
Konkurs na najlepszy  
foto-esej/foto-reportaż socjologiczny 

roku 
VII Edycja konkursu fotograficznego Przeglądu Socjologii Jakościowej 

 
"WSZYSTKO NA SPRZEDAŻ” 

http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/konkurs_foto_pl_edycja_biezaca.php 

Wyróżnienie 
Pani Julia Kubisa w pracy pt. 
"KWK Makoszowy. Codzienność kopalni przed likwidacją"  
 pokazuje Czytelnikom obraz ze świata, który za chwilę przestanie istnieć, a 
wszelkie jego materialne ślady ulegną zniszczeniu lub zostaną wyprzedane. 
Pozostaną tylko ludzkie wspomnienia… i zdjęcia. 

�1

http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/konkurs_foto_pl_edycja_biezaca.php
http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/konkurs_foto_zwyciezca_2016.php


OPIS 
Latem 2015 roku prowadziłam niewielkie badanie w formie wywiadów w kopalni 

KWK Makoszowy w Zabrzu.  Interesowało mnie w jaki  sposób górnicy zatrudnieni  w 
ostatniej kopalni w mieście, zorganizowali i uczestniczyli w protestach górniczych, które 
miały miejsce jesienią i zimą na przełomie 2014 i 2015 roku. 

W przypadku kopalni Makoszowy zdecydowano się na taką formę protestu, która 
nie przeszkodziłaby w wydobyciu węgla, czyli nie doprowadziła do strat finansowych - 
ponieważ głównym powodem, dla którego podjęto protest, była ochrona miejsc pracy i 
walka z planami likwidacji kopalni. W protesty włączali się wszyscy - nie tylko górnicy 
dołowi, ale i pracownice administracji oraz lokalna społeczność.  Słuchając o protestach 
zrozumiałam,  że  nie  chodzi  w  nich  wyłącznie  o  kwestie  ekonomiczne  ale  także 
utrzymanie  więzi  -  między  pracownikami  i  między  mieszkańcami.  To  element  życia 
kopalni, bardzo istotny i zarazem ulotny. 

Działacze  związkowi  oprowadzili  mnie  po  terenie  kopalni  -  mogłam  zobaczyć 
zarówno nowe inwestycje w sprzęt jak i opuszczone korytarze, łaźnie przeznaczone dla 
znacznie większej liczby pracowników.

Pracownicy i działacze związkowi intensywnie poszukiwali możliwości utrzymania 
miejsc  pracy  i  sprawnego  funkcjonowania  kopalni  -  szukając  inwestorów,  próbując 
założyć spółkę pracowniczą. Jednakże nie udało się to i 30.12.2016. nastąpiło zakończenie 
wydobycia węgla a kopalnię przeznaczono do likwidacji. Nagle zdjęcia haków na ubrania 
w  łaźni,  sprzętu,  górników  jadących  na  zmianę  czy  z  niej  wracających,  pani  z 
administracji  pilnującej  ilu  górników  znajduje  się  pod  ziemią  -  zaczęły  mieć  wartość 
historyczną.
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Nowe inwestycje w sprzęt 
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Pracownica kopalni 
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W drodze do łaźni 
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W łaźni. Haki na ubrania i buty 
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Pracownica rejestrująca górników zjeżdżających na dół 

�7



 

Górnik zmierzający na zmianę 
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Lampki górników, które pobiera sie przed zjazdem na dół 
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Ekipa ratunkowa czekająca na zjazd na dół na dyżur 
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Górnik wysiada z windy po skończonej zmianie na dole 
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