy wcho dzą z ka pi ta -
łem na Śląsk.
To masz Ko nik: Nie wiem czy
wszy scy, ale ja ko szef ze spo łu
do spraw spe cjal nych stref eko -
no micz nych, rze czy wi ście, spo -
ty kam się z du ży mi in we sto ra mi
i sta ram się im po móc pro wa dzić
biz nes w Pol sce, i oczy wi ście
w szcze gól no ści na Ślą sku.

Jak kształ to wał się po pyt na usłu -
gi do rad cze w cza sie spo wol nie nia
go spo dar cze go? 
Przez ostat nie pół to ra ro ku nie
by ło ła twych pro jek tów, choć
kon dy cja na szych klien tów
w du żej mie rze za le ża ła od bran -
ży, w któ rej dzia ła ją. Prze mysł
sa mo cho do wy zo stał do tkli wie

do tknię ty przez kry zys, któ ry
z ko lei bar dzo de li kat nie ob szedł
się z ener ge ty ką i gór nic twem.

Czy to zna czy, że ich ak tu al na kon -
dy cja po zwa la na bez ko li zyj ne
wpro wa dze nie na gieł dę?
Gieł da to do bry kie ru nek. Sku -
mu lo wa ny wy nik gór nic twa
za ostat nie la ta jest po zy tyw ny.
Do dat ko wo, ma my bar dzo do bre
per spek ty wy, choć to biz nes cy -
klicz ny. Wej ście na gieł dę te raz,
ma nas za bez pie czyć na przy -
szłość. Po za tym, uwa żam, że
Śląsk za słu gu je na to, aby je go
naj więk sze przed się bior stwa za -
funk cjo no wa ły w świa do mo ści
Po la ków. Za trud nia ją du żo lu dzi,
za ra bia ją spo ro pie nię dzy, mo że -
my być z nich dum ni. Ja je stem ze
Ślą ska i Pro szę zwró cić uwa gę
na to, co sta ło się z Tau ro nem? To

prze cież za le d wie kil ku let ni byt,
a je go mar ka jest nie zwy kle sil na.

W przy pad ku Ja strzęb skiej Spół ki
Wę glo wej czę sto jest pod no szo -
na kwe stia utra ty kon tro li przez
pań stwo nad spół ką. 
Za pis w stra te gii dla gór nic twa
jest jed nak ja sny: pa kiet więk -
szo ścio wy mu si zo stać w rę kach
pań stwa.

Chiń czy cy nie przej mą na szych ko -
palń?
Każ dy bę dzie mógł na być ak cje
spół ek gór ni czych. W przy pad -
ku in we sto rów stra te gicz nych li -
czy się jed nak kon tro la, a bio rąc
pod uwa gę fakt, że ta zo sta nie
w rę kach Skar bu Pań stwa, to ta -
cy in we sto rzy nie bę dą za sad ni -
czo za in te re so wa ni na by ciem
pol skich ko palń. 

In we stor stra te gicz ny za pew ne nie
po zwo lił by na prze rost za trud nie -
nia w gór nic twie. Kie dy związ ko -
wcy zro zu mie ją, że ko pal nie nie są
po to, by za trud niać gór ni ków, ale
po to, aby za ra biać?
W ostat nich la tach gór nic two
spo ro zro bi ło w kwe stii re struk -
tu ry za cji za trud nie nia, więc
dzi siaj oba wiał bym się ra czej
o to, że za kil ka lat za brak nie
lu dzi, któ rych mo gli by śmy po -
słać do pra cy w ko pal niach.
Nie zmie nia to fak tu, że związ -
kow cy mu szą mieć świa do -
mość współ od po wie dzial no ści
za los przed się biorstw, po nie -
waż eska lo wa nie żą dań mo że
w koń cu do pro wa dzić do ich
za mknię cia.

Czy per spek ty wa ato mu w ja kiś
spo sób za gra ża gór nic twu?

Wdro że nie ener ge ty ki ją dro wej
w Pol sce wy ma ga dłu go fa lo we -
go pro ce su. Obec nie, 95 proc.
ener gii w Pol sce pro du ku je się
z wę gla. Je śli za cznie my bu do -
wać elek trow nie ją dro we, to wy -
bu du je my dwie, nie wię cej.
Atom bę dzie więc mu siał ko eg -
zy sto wać z wę glem, któ re go ma -
my pod do stat kiem. Pro ble mem
jest je dy nie kwe stia po li ty ki kli -
ma tycz nej Unii Eu ro pej skiej,
któ ra na ka zu je ogra ni cza nie
emi sji dwu tlen ku wę gla do at -
mos fe ry, pod czas gdy Sta ny
Zjed no czo ne i Chi ny te go nie ro -
bią. Na wła sne ży cze nie sta je my
się więc mniej kon ku ren cyj ni. 

Jak, w ob li czu od kry cia złóż ga zu
łup ko we go i wy na le zie nia tech no -
lo gii po zwa la ją cej na ma so wą pro -
duk cję gra fe nu, po do ba się pa nu

per spek ty wa Pol ski ja ko świa to wej
po tę gi go spo dar czej?
Trze ba mieć ma rze nia. Nie po -
cho dzę z bo ga tej ro dzi ny, wy -
cho wa łem się w jed nym z fa mi -
lo ków w Za łę żu, więc po ko na -
łem w ży ciu ogrom ną dro gę
i jesz cze pew nie dłu gą po ko -
nam. Na tak po sta wio ne py ta nie
od po wia dam więc: „dla cze go
nie?”. Je śli wyj dą nam dwie
rze czy, to zna czy gaz łup ko wy
i z im por te ra ga zu sta nie my się
je go eks por te rem, a na do da tek
fir my z sek to ra IT za czną in we -
sto wać w Pol sce dzię ki opa ten -
to wa niu przez na szych na ukow -
ców tech no lo gii po zwa la ją cej
na ma so wą pro duk cję gra fe nu,
to na sze sny o po tę dze mo gą się
zi ścić prę dzej niż mo gli śmy za -
kła dać w naj śmiel szych za ło że -
niach.
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