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Krótka historia przemys u Cz stochowy XIX–XXI w. 

Rozwój przemys u fabrycznego w Cz stochowie, którego pocz tki przypa-

daj  na pierwsz  po ow  lat osiemdziesi tych XIX w., poprzedzony by  przemy-

s em manufakturowym. Pocz wszy od ko ca lat dwudziestych XIX w., w cz -

stochowskim przemy le w ókienniczym upowszechni  si  nak ad, czyli manu-

faktura rozproszona. Organizatorami nak adu byli kupcy prowadz cy sk ady 

prz dzy bawe nianej, niekiedy tak e lnianej. Prz dza bawe niana by a tu spro-

wadzana g ównie z Anglii poprzez Wroc aw i komor  celn  w Herbach, a st d 

przewo ono j  do Cz stochowy, która stanowi a jakby punkt rozdzielczy. Kupcy 

– sk adnicy prz dzy stali si  przedsi biorcami, nazywanymi te  cz sto w j zyku 

urz dowym „fabrykantami”. Dostarczali oni tkaczom prz dz  za gotówk  lub na 

kredyt, a przewa nie w zamian za gotowe wyroby, p ac c im jedynie za „wyro-

bek”. W ten sposób tkacze, pracuj c w swoich domach najcz ciej z rodzinami, 

stali si  po prostu robotnikami. W 1829 r. w Cz stochowie by o 4 kupców – 

sk adników prz dzy bawe nianej, w 1838 r. – 12, w 1845 r. – 8, a w 1870 r. – 2. 

Wed ug danych w 1835 r. w Cz stochowie istnia o ponad 120 warsztatów tkac-

kich, lecz w 1847 r. ich liczba spad a do 83. Cz stochowscy tkacze przenosili si  

niejednokrotnie do innych o rodków przemys u fabrycznego, na przyk ad do 

odzi, Tomaszowa Mazowieckiego i yrardowa, gdzie byli zatrudniani jako ro-

botnicy wykwalifikowani. 

Cz stochowscy kupcy – sk adnicy prz dzy skupiali tak e tkaczy z pobli-

skich, du ych o rodków tkackich, jak Kamienica Polska, Huta Stara czy Czarny 

Las. W 1867 r. w Kamienicy Polskiej by o 257 warsztatów tkackich, zatrudnia-

j cych cznie 514 osób, a w Hucie Starej egzystowa o 110 warsztatów, w któ-

rych pracowa o 220 osób1. 

                                                 
1 F. Sobalski, Manufaktury w ókiennicze w Cz stochowie i okolicy w XIX w., „Ziemia Cz sto-

chowska”, t. 32, red. M. Antoniewicz, Cz stochowa 2005, s. 79–88. 
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W innych ga ziach przemys u Cz stochowy istnia y m.in. nast puj ce ma-

nufaktury: „Fabryka y ek Blaszanych i Kozików” Fryderyka Eperleina, za o-

ona w 1830 r., zatrudniaj ca w 1836 r. 36 osób, a w 1854 r. 25 osób; zapa czar-

nia Henryka Janklowicza, istniej ca od 1868 r., zatrudniaj ca 10–20 osób; „Fa-

bryka Harmonii” Emila Griese i Wilhelma Netzla, zatrudniaj ca w 1879 r.  

25 pracowników. 

Przemys  fabryczny w Cz stochowie, jak wspomniano, powsta  stosunkowo 

pó no. W przemy le Królestwa Polskiego dominowa  ju  wtedy system fa-

bryczny, w którym g ówn  si  nap dow  stanowi y maszyny parowe. Fakt pó -

nego powstania przemys u w Cz stochowie wp yn  na kszta t i specyfik  jego 

rozwoju. Po pierwsze, w cz stochowskim o rodku po cz ci powstawa y od razu 

du e i wielkie przedsi biorstwa przemys owe, zw aszcza w przemy le w ókien-

niczym; po drugie, ogólnie bior c, w cz stochowskim o rodku przemys owym 

budowano zak ady o takim profilu produkcji (pod wzgl dem bran owym), ja-

kiego nie by o jeszcze gdzie indziej.  

Istnia y warunki sprzyjaj ce powstaniu i rozwojowi cz stochowskiego 

przemys u. Ogólnokrajowe czynniki to:  

1.  Zniesienie granicy celnej pomi dzy Królestwem Polskim i Rosj  w 1851 r.  

2.  Uruchomienie kolei elaznej w 1846 r., u atwiaj cej transport.  

3.  Uw aszczenie ch opów w 1864 r., które stworzy o na wsi rezerwuar taniej si-

y roboczej dla przemys u.  

4.  Wprowadzenie c a w z ocie w 1877 r. na towary sprowadzane z zagranicy, 

co faktycznie podnios o op aty celne o 30–50%. Mia o ono na celu ochron  

przemys u krajowego. Cz stochowa posiada a dogodne warunki lokalne dla 

rozwoju przemys u. Nale y tu wskaza  na rzek  Wart  z dop ywami – Ko-

nopki, Kucelinki i Stradomki, tworz cymi cz stochowski w ze  wodny; bo-

gate pok ady rudy elaza w okolicach miasta, a tak e z o a kamienia wa-

piennego i gliny nadaj cej si  do wyrobów ceramicznych; lini  kolejow  

warszawsko-wiede sk ; blisko  zag bia w glowego; obfito  i tanio  si y 

roboczej. Na pocz tku XX w. ceny gruntów na terenie Cz stochowy w po-

równaniu z cenami w odzi i Sosnowcu kszta towa y si  na poziomie jak  

1 : 4 i 1 : 2, a wi c by y stosunkowo bardzo niskie.  

Wymienione tu czynniki i okoliczno ci musia y zach ca  przemys owców 

do inwestowania w cz stochowskim o rodku. W tej sytuacji, po wprowadzeniu 

wspomnianego ju  wysokiego c a wwozowego na towary zagraniczne, do cz -

stochowskiego o rodka przemys owego zacz y nap ywa  kapita y zachodnioeu-

ropejskie: francuski, francusko-belgijski i niemiecki. Wraz z nimi nap ywa y 

tak e nowoczesna technika i technologie, które by y wdra ane w powstaj cych 

zak adach. 

W latach 1882–1913 ogólna liczba zak adów przemys owych w Cz stocho-

wie wzros a z 17 do 94, tj. ponad 5-krotnie, a liczba robotników z oko o 700 do 

19 218, czyli ponad 27 razy. Natomiast globalna warto  produkcji cz stochow-
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skiego przemys u w tym okresie zwi kszy a si  z ok. 700 tys. do 35 048 tys. ru-

bli, tj. ponad 50-krotnie. W 1913 r. procentowy udzia  poszczególnych ga zi 

przemys u w ogólnej warto ci produkcji cz stochowskiego o rodka przedstawia  

si  nast puj co: przemys  w ókienniczy – 59,2%, hutniczy – 21,3%, metalowy – 

2,5%, chemiczny – 3%, mineralny – 0,9%, drzewny – 0,4%, papierniczy – 3,8%, 

poligraficzny – 0,7%, konfekcyjno-galanteryjny – 0,9%, spo ywczy – 1,3%, 

oraz pozosta e 6%. 
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Ryc. 1. Struktura bran owa cz stochowskiego o rodka przemys owego 

Powy sze zestawienie wskazuje, z jednej strony, na wielobran owo  cz -

stochowskiego o rodka przemys owego, z drugiej – na dominacj  w nim dzia-

ów przemys u w ókienniczego i hutniczego. Ich czna warto  produkcji bo-

wiem stanowi a 80,5% globalnej warto ci produkcji o rodka cz stochowskiego. 

Pod wzgl dem warto ci produkcji przemys owej Cz stochowa lokowa a si  

wtedy na trzecim, po odzi i Warszawie, miejscu w Królestwie Polskim2. 

W przemy le Cz stochowy widoczna by a du a koncentracja produkcji. Ist-

nia o tu 6 wielkich przedsi biorstw, w których zatrudnienie przekracza o 1 tysi c 

pracowników, i 14 przedsi biorstw, zatrudniaj cych od 100 do 500 pracowni-

ków, a mianowicie: Towarzystwo Prz dzalnicze „La Czenstochovienne” (Za-

k ad Jutowy – 1524 robotników i Zak ad Bawe niany – 3868 robotników, razem 

5392 robotników), Cz stochowskie Zak ady Wyrobów W ókienniczych „Stra-

dom” (dawniej B-cia Goldstein, Oderfeld i Oppenheim – 2356 robotników), 

Prz dzalnia i Tkalnia Juty „Warta” (1459 robotników), Towarzystwo Akcyjne 

Przemys u W óknistego (dawniej Peltzer i Synowie – 1870), Prz dzalnia We ny 

„Motte, Meillassoux et Caulliez” (1853), Huta „Cz stochowa” (1841), Farbiar-

nia Prz dzy Bawe nianej W. Brass i Synowie (148), Tow. Akc. Fabryki Kapelu-

                                                 
2 F. Sobalski, Przemys  cz stochowski (1882–1914), red. E. Sadowska, Cz stochowa 2009, s. 196. 
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szy (257), Odlewnia i Emaliernia Besser i Sp. (113), Odlewnia i Emaliernia 

„Wulkan” (441), Fabryka Igie  i Sztalug Parasolowych M. Henig i Sp. (148), 

Fabryka Zapa ek Gehlig i Huch (pó niej Tow. Akc. „W.A. apszyn” – 257), Fa-

bryka Papieru A. Ginsberg i Kohn (217), Tow. Akc. Cz stochowskiej Fabryki 

Papierów Kolorowych i Tapet (213), Drukarnia W. Kohn i Oderfeld (143), Tow. 

Akc. Cz stochowskiej Fabryki Guzików (dawniej J. i S. Grosman – 255), Fa-

bryka Wyrobów Celuloidowych S. Weinberg (256), Fabryka Harmonijek Ust-

nych i Zabawek A. Hamburger i Sp. (120) i Browar K. Szwede (109). 

Przemys  cz stochowski by  do  specyficzny i nowoczesny. Do ko ca XIX w. 

Cz stochowa by a jedynym wi kszym o rodkiem przemys u jutowego w Króle-

stwie Polskim. Poch ania a 97% ca ego importu juty jako surowca. W Cz sto-

chowie, jak ju  wspomniano, istnia y 3 przedsi biorstwa (Zak ad Jutowy „La 

Czenstochovienne”, „Stradom” i „Warta”) produkuj ce g ównie worki i p ótno 

jutowe. Pierwszymi w kraju by y Fabryka Igie  M. Heniga i Sp. oraz Fabryka 

Guzików J. i S. Grosmanów (produkcja z importowanego orzecha kokosowego). 

Dokonywa  si  jednocze nie w cz stochowskim przemy le proces koncen-

tracji i centralizacji kapita ów, czego wyrazem by o tworzenie spó ek akcyjnych. 

Do 1912 r. w przemy le Cz stochowy powsta o 11 tego typu spó ek3.  

Wybuch wojny w 1914 r. spowodowa  unieruchomienie wi kszych przed-

si biorstw przemys owych w cz stochowskim o rodku. Brakowa o podstawo-

wych surowców i materia ów do produkcji. By y one bowiem w wi kszo ci  

z importu. Odci ty zosta  rosyjski rynek zbytu. W zak adach by y prowadzone 

przez okupantów rekwizycje urz dze . 

Po stratach wojennych przemys  cz stochowski odbudowywa  si  stopnio-

wo. Jako pierwsza zosta a uruchomiona w 1919 r. fabryka „Stradom”, w nast p-

nym roku rozpocz a produkcj  „Warta”, a jeszcze rok pó niej – Tow. Akc. 

Przemys u W óknistego Franc. SA. W 1920 r. przemys  okr gu cz stochowskie-

go (obejmuj cego miasto Cz stochow , powiat cz stochowski i do ok. 1930 r. 

tak e powiat w oszczowski) zatrudnia  ogó em ok. 8 tys. pracowników, w 1923 r. 

17,5 tys., w 1928 r. 37,2 tys., w 1932 r. 20 tys. i w 1935 r. 25,4 tys. W przemy le 

samej Cz stochowy wed ug stanu na 1939 r. by o zatrudnionych ponad 19 tys. 

pracowników.  

Podczas wielkiego kryzysu gospodarczego, pocz wszy od 1929 r. do 1932 r., 

który stanowi  dno kryzysu, w przemy le okr gu cz stochowskiego nast pi  

spadek zatrudnienia o 46,1%.  

W wielu przedsi biorstwach stosowano ograniczenie tygodniowego czasu 

pracy. Na przyk ad w przemy le w ókienniczym w kwietniu 1932 r. wi kszo  

robotników pracowa a przez 3 dni w tygodniu. Dopiero od 1933 r. przemys  

Cz stochowy i powiatu zacz  wychodzi  z kryzysu. 

Wed ug stanu na kwiecie  1939 r. w Cz stochowie by y 183 zak ady prze-

mys owe, w tym 23 zatrudniaj ce powy ej 100 osób: Towarzystwo Prz dzalni-

                                                 
3 Tam e, s. 197. 
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cze „La Czenstochovienne” (3438 pracowników), „Union Textile” Prz dzalnia 

We ny Czesankowej (2180), Tow. Akc. Przemys u W óknistego Francuska S.A. 

(1380), Cz stochowskie Zak ady Wyrobów W ókiennych „Stradom” (2603), 

Prz dzalnia i Tkalnia Juty „Warta” (1199), Fabryka Wyrobów Lnianych „Le-

wlen” (131), Modrzejów – Hantke Zjednoczone Zak ady Górniczo-Hutnicze Hu-

ta Cz stochowa (1080), Cz stochowskie Fabryki Odlewów i Emalierni „Meta-

lurgia” (400), Fabryka Oku  Budowlanych Horowicz i Sp. (198), Fabryka Wóz-

ków Dzieci cych i y ew Kongrecki i Sp. (186), Fabryka Wózków Dzieci cych 

i y ew Kinderman (128), Odlewnia Stali i Wyrobów Kuto-Lanych „Wulkan” 

(152), Fabryka Igie  i Wyrobów Metalowych S.A. (179), Fabryka No y i No y-

czek N. Dzia oszy ski (125), Polskie Zak ady Przemys u Stalowego „Enro” 

(126), Fabryka Wyrobów Metalowych I. Altman (309), Cz stochowskie Zak ady 

Ceramiczne S.B. Helman i Sp. (218), Huta Szk a „Stradom” (260), Sp. Akc. 

Eksploatacji Pa stwowego Monopolu Zapa czanego (Fabryka Zapa ek – 189), 

Fabryka Wyrobów Metalowych „Metros” (110), Tow. Akc. Cz stochowskiej Fa-

bryki Guzików dawniej J. i S. Grosman (222), Fabryka Papieru i M yn Spó ka Ko-

mandytowa (227), Towarzystwo Elektryczne Okr gu Cz stochowskiego (182).  

Przemys  cz stochowski po wielkim kryzysie nie osi gn  ju  poziomu za-

trudnienia z 1928 r. Jednak do 1939 r. osi gn  stan zatrudnienia sprzed I wojny 

wiatowej. W okresie mi dzywojnia w przemy le cz stochowskim nast pi o  

z jednej strony prawie podwojenie liczby zak adów, z drugiej – uleg a pewnym 

zmianom struktura bran owa przemys u. Powsta o wiele zak adów ma ych (do 

15 pracowników) i rednich (do 100 pracowników). W grupie przemys u meta-

lowego w cz stochowskim o rodku istnia y 63 zak ady, a w przemy le konfekcyj-

no-galanteryjnym 24 zak ady, które produkowa y na rynek lokalny i krajowy4. 

Lokalizacja zak adów przemys owych na obszarze Cz stochowy odbywa a 

si  w sposób ywio owy. Jednak e liczne zak ady, w tym najwi ksze przedsi -

biorstwa przemys u w ókienniczego, lokowa y si  w pobli u rzek i stacji kole-

jowej. Obok tradycyjnych nazw dzielnic robotniczych, jak: Ostatni Grosz, Ra-

ków i Stradom, w okresie mi dzywojennym w podziale miasta na dzielnice 

utworzono now  jednostk  (g ównie ze wzgl du na skupisko przedsi biorstw 

w ókienniczych) o nazwie „Fabryki”. Nazwa ta wprawdzie nie utrzyma a si , ale 

wskazuje na znaczenie tej cz ci obszaru miasta. 

W czasie II wojny wiatowej przemys  Cz stochowy poniós  ogromne straty; 

tak podczas dzia a  wojennych, jak i w okresie okupacji niemieckiej. We wrze-

niu 1939 r. na przyk ad w fabryce „Cz stochowiance” zosta y spalone tkalnia 

bawe ny, farbiarnia i apretura. Podczas wojny wiele przedsi biorstw by o nie-

czynnych. Specyfika Cz stochowy polega a g ównie na tym, e istnia a tu Huta 

„Cz stochowa”. W okolicach miasta istnia o kopalnictwo rud elaza, które  

                                                 
4 Archiwum Pa stwowe w Cz stochowie, Starostwo Grodzkie Cz stochowskie 256; por. F. So-

balski, Z bada  nad zatrudnieniem robotników przemys owych Cz stochowy w okresie mi dzy-

wojennym 1918–1939, red. R. Szwed. W. Palus, Cz stochowa 1997, s. 270–279. 
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w okresie okupacji by o rozbudowywane. Okoliczno ci te sprawi y, e Cz stochowa 

w tym czasie stawa a si  swego rodzaju o rodkiem przemys u zbrojeniowego. 

Ju  w ko cu 1939 r. niemiecka firma „Hasag” (Hugo Schneider A.G.) z Lip-

ska przej a kontrol  nad cz stochowsk  hut . Rud  elaza dla Huty „Cz sto-

chowa” dostarcza y kopalnie rudy elaznej okr gu cz stochowskiego. We wrze-

niu 1939 r. w a cicielami wspomnianych kopal  rudy elaznej by y 3 firmy:  

1. „Modrzejów-Hantke” S.A., Sosnowiec – 5 kopal , 2. „Wspólnota Interesów” 

S.A., Katowice – 5 kopal , 3. „Huta Bankowa” S.A., D browa Górnicza – dys-

ponowa a 10 kopalniami. Ponadto byli drobni w a ciciele pól górniczych.  

W 1942 r. po wielu reorganizacjach zarz du kopal  rud elaza struktur  t  okre-

lono nazw  Górno l skie Kopalnie Rud elaza (Katowice). Zarz d Górniczy 

Cz stochowa (Oberschlesische Erzgrunen G.m.b.H. Bergverwaltung Tschensto-

chau). Rok pó niej utworzono 2 oddzia y (rejony): Oddzia  I z siedzib  w Kono-

piskach i Oddzia  II – w Borku. Jednocze nie wspomniany „Zarz d Górniczy 

Cz stochowa” przeniesiony zosta  do Poraja. 

W granicach rejonów I i II w 1940 r. funkcjonowa o 19 kopal . W kolejnych 

latach okupacji dla zwi kszenia wydobycia rudy w tych rejonach uruchomiono  

7 dalszych kopal . By y to kopalnie rudy elaznej: „Aleksander IV” (Sobuczy-

na), „Karol” (D bów), „Pawe  V” (Gnaszyn Górny), „ arki II” (Ostrów), „Ru-

dolf. Tad I” (Huta Stara), „Teodor Niwy” (Osiny) i „Józef” (Jastrz b)5. 

Pocz wszy od 1942 r. w przemy le zbrojeniowym w Cz stochowie praco-

wa o przypuszczalnie oko o 6 tys. osób, cho  stan ten ulega  zmianom. Koncern 

„Hasag” obejmowa  3 zak ady przemys owe, a mianowicie: Hut  „Cz stocho-

wa”, Prz dzalni  i Tkalni  Juty „Warta” i od sierpnia 1942 r. – Tow. Akc. Prze-

mys u W óknistego (dawniej „Peltzer et Fils”), które zosta y odpowiednio przy-

stosowane do produkcji wojskowej. 

Ju  od 1941 r. znaczna cz  produktów hutniczych Huty „Cz stochowa” 

by a przeznaczona na cele zbrojeniowe. By y to g ównie wyroby walcowane. 

Prawdopodobnie produkowano wtedy mi dzy innymi drut kolczasty do okopów. 

W styczniu 1944 r. huta zatrudnia a 3325 pracowników. Produkcja obejmowa a 

uski do nabojów oraz skorupy granatów, szyny, gwo dzie. Zdecydowana wi k-

szo  produkcji huty sz a wtedy na potrzeby wojska. 

Warto w tym miejscu dla porównania poda , e Huta „Cz stochowa”  

w 1939 r., jak ju  wcze niej wspomniano, zatrudnia a 1080 robotników. A zatem 

w okresie wojny stan jej zatrudnienia zwi kszy  si  ponad trzykrotnie. 

W „Hasagu” (zak ad – Prz dzalnia i Tkalnia Juty „Warta”) w 1942 r. by o 

zatrudnionych 3185 pracowników. Wi kszo  stanowili tu pracownicy narodo-

wo ci ydowskiej. W tym zak adzie wyrabiano uski i skorupy granatów. 

W 1939 r. istniej ce w Cz stochowie (ul. Przemys owa 4) Zak ady „Enro”, 

jak ju  stwierdzono, zatrudnia y 126 robotników. Podczas wojny zak ady te 

                                                 
5 Archiwum Urz du Miasta Cz stochowy. 
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zwi kszy y zatrudnienie do 426 osób. A zatem ponad trzykrotnie, tzn. tak jak 

cz stochowska huta. W Zak adach „Enro” w czasie wojny produkowano skoru-

py pocisków artyleryjskich6. 

W fabryce „La Czenstochovienne” na pocz tku wojny po wyczerpaniu zapasów 

surowcowych zwalniano pracowników. Ich liczba zosta a obni ona z 1439 w grud-

niu 1939 r. do 446 w kwietniu 1940 r. W tej sytuacji fabryka „La Czenstochovien-

ne” zmieni a profil produkcji dawnego Zak adu Jutowego; z wyrobów jutowych 

przesz a na „przerób papieru prz dzalnego”. Natomiast w 1943 r. przeprofilowany 

zosta  dawny Zak ad Bawe niany na „przerób sztucznej we ny”. W tym samym roku 

uruchomiono tak e nowy „dzia  wytwórczo ci w postaci kotonizacji odpadów lnu”. 

Na skutek tych zmian w 1944 r. stan zatrudnienia w fabryce osi gn  liczb  2406 

osób i z pewnymi wahaniami utrzyma  si  do ko ca okupacji. 

Przemys  cz stochowski, pomimo ogromnych zniszcze , po II wojnie wia-

towej zosta  stosunkowo szybko odbudowany i rozbudowany. W 1946 r. prze-

mys  zosta  przej ty na w asno  pa stwa. Obok wielkich zak adów po kilku la-

tach w Cz stochowie przej to pod przymusowy zarz d pa stwowy równie  

mniejsze, a nawet drobne zak ady przemys owe. W ten sposób na bazie tych 

ostatnich powsta a wi kszo  zak adów przemys u terenowego (tzn. zarz dzane-

go przez w adze lokalne i wojewódzkie) i spó dzielni pracy, które z biegiem cza-

su rozbudowywa y si , zatrudniaj c niekiedy po kilkuset pracowników.  

Na dynamik  rozwoju przemys u Cz stochowy po II wojnie wiatowej 

wskazuje wzrost jego produkcji i zatrudnienia. W 1947 r. przemys  cz stochow-

ski zatrudnia  17,1 tys. pracowników, w 1955 r. – 35 tys., w 1957 r. – 41,6 tys., 

w 1965 r. – 44 tys., w 1970 r. – 47,2 tys., w 1975 r. – 53,2 tys., i w 1978 r. – 

60,1 tys. pracowników. 
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Ryc. 2. Dynamika zatrudnienia w przemy le cz stochowskim (1947–1978) 

                                                 
6 P. Matusak, Ruch oporu w przemy le wojennym okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich 

w latach 1939–1945, Warszawa 1983, s. 180, 260, 261.  
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Globalna warto  produkcji przemys u Cz stochowy w latach 1955–1978 

wzros a z oko o 3 mld do 34,4 mld z , tj. ponad 11-krotnie. Natomiast zatrudnie-

nie zwi kszy o si  w tym czasie z 35 tys. do 60,1 tys. osób, a wi c o 71,1%.  

W 1978 r. cz stochowski przemys  wytwarza  1,7% produkcji krajowej, a jego 

udzia  w ogólnym zatrudnieniu wynosi  1,3%. W nast pnych latach zatrudnienie 

w przemy le Cz stochowy wykazywa o tendencje spadkowe. W 1979 r. praco-

wa o 58,5 tys., a w 1986 r. 51 tys. robotników.  

Pocz tki rozbudowy cz stochowskiego przemys u si gaj  do 1949 r., gdy 

Prezydium Rz du zatwierdzi o perspektywiczny plan rozbudowy miasta Cz sto-

chowy, a w nim mi dzy innymi program rozwoju Huty „Cz stochowa”. Wspo-

mniana huta mia a sta  si  drug  co do wielko ci w kraju – po Hucie im. Lenina 

(obecnie Huta im. Tadeusza Sendzimira, Nowa Huta).  

Na podstawie zarz dzenia Ministra Przemys u Ci kiego z 22 maja 1950 r. 

cz stochowska huta otrzyma a nazw : „Huta Cz stochowa – przedsi biorstwo 

pa stwowe wyodr bnione z siedzib  w Cz stochowie”. Dwa lata pó niej hucie 

nadano imi  Boles awa Bieruta. Decyzja o rozbudowie cz stochowskiej huty 

mia a ogromne znaczenie dla rozwoju przemys u górniczo-hutniczego w ca ym 

regionie cz stochowskim. Cz stochowska huta i kopalnictwo rud elaza okr gu 

cz stochowsko-k obuckiego w po owie lat siedemdziesi tych XX w. generowa y 

zatrudnienie dla blisko 30 tys. mieszka ców nie tylko Cz stochowy, ale przede 

wszystkim okolicznych miejscowo ci. Do pracy w Hucie im. B. Bieruta i kopal-

niach rudy dowo ono pracowników7. 

 

Fot. 1. ISD Huta „Cz stochowa”, Huta „Guardian Cz stochowa” 

                                                 
7 Archiwum Urz du Miasta Cz stochowy. 
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Ju  na prze omie lat czterdziestych i pi dziesi tych XX w. w ramach roz-

budowy i modernizacji Huty Raków wybudowano stalowni  i walcowni  rur bez 

szwów. W latach 1950–1962 wybudowany zosta  od podstaw nowy zak ad pro-

dukcyjny Huty im. B. Bieruta w rejonie Mirowa, obejmuj cy mi dzy innymi si-

owni , koksowni  i wydzia  konstrukcji stalowych. Nast pnie w latach 1970–

1973 w Zak adzie Mirów rozbudowano koksowni  i wybudowana zosta a nowo-

czesna walcownia blach grubych o zdolno ci produkcyjnej 700 tys. ton blach 

rocznie. Docelowo zdolno  produkcyjna walcowni mia a by  zwi kszona do 

1400 tys. ton w skali rocznej. Warto  produkcji huty stanowi a 40% ogólnej 

warto ci produkcji cz stochowskiego przemys u. Natomiast udzia  tego przed-

si biorstwa w ogólnym zatrudnieniu o rodka wynosi  22,2%, a zatem niemal co 

czwarty pracownik by  zatrudniony w hucie.  

 

Fot. 2. Teren dawnej koksowni ISD Huty „Cz stochowa” 

Przemys  w ókienniczy w Cz stochowie zatrudnia  ogó em 16,9 tys. pra-

cowników, a warto  jego wyrobów wynios a 9 mld z . Cz stochowskie Zak ady 

Bawe niane im. Z. Modzelewskiego (pó niejsza Ceba) uruchomi y produkcj  

tkaniny poszukiwanej na rynku, nazwanej „teksasem cieralnym”. Zdolno  

produkcyjna zak adów dotycz ca tego wyrobu wynosi a 5 mln m.b. rocznie. 

W poszczególnych ga ziach przemys u wybudowano wiele nowych zak a-

dów, jak: Zak ady Materia ów Ogniotrwa ych – w dzielnicy Mirów, Zak ad 

Elementów u lobetonowych, wykorzystuj cy u el wielkopiecowy z Huty im. 

B. Bieruta. W dzielnicy Tysi clecia wybudowano Cz stochowsk  Fabryk  Pras 
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Automatycznych „Wykromet”, Zak ad Fabryki Samochodów Ma olitra owych 

„Polmo”, Fabryk  Pomocy Naukowych, Fabryk  Artyku ów Muzycznych „Me-

lodia”, a tak e Zak ady Zabawkarskie. W dzielnicy Bór powsta y dwa obiekty: 

jeden dla Zak adów Mi snych, drugi dla Ch odni Sk adowej. 

Rozbudowano i zmodernizowano zak ad pod nazw  Cz stochowskie Huty 

Szk a w Wyczerpach Dolnych, Odlewni  eliwa „Metalplast” przy ulicy Tarta-

kowej, Zak ady Elementów Wyposa enia Budownictwa „Metalplast – Cz sto-

chowa” przy ulicy Krótkiej, Cz stochowskie Zak ady Przemys u Zapa czanego, 

Cz stochowskie Zak ady Graficzne, Zak ady Artyku ów Technicznych i Galan-

teryjnych „Polgal”, Cz stochowskie Zak ady Materia ów Biurowych, Zak ady 

Konfekcji Technicznej „Polnam” oraz Zak ad Budowy Maszyn w Cz stochowie 

przy ul. yznej. Zak ad ten powsta  na bazie dawnych Zak adów Górniczo-

Hutniczych „Sabinów”, gdy uleg o likwidacji kopalnictwo rud elaza, zatrudnia-

j ce w okr gu cz stochowsko-k obuckim oko o 14 tys. pracowników.  

Nowe obiekty produkcyjne otrzyma a cz stochowska spó dzielczo , takie 

jak: Spó dzielnia Mleczarska, Spó dzielnia Pracy „Odzie ”, Spó dzielnia Pracy 

„Dzianilana”, a tak e Spó dzielnie Inwalidzkie: „Cz stochowianka”, „Renoma”, 

„Anka”, „Nowe ycie”. 

Po roku 1945 w przemy le Cz stochowy dokonywa  si  proces koncentracji 

produkcji w wielkich zak adach. Nowym zjawiskiem by o czenie istniej cych 

mniejszych zak adów o podobnym profilu produkcji w jedno przedsi biorstwo. 

W taki sposób powsta y na przyk ad zak ady „Domgos” i „Polnam”. B d ca 

najwi kszym zak adem przemys owym w Cz stochowie Huta im. B. Bieruta  

w latach siedemdziesi tych zatrudnia a ponad 13 tys. pracowników. Do stosun-

kowo du ych nale a y równie  przedsi biorstwa (stan na 1975 rok): Cz sto-

chowskie Zak ady Przemys u Bawe nianego im. Z. Modzelewskiego „Ceba” 

(3958 pracowników), Prz dzalnia Czesankowa „We nopol” (3320), Prz dzalnia 

Czesankowa im. M. Koszutskiej „Elanex” (3098), Cz stochowskie Zak ady 

Przemys u Lniarskiego „Stradom” (3101), Cz stochowskie Zak ady Przemys u 

Lniarskiego „Warta” (1960), Kombinat Budowy Maszyn „Cz stochowa” Zak ad 

Budowy Maszyn w Cz stochowie (1898), Zak ad Elementów Wyposa enia Bu-

downictwa „Metalplast – Cz stochowa” (1580), Odlewnia eliwa „Metalplast” 

(541), Cz stochowskie Zak ady Metalowe „Domgos” (844), Cz stochowskie 

Zak ady Materia ów Biurowych (949), Zak ady Konfekcji Technicznej „Pol-

nam” (765), Cz stochowskie Huty Szk a (607), Cz stochowskie Zak ady Mate-

ria ów Ogniotrwa ych (1045), Fabryka Pomocy Naukowych (401), Cz stochow-

ska Fabryka Artyku ów Muzycznych „Melodia” (482), Cz stochowskie Zak ady 

Zabawkarskie (440), Zak ady Artyku ów Technicznych i Galanteryjnych „Pol-

gal” (396), Cz stochowskie Zak ady Graficzne (256), Katowickie Fabryki Mebli 

– Fabryka Mebli (372), Spó dzielnia Pracy „Post p” (1060), Spó dzielnia Inwa-

lidzka „Cz stochowianka” (1228), Spó dzielnia Inwalidów „Nowe ycie” (554), 

Spó dzielnia Pracy „Dzianilana” (651), Spó dzielnia Pracy Poligraficzno-Wy- 
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dawnicza „Udzia owa” (254), Wytwórnia Sprz tu Medycznego Spó dzielnia 

Pracy (254) i Spó dzielnia Pracy Bran y Skórzanej „Lux-gal” (191)8. W po owie 

lat siedemdziesi tych w Cz stochowie zdecydowan  przewag  pod wzgl dem 

warto ci produkcji i zatrudnienia mia  przemys  hutniczo-metalowy. Na drugim 

miejscu lokowa  si  przemys  w ókienniczy. 

Po zmianach ustrojowych w 1989 r. w Cz stochowie przeprowadzono pry-

watyzacj  i restrukturyzacj  przedsi biorstw pa stwowych. By y one prowadzo-

ne w trybie ustawy z 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsi biorstw pa stwo-

wych i ustawy z 20 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji. Zak ady 

przechodzi y zmiany w asno ciowe. W latach 1991–1996 w województwie cz -

stochowskim sprywatyzowano ogó em 54 przedsi biorstwa (prywatyzacja by a 

kontynuowana) w oparciu o wspomniane wy ej ustawy. Jednocze nie pojawia y 

si  kapita y zagraniczne, ulega y zmianom rynki zbytu. Zak ady przemys owe 

przystosowywa y si  do wymogów gospodarki rynkowej. Okaza o si  jednak, e 

nie wszystkie mog y sprosta  tym wymogom. 

 

Fot. 3. Budynek Cz Z P B „Ceba” 

W wyniku prowadzonych dzia a  prywatyzacyjnych pa stwowych zak adów 

przemys owych og oszono upad o ci: CzZPB „Ceba”, Prz dzalni Czesankowej 

„Elanex”, Prz dzalni Czesankowej „We nopol”, CzZPLn. „Warta”, „Polnamu”, 

„Domgosu” i wielu innych. Likwidowane miejsca pracy w du ych przedsi bior-

stwach zosta y w znacznej mierze zast pione miejscami w licznie powstaj cych 

ma ych i rednich zak adach. Na miejscu „Ceby” powsta a firma „Polontex” 

S.A. W obiekcie po „We nopolu” rozwija si  firma „Limar” Sp. z o.o. Pomiesz-

czenia „Warty” zamieniono na hale targowe, hurtownie i drobne punkty sprze-

da y, w których znalaz o zatrudnienie kilkaset osób. 

                                                 
8 Tam e. 
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Fot. 4. Teren firmy „Polontex” S.A. 

 

Fot. 5. Hale fabryczne Prz dzalni Czesankowej „Elanex 

W ko cu 2008 r. w Cz stochowie by o ogó em 25 507 podmiotów prowa-

dz cych dzia alno  gospodarcz , w tym 2025 spó ek prawa handlowego i 375 

takich spó ek z kapita em zagranicznym. Podmioty gospodarcze sektora pu-

blicznego stanowi y 2,2%, a podmioty sektora prywatnego 97,8%. Przedsi bior-

stwa przemys owe i budowlane (powy ej 9 osób) zatrudnia y cznie 33,2 tys. 

pracowników, co stanowi o 43,3% ogó u pracuj cych w mie cie9. 

                                                 
9 Ustawa z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsi biorstw pa stwowych (DzU RP, nr 41, 

poz. 289); Ustawa z dnia 30 sierpnia z 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsi biorstw 
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Fot. 6. Hale fabryczne „We nopolu”  

 

Fot. 7. Teren Cz stochowskich Zak adów Przemys u Lniarskiego „Stradom” 

                                                                                                                         
pa stwowych (DzU RP 1996, nr 118, poz. 561). Por. E. Bitner, Procesy prywatyzacyjne w by-

ym województwie cz stochowskim oraz regionie, [w:] Region cz stochowski, red. K. G bocki, 

Cz stochowa 2006, s. 136–140; J. Kapsa, Postscriptum, [w:] Cz stochowa. Dzieje miasta  

i Klasztoru Jasnogórskiego, t. 4: Dzieje miasta i klasztoru po 1945 roku, red. K. Kersten, Cz -

stochowa 2007, s. 576, 579, 582.  



52 Franciszek SOBALSKI 

Po 1989 r. w przemy le cz stochowskim zaznaczy  si  rozwój nowocze-

snych dzia ów produkcji, jak na przyk ad z zakresu in ynierii rodowiska (wdra-

anie nowoczesnych technologii grzewczych, komunalne i zak adowe oczysz-

czalnie cieków, przetwarzanie odpadów); w bran y elektrycznej (automatyka  

i sterowanie urz dzeniami elektrycznymi); w bran y samochodowej (akcesoria 

zwi zane z bezpiecze stwem jazdy, uk ady hamulcowe, systemy polimeryczne, 

cz ci gumowe, siedzenia samochodowe); hutnictwo szk a (opakowania szkla-

ne) i inne. 

Wspomniane dzia y produkcji przemys owej w Cz stochowie reprezentuj  

mi dzy innymi firmy: ISD Huta Cz stochowa Sp. z o.o., Odlewnia eliwa 

„Wulkan” S.A., TRW Polska Sp. z o.o., Brembo Sp. z o.o., Guardian Cz sto-

chowa Sp. z o.o., Stolzle Cz stochowa S.A., Fortum Power and Heat Polska Sp. 

z o.o., Wilga Sp. z o.o., Zak ad Elektronicznych Urz dze  Pomiarowych „Pozy-

ton” Sp. z o.o. Istnieje du e zainteresowanie inwestorów zagranicznych cz sto-

chowskim o rodkiem przemys owym. 

 

Fot. 8. Huta „Guardian Cz stochowa”  

Aneks 

W ci gu dziejów zak ady przemys owe w Cz stochowie przechodzi y nie-

jednokrotnie ró nego rodzaju reorganizacje. Ulega y zmianom równie  ich na-

zwy. Jednocze nie powstawa y nowe przedsi biorstwa przemys owe. Poni szy 

wykaz przedsi biorstw przemys owych wed ug stanu na rok 1979 zosta  sporz -
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dzony przez Urz d Miejski w Cz stochowie i zatytu owany Przemys  w XXXV- 

-leciu. Chodzi o tu niew tpliwie o lata 1944–1979, a wi c o 35-lecie przemys u 

Cz stochowy w PRL. W wykazie tym zosta y wyszczególnione nazwy tutej-

szych zak adów przemys owych oraz ich adresy. Wykaz ten z jednej strony sta-

nowi ewidencj  istniej cych w tym czasie w Cz stochowie przedsi biorstw 

przemys owych, z drugiej za  – jest w jakim  sensie punktem odniesienia do 

wcze niej powsta ych tu przedsi biorstw. W sumie u atwia on niew tpliwie 

identyfikacj  poszczególnych zak adów przemys owych w o rodku. 

Po transformacji ustrojowej w 1989 r. wymienione w poni szym wykazie 

zak ady przemys owe w Cz stochowie (stan na rok 2010) uleg y prywatyzacji  

i restrukturyzacji. Wiele z nich szybko upad o, zarówno nale ce do sektora 

pa stwowego, jak i spó dzielczego, nie by y one bowiem przystosowane do go-

spodarki rynkowej. 

Nazwa zak adu 
Adres zak adu: Cz stochowa, nazwa ulicy  

i numer 

Zak ad Energetyczny  Armii Krajowej (al. Zawadzkiego) 5 

Huta im. B. Bieruta Rejtana 6 

Cz stochowskie Zak ady Materia ów 

Ogniotrwa ych 
Legionów (Manifestu Lipcowego) 90/100 

Przedsi biorstwo Realizacji Kompletnych 

Obiektów Przemys owych „Komobex” 
Dekabrystów 41  

Zak ady Budowy Maszyn  yzna 15 

Zak ad Bi uterii i Metaloplastyki „Agmet”  Jasnogórska 27/29 

Fabryka Pras Automatycznych „Wykromet” Rolnicza 33 

Cz stochowskie Zak ady Metalowe „Domgos” Krótka 16 

Fabryka Samochodów Ma olitra owych 

„Polmo” Zak ad Nr 6 
Ku S o cu 1  

Cz stochowskie Zak ady Przemys u 

Bawe nianego im. Z. Modzelewskiego 
Bardowskiego 17  

Prz dzalnia Czesankowa „Elanex” Krakowska 80 

Prz dzalnia Czesankowa „We nopol”  1. Maja 19 

Cz stochowskie Zak ady Przemys u 

Lniarskiego „Stradom” 
1. Maja 21  

Cz stochowskie Zak ady Przemys u 

Lniarskiego „Warta” 
Krakowska 45  

Cz stochowskie Zak ady Przemys u 

Lniarskiego 
Przejazdowa 2 

Zak ady Konfekcji Technicznej „Polnam” Garibaldiego 3 

Zak ady Artyku ów Technicznych i 

Galanteryjnych „Polgal” 
Ogrodowa (Armii Ludowej) 66  

Zak ady Elementów Wyposa enia 

Budownictwa „Metalplast” 
Krótka 28  
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Odlewnia eliwa („Metalplast”) Tartakowa 31/33 

Zak ady Monta owe Lekkiej Obudowy  wa y Dwernickiego 21 

Cz stochowskie Huty Szk a  Warszawska 347 

Katowickie Przedsi biorstwo Ceramiki 

Budowlanej 
Tatrza ska 3  

Cz stochowskie Zak ady Przemys u 

Zapa czanego  
Ogrodowa (Armii Ludowej) 68 

Cz stochowskie Zak ady Wyrobów 

Papierowych  
G ówna 68 

Cz stochowskie Zak ady Materia ów 

Biurowych  
wirki i Wigury 12/14 

Zak ady Mi sne  Rze nicka 2 

Fabryka Pomocy Naukowych  Brze nicka 60 A 

Cz stochowskie Zak ady Graficzne  aleja NMP 52 

Fabryka Artyku ów Muzycznych  Dekabrystów 67 

Wojewódzki Zwi zek Spó dzielni Rolniczych  aleja NMP 51 

Wojewódzka Spó dzielnia Mleczarska  Kiedrzy ska (16. Stycznia) 23 

Wojewódzka Spó dzielnia Ogrodnicza  1. Maja 4 

Wojewódzka Spó dzielnia Spo ywców 

„Spo em” 
Wolno ci 83/85  

Cz stochowskie Zak ady Zabawkarskie  Kawia 4/14 

Wytwórnia Sprz tu Medycznego  Kiedrzy ska (16. Stycznia) 23 

Spó dzielnia Pracy „Lux-Gal”  Olszty ska 51 

Spó dzielnia Pracy „Post p”  Armii Krajowej (al. Zawadzkiego) 1/3 

Spó dzielnia Pracy „Udzia owa”  Mielczarskiego 1/3 

Ceramiczno-Mineralna Spó dzielnia Pracy  Armii Krajowej (al. Zawadzkiego) 1/3 

Spó dzielnia Pracy „Odzie ”  Broniewskiego 3 

Spó dzielnia Inwalidów „Anka”  Niepodleg o ci (al. ZWM) 14 

Spó dzielnia Inwalidów „Uniwersum”  Spadek 13/15 

Spó dzielnia Inwalidów „Nowe ycie”  Warszawska 67 

Spó dzielnia Inwalidów „Cz stochowianka”  Brze nicka 36 

Spó dzielnia Inwalidów „Renoma”  Bór 18/24 

Spó dzielnia Inwalidów „Ermet”  Armii Krajowej (al. Zawadzkiego) 1/3  

Zak ad Meblarski im. Pa czy skiego  Boya- ele skiego 12  

Spó dzielnia Pracy „Dzianilana”  Brze nicka 46 A 

Spó dzielnia Pracy „Chemik”  Mirowska 75/79 

Katowickie Fabryki Mebli  Wilsona (Konkielów) 32 

Cz stochowski Zak ad Produkcyjny  Bieszczadzka 9/35 

Polski Zwi zek G uchych „Mepar”  Sobieskiego 54 
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Galeria 

 

Fot. 9. Cz stochowa – widok z „lotu ptaka „(dawne zak ady „Ceba”, „Elanex”, „Warta”) 

 

Fot. 10–11. Zabudowania fabryczne „Elanexu” 
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Fot. 12. Budynki mieszkalne „Elanexu” 

 

Fot. 13. Budynki biurowe „Elanexu” 



 Krótka historia przemys u Cz stochowy XIX–XXI w. 57 

 

Fot. 14–15. Zagospodarowany teren po CzZPL „Warta” 

 

Fot. 16. ISD Huta „Cz stochowa” Zak ad Stalownia 

 

Fot. 17. Zak ad „Warta” – wspó cze nie 
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Fot. 18. Zak ad Stalownia – ISD Huta „Cz stochowa” 

 

Fot. 19. Tablica informacyjna ISD Huta „Cz stochowa” 
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Krótka historia przemys u Cz stochowy XIX–XXI w.  

Streszczenie 

Dzieje cz stochowskiego o rodka przemys owego omówiono w du ym skrócie, zgodnie  

z ogólnie przyj tym podzia em na okresy. Na prze omie XIX i XX wieku w przemy le Cz sto-

chowy nast pi  przewrót techniczny, czyli przej cie od manufaktury do fabryki, tj. do zastosowa-

nia maszyn parowych jako si y nap dowej w przemy le. 

Ju  przed I wojn  wiatow  Cz stochowa pod wzgl dem potencja u przemys owego w Króle-

stwie Polskim lokowa a si  na trzecim miejscu – po odzi i Warszawie. W okresie wojny (1914–

1918) przemys  fabryczny w Cz stochowie na skutek utraty róde  zaopatrzenia w surowce i ro-

syjskiego rynku zbytu, a tak e rekwizycji maszyn i urz dze  przemys owych – upad  ca kowicie.  

Po zako czeniu wojny i odzyskaniu przez Polsk  niepodleg o ci w 1918 r. przemys  cz sto-

chowski zosta  odbudowany. Z kolei podczas II wojny wiatowej (1939–1945) przemys  Cz sto-

chowy poniós  ogromne straty. Wiele zak adów unieruchomiono. Ju  na pocz tku okupacji kontro-

l  nad Hut  „Cz stochowa” przej  niemiecki koncern „Hasag”. Pocz wszy od 1941 r., ponad po-
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owa produkcji hutniczej sz a na cele wojskowe. W 1942 r. w „Hasagu” (fabryka „Warta”) produ-

kowano cz ci amunicji, takie jak uski i skorupy granatów. 

Po wojnie w 1946 r. przemys  zosta  przej ty na w asno  pa stwa. Rozbudowywano i tworzono 

w Cz stochowie wielkie zak ady przemys owe. Oprócz Huty „Cz stochowa”, do najwi kszych nale-

a y zak ady przemys u w ókienniczego: „Ceba”, „We nopol”, „Elanex”, „Stradom” i „Warta”. 

Po transformacji ustrojowej w 1989 r. w Cz stochowie, tak jak w ca ym kraju, przeprowadzano 

prywatyzacj  i restrukturyzacj  przedsi biorstw pa stwowych. Nast pi o przej cie od gospodarki 

centralnie sterowanej do gospodarki rynkowej. Wiele zak adów przemys owych og osi o upad o . 

W zwi zku z tym pojawi o si  nowe zjawisko – bezrobocie. Robotnicy byli stopniowo zwalniani, 

otrzymywali odprawy, zasi ki itp. 

Na miejsce wielkich i du ych zak adów w Cz stochowie powstawa y przedsi biorstwa ma e i red-

niej wielko ci, jak na przyk ad firma w ókiennicza „Polontex” S.A. czy firma „Limar” Sp. z o.o. 

Obecnie w Cz stochowie powstaj  niejednokrotnie nowoczesne przedsi biorstwa i dzia y produk-

cji, których dotychczas nie by o, a które maj  perspektywy rozwoju. Pojawiaj  si  równie  inwesto-

rzy reprezentuj cy kapita  zagraniczny. Ogólnie bior c, obserwuje si  coraz wi ksze zainteresowanie 

tak krajowych, jak i zagranicznych inwestorów cz stochowskim o rodkiem przemys owym. 

S owa kluczowe: Cz stochowa, przemys , kapita , produkcja, fabryka, zak ad, kopalnia, robotnik. 

The short history of the industry of Cz stochowa 

Summary 

History of industrial center of Cz stochowa was briefly discussed according to accepted divi-

sion into periods. At the turn of XIX and XX century in the industry of Cz stochowa technical 

revolution happened i.e. transition from manufactures into factories, in other words, the use of 

steam engines as a driving force in industry. 

Before the First World War Cz stochowa was placed third (after od  and Warsaw) in terms of 

industrial potential in the Kingdom of Poland. During the war (1914–1918) factory industry fell 

completely as a result of the loss of sources of supplies in the raw materials and the Russian mar-

ket, and the requisition of machinery and industrial equipment. After the war ended and Poland re-

gained its independence in 1918 the Cz stochowa industry was rebuilt.  

In turn, during the Second World War the industry of Cz stochowa suffered enormous losses. 

Many establishments were disabled. At the beginning of the occupation, the control of the 

“Cz stochowa” Steelworks was taken over by the German concern “Hasag”. Starting in 1941 more 

than half of the steelmaking industry went to military targets. In 1942 in the “Hasag” (“Warta” fac-

tory) parts of the ammunition were produced, such as grenade shells.  

After the war in 1946 the industry was taken over by the state. Great industrial plants were expanded 

and built in Cz stochowa. In addition to the “Cz stochowa” Steelworks, the biggest ones were now the 

factories of the textile industry: “Ceba”, “We nopol”, “Elanex”, “Stradom” and “Warta”.  

After the systemic transformation in 1989 in Czestochowa, as in the whole country privatization 

and restructure of state-owned enterprises was carried out. There has been a transition from a central-

ly controlled economy to a market economy. Many industrial plants have declared bankruptcy. As a 

result, there has been a new phenomenon – unemployment. Workers were gradual release, received 

severance pay, benefits, etc. Small and medium–sized businesses, such as the “Polontex” textile 

company and “Limar”, were established in the place of big and large plants in Czestochowa.  

At present, in Cz stochowa, modern companies and departments of production are often raised, 

which have not been present and which have prospects of development. There are also investors, 

representing foreign capital. In general, the interest of both domestic and foreign investors in the 

Cz stochowa industrial center is growing. 

Key words: Cz stochowa, industry, capital, production, factory, plant, mine, worker. 


