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60 lat przetwórstwa zielarskiego w Klęce

Geneza zakładów zielarskich w Klęce sięga 1945 roku, kiedy to na podstawie 
dekretu o reformie rolnej Skarb Państwa przejął nieruchomości ziemskie i zabu-
dowania będące częścią dóbr maxa Jouanna. Na mocy decyzji ministerstwa rolni-
ctwa i reformy rolnej w październiku 1945 część nieruchomości ziemskich, wraz 
z zabudowaniami, przemysłem rolnym, warsztatami mechanicznymi i inwenta-
rzem przekazano, na warunkach dzierżawy Państwowej fabryce Chemiczno-far-
maceutycznej „Pebeco” w Poznaniu. W roku 1947 Klęka przeszła pod Zarząd Zjed-
noczenia Przemysłu organicznego w Łodzi  i stała się ośrodkiem zaopatrującym 
pracowników przemysłu chemicznego w artykuły spożywcze. mimo, że nadano 
wtedy przedsiębiorstwu nazwę Zakłady Przemysłowo-rolne, to było to jedynie 
przedsiębiorstwo aprowizacyjne, dostarczające innym zakładom zjednoczenia 
mięso, masło, sery, miód, kaszę i owoce. W roku 1948 dyrektorem Zakładów 
Przemysłowo-rolnych w Klęce został pan  Stanisław maciołowski. Nowy dyrektor 
szybko zgromadził wokół siebie grono entuzjastów zainteresowanych produkcją 
farmaceutyczną. Wtedy to zrodziła się w Klęce idea stworzenia na terenie ogro-
du nowoczesnych plantacji zielarskich, a w budynkach byłego folwarku zakładu 
farmaceutycznego wytwarzającego preparaty lecznicze z lokalnych surowców. Już 
jesienią tego samego roku przystąpiono do pierwszych prób produkcji folikuliny. 
Prawie równolegle przystąpiono też do uruchomienia produkcji kazeiny dla ce-
lów farmaceutycznych. Pionierami tworzącymi wtedy przemysł farmaceutyczny w 
Klęce byli: pani maria maciołowska oraz pan Stefan Doerffer. Dużą rolę odegrali 
również mechanicy, tworzący ze złomu pierwsze linie produkcyjne, panowie: Jan 
michalak, Leon Cieślak, feliks tomczak.

Prawdziwy rozwój przetwórstwa zielarskiego zaczął się jednak od momentu, 
kiedy to istniejące w Klęce Zakłady Przemysłowo-rolne przekazane zostały Zjed-
noczonym Zakładom Przemysłu farmaceutycznego w Warszawie jako „Wytwórnia 
nr 11”. miało to miejsce 10 października 1949 roku. tą właśnie datę uważa się za 
rzeczywisty początek przemysłu farmaceutycznego w Klęce.  rozpoczął się wtedy 
okres intensywnego rozwoju przemysłu zielarskiego. W budynku potartacznym 
przystąpiono do uruchomienia produkcji oleju rycynowego. W roku 1950 Klę-
ka zaopatrywała już cały kraj w ten produkt. Sprzedaż oleju rosła z miesiąca na  
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miesiąc. Surowiec (ziarno rącznika) pochodził głównie z własnych upraw. W roku 
1951 olej rycynowy stał się nawet ważnym produktem eksportowym. Był to pierw-
szy wielki sukces zielarskiej Klęki, a nawet polskiego przemysłu zielarskiego. 

Wiosną 1950 roku przystąpiono do budowy suszarni surowców zielarskich. 
Suszarnię zlokalizowano w byłej szopie po pługach parowych. Urządzenia su-
szarnicze zbudowano dosłownie ze złomu. Klęka stała się znaczącym w kraju 
producentem surowców zielarskich. Jesienią 1950 roku zaczęto produkcję pek-
tynowych preparatów odżywczych: Pomonalu z jabłek oraz Karotanu z marchwi, 
a w późniejszych latach również Kukurbitanu z dyni. 

ryc. 1.  Suszarnia do surowców zielarskich – lata 50-te XX wieku

W czerwcu 1951 roku przedsiębiorstwo przechodzi z resortu przemysłu chemicz-
nego do resortu przemysłu rolnego i skupu, a jednostką nadrzędną staje się Zarząd 
Przemysłu Zielarskiego. W roku 1952 zmieniono nazwę na „Przemysłowo-rolne Za-
kłady Zielarskie” ( nazwę tą przedsiębiorstwo nosiło do końca roku 1992, czyli do 
momentu przekształcenia w Spółkę Akcyjną ). W roku 1959 do nazwy przedsiębior-
stwa dodano jeszcze znak firmowy „Herbapol” – znak przyjęty wtedy przez wszystkie 
przedsiębiorstwa wchodzące w skład Zjednoczenia Przemysłu Zielarskiego. 

 
Produkcję słynnego oleju karotenowego z marchwi, zmodyfikowaną metodą 

koagulacyjną, rozpoczęto w roku 1953.  Początkowo roczna produkcja nie prze-
kraczała 50 ton. Na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, po rozbudo-
wie linii produkcyjnej, roczna produkcja osiągnęła poziom 300 ton. Był to bar-
dzo cenny produkt dla przemysłu spożywczego, barwiono nim margarynę i inne 
produkty spożywcze. Dopiero w drugiej połowie lat siedemdziesiątych, kiedy do 
Polski zaczęto sprowadzać syntetyczne barwniki spożywcze, bardzo tanie i dają-
ce produktom spożywczym ładniejszą barwę niż naturalny karoten, zaniechano 
produkcji tego ekstraktu. 
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W drugiej połowie lat  50-tych uruchomiono w Klęce produkcję Biostyminy 
– jedynego w Polsce parenteralnego preparatu roślinnego. Pierwsze próby pro-
dukcji rozpoczęto w roku 1955, bezpośrednio po opracowaniu technologii przez 
profesora Jana muszyńskiego z Akademii medycznej w Łodzi. W tym czasie przy-
stąpiono też do założenia własnych plantacji szklarniowych aloesu drzewiastego. 
Uruchomienie w Klęce produkcji Biostyminy było ogromnym sukcesem polskiego 
przemysłu zielarskiego. Do tej pory Biostymina jest jednym z najważniejszych na 
polskim rynku farmaceutycznym preparatów o działaniu immunostymulującym. 
W roku 1956 jeden z największych twórców polskiego zielarstwa dr marcin Jaru-
zelski zorganizował dział naukowy – wewnętrzną jednostkę organizacyjną zajmu-
jącą się przede wszystkim wprowadzaniem do upraw różnych roślin leczniczych. 
W późniejszych latach działem tym kierował jego znakomity uczeń pan Władysław 
Czarny. W swojej prawie czterdziestoletniej historii dział ten miał ogromny udział 
w rozwoju upraw zielarskich w Polsce. Do ważniejszych osiągnięć możemy zali-
czyć: opracowanie metod uprawy polowej ostropestu plamistego i karczochów 
oraz metody uprawy szklarniowej aloesu drzewiastego, wyhodowanie pełnokwia-
towej odmiany malwy czarnej, wprowadzenie mechanizacji do upraw rumianku 
i dziurawca. Dział naukowy prowadził swoje doświadczenia uprawowe w ścisłej 
współpracy z dawnym instytutem Przemysłu Zielarskiego (obecnie oddział roślin 
Zielarskich instytutu Włókien Naturalnych i roślin Zielarskich). Jednym z najwięk-
szych osiągnięć działu naukowego było opracowanie metody pozyskiwania spory-
szu ze specjalnych plantacji żyta. Wielki wkład w realizację tego projektu wniósł 
pan Stefan Doerffer, autor oryginalnej zakażarki sporyszowej. Jego prace umoż-
liwiły produkcję sporyszu, a tym samym i leczniczych preparatów sporyszowych 
na bardzo dużą skalę. Klęka stała się wtedy jednym z największych producentów 
sporyszu w europie.

W roku 1957 przystąpiono do budowy pierwszego od podstaw nowego bu-
dynku produkcyjnego, przeznaczonego dla przyszłego działu ekstrakcji. Budowę 
ukończono w roku 1959. od tego momentu Klęka stała się w kraju największym 
zakładem ekstrakcji ziół. W latach sześćdziesiątych przystąpiono do produkcji 
soków ziołowych i intraktów – preparatów otrzymywanych ze świeżych stabili-
zowanych ziół. Do tej pory Klęka jest jedynym w Polsce producentem tego typu 
preparatów i jednym z nielicznych w europie. W latach sześćdziesiątych uru-
chomiono w Klęce produkcję rutozydu z ziela gryki, koncentratu chlorofilowe-
go z ziela pokrzywy oraz wyciągu paprotnikowego dla celów weterynaryjnych. 
W latach sześćdziesiątych uruchomiono też produkcję suchego wyciągu z czarnej 
rzodkwi, głównego składnika leku raphacholin – półproduktu dla Wrocławskich 
Zakładów Zielarskich Herbapol. Była to ogromna produkcja, rocznie wytwarzano 
prawie 100 ton ekstraktu z czarnej rzodkwi. Bardzo interesujące były realizowane 
w tym czasie prace badawczo-rozwojowe związane z produkcją witaminy e z na-
sion pomidorów oraz N-butyloskopolaminy z bielunia.
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ryc. 2.  Widok zakładów zielarskichw latach 50-tych XX wieku

W połowie lat sześćdziesiątych uruchomiono w Klęce produkcję farmakope-
alnego wyciągu tymiankowego dla Poznańskich i Wrocławskich Zakładów Zielar-
skich Herbapol. Początkowo była to niewielka produkcja, jednak w latach siedem-
dziesiątych i osiemdziesiątych osiągnęła poziom przekraczający 400 ton rocznie. 
Była to największa produkcja płynnego ekstraktu w historii polskiego zielarstwa. 

W roku 1975 dyrektorem Herbapolu w Klęce został marian maleszka, który 
pełnił tą funkcję do roku 1990. Ambicją nowego dyrektora było uczynić z Herba-
polu w Klęce duży i nowoczesny zakład przemysłowy. Nastąpił czas intensywnej 
modernizacji przedsiębiorstwa - powstały nowe budynki produkcyjne, nowe linie 
technologiczne, zaczęto pracować nad nowymi produktami farmaceutycznymi.   

W latach siedemdziesiątych podjęto w Polsce prace nad otrzymaniem rodzi-
mego leku z ostropestu plamistego o działaniu antyhepatotoksycznym. W tym 
czasie instytut Przemysłu Zielarskiego w Poznaniu (obecnie instytut Włókien Na-
turalnych i roślin Zielarskich) oraz Przemysłowo-rolne Zakłady Zielarskie Herba-
pol w Klęce w wyniku wieloletnich wspólnych badań opracowały własną metodę 
otrzymywania ekstraktu zawierającego ponad 50 % sylimaryny. technologia zosta-
ła opatentowana jako „sposób wytwarzania koncentratu flawonolignanów z owo-
ców ostropestu plamistego”. Pozwoliła ona na uruchomienie przez Poznańskie 
Zakłady Zielarskie Herbapol produkcji pierwszego polskiego leku odtruwającego 
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wątrobę o nazwie „Sylimarol”. Było to największe osiągniecie w historii polskiego 
zielarstwa i ziołolecznictwa. Do dziś preparaty ostropestowe należą do najważ-
niejszych leków roślinnych na krajowym rynku farmaceutycznym, a „Sylimarol” 
jest nadal najlepiej sprzedającym się lekiem roślinnym w Polsce. Dlatego też rośli-
ną jubileuszowego roku 2009 wybrano ostropest plamisty.

W realizacji tego projektu duży udział wnieśli pani elżbieta Czosnowska oraz pano-
wie: ryszard Jankowski, Antoni Sobolewski i Władysław Jarząbek. Projekt realizowany 
był z niesamowitym entuzjazmem. Pani elzbieta Czosnowska i pan ryszard Jankowski 
wnieśli też ogromny wkład w realizację następnych projektów związanych z nowymi 
produktami zielarskimi. Uczestniczyli również w pracach nad nowym typem ekstrak-
tora – powstał nowoczesny ekstraktor dynamiczny o ponad trzykrotnie większej wy-
dajności niż powszechnie stosowane w rodzimej branży zielarskiej.

W latach osiemdziesiątych opracowany został bardzo szczegółowy program 
rozbudowy i modernizacji zakładów. istotą tego programu była nowoczesna 
ekstrakcja ziół z zastosowaniem nowych technik ekstrakcyjnych oraz produkcja 
suchych wyciągów ziołowych metodami rozpyłowymi. W programie dużą wagę 
przywiązano do stworzenia w Klęce nowoczesnego zaplecza technicznego, któ-
re umożliwiłoby produkcję leków roślinnych jako produktów rynkowych. istniał 
wtedy pogląd, że przyszłością Herbapolu w Klęce nie są same tylko ekstrakty lecz 
konkretne leki otrzymane z tych właśnie ekstraktów. W przyszłości Klęka miała 
być przede wszystkim producentem nowoczesnych leków roślinnych. Wielkim 
zwolennikiem tej idei był ówczesny dyrektor handlowy pan Andrzej Zieleziński. 
realizacja zasadniczej części tego programu, czyli rozbudowa i modernizacja za-
plecza ekstrakcyjnego, stała się możliwa dopiero w drugiej połowie lat dziewięć-
dziesiątych, czyli po prywatyzacji przedsiębiorstwa.

ryc. 3. Widok zakładów zielarskich w latach 80-tych XX wieku
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W roku 1993 Przemysłowo-rolne Zakłady Zielarskie „Herbapol” w Klęce, 
należące do grupy Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki rolnej, zgodnie 
z przepisami ustawy prywatyzacyjnej zostały przekształcone w jednoosobową 
spółką skarbu gminy Nowe miasto nad Wartą. Był to jedyny tego typu przypadek 
w Polsce, gdzie przedsiębiorstwo prowadzące działalność o charakterze ogól-
nokrajowym poddane zostało procesowi prywatyzacji według reguł przyjętych 
dla przedsiębiorstw terenowych. Dla rolniczej gminy Nowe miasto nad War-
tą była to nadzwyczajna szansa pozyskania ogromnych środków pieniężnych 
w wyniku prywatyzacji przedsiębiorstwa znajdującego się na jej terenie. o ile 
gmina Nowe miasto nad Wartą stanęła nagle przed możliwością pozyskania 
środków, jakich nigdy wcześniej nie miała i mieć nie mogła, o tyle przedsiębior-
stwo w Klęce znalazło się nagle w sytuacji znacznie trudniejszej niż wszystkie 
pozostałe państwowe zakłady zielarskie Herbapol. Przekształcenie w jednooso-
bową spółkę skarbu gminy oznaczało dla jego załogi i kierownictwa, że prywa-
tyzacja będzie realizowana przez jednostkę, która nie dysponuje odpowiednimi 
ku temu służbami i nie posiada żadnego doświadczenia w zakresie prywatyzacji 
przedsiębiorstw.

rok 1993 był najtrudniejszym rokiem w historii przedsiębiorstwa. Był to rok 
wielkich szans, ale jeszcze większych zagrożeń. Powstał problem: co uczynić by 
istniejące na terenie Klęki zakłady zielarskie nadal zajmowały się przetwórstwem 
zielarskim, by zatrudnieni w tych zakładach pracownicy nadal mieli pracę, by gmi-
na Nowe miasto nad Wartą mogła na prywatyzacji zyskać, a nie stracić.

Zrodziły się wtedy krańcowo różne koncepcje prywatyzacji. rozważano utwo-
rzenie spółki pracowniczej. Jednak z uwagi na niedochodowe gospodarstwo 
rolne, które było integralną częścią prywatyzowanego przedsiębiorstwa, spółka 
pracownicza nie miałaby żadnych szans normalnego funkcjonowania. Spółka 
pracownicza w Klęce byłaby dla gminy Nowe miasto katastrofą. Kolejną koncep-
cją, silnie popieraną przez wielu gminnych działaczy, było sprzedanie przedsię-
biorstwa („na raty”) jednemu z lokalnych biznesmenów. Była to koncepcja wy-
soce niebezpieczna, zarówno dla gminy jak i dla samego przedsiębiorstwa. Dziś 
po piętnastu już latach jest sprawą jasną, jakie byłyby konsekwencje tego typu 
prywatyzacji. Była też trzecia koncepcja: znalezienie w branży zielarskiej lub 
farmaceutycznej, w kraju lub za granicą, inwestora strategicznego, który byłby 
skłonny zagwarantować dalszy rozwój przedsiębiorstwa oraz dobrze zapłacić 
gminie za strategiczny pakiet akcji. ostatecznie ta trzecia koncepcja została 
przyjęta jako sposób prywatyzacji Herbapolu w Klęce. Dobrze się stało, że ra-
cjonalne podejście do sprawy prywatyzacji Herbapolu w Klęce zaczęło górować 
nad emocjami. 15 lat temu podjęte zostały właściwe decyzje. Załoga przedsię-
biorstwa w wyniku referendum oraz kierownictwo przedsiębiorstwa i władze 
gminy dokonali prawidłowego wyboru. W procesie prywatyzacji na strategicz-
nego inwestora wybrano światowego potentata w dziedzinie zielarstwa, firmę 
martin Bauer z Vestenbergsgreuth.
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Był to trudny wybór, który spotkał się z ogromną krytyką wielu środowisk. 
Wielu różnych działaczy, a nawet uczonych, uznało, że skutki tej decyzji będą dla 
Klęki i gminy Nowe miasto nad Wartą, a nawet dla całej polskiej branży zielarskiej 
katastrofalne. Przejęcie przez firmę martin Bauer strategicznego pakietu akcji 
stało się przedmiotem wielu niewybrednych publikacji prasowych. Pisano wtedy: 
„… w najbliższych miesiącach Herbapol w Klęce stanie się pakownią i dostarczy-
cielem taniej siły roboczej”. Stało się jednak inaczej. Zielarska Klęka kwitnie, a jej 
aktywność w europie i na świecie jest obecnie najlepszą wizytówką polskiego 
zielarstwa. Przeprowadzona w latach 1993/1994 prywatyzacja Herbapolu w Klęce 
uznana została za jedną z najlepiej przeprowadzonych prywatyzacji z udziałem 
kapitału zagranicznego w Polsce. Wszystkie obietnice inwestora strategicznego 
zostały spełnione. Nie dokonano żadnych zwolnień, płace przekroczyły średnią 
krajową, przystąpiono do intensywnych szkoleń pracowników, znacznej popra-
wie uległy warunki pracy. Dokonano ogromnych inwestycji. Dokonano też znacz-
nego transferu know-how. Do Klęki dotarły najnowsze technologie w zakresie 
przetwórstwa zielarskiego.

Wzorcowy przebieg prywatyzacji dawnego Herbapolu w Klęce stał się też jed-
nym z najważniejszych argumentów uzasadniających przyznanie przez Czasopis-
mo Aptekarskie Panu Albertowi ferstl – osobie odpowiedzialnej ze strony inwe-
stora strategicznego za realizację tej właśnie prywatyzacji, „europejskiego Lauru 
farmacji”. Było to pierwsze tego typu wyróżnienie przyznane w Polsce obcokra-
jowcowi. Przyznając Panu Albertowi ferstl to wyróżnienie w uzasadnieniu wyraź-
nie wspomniano o prywatyzacji zakładów zielarskich w Klęce, dokonanej 15 lat 
temu. Jednoznacznie stwierdzono, że prywatyzacja Herbapolu w Klęce, jednego z 
mniejszych zakładów zielarskich w Polsce, była bardzo korzystna nie tylko dla za-
łogi i gminy, ale także dla polskiego przemysłu farmaceutycznego. Na polski grunt 
przeniesione zostały nowoczesne metody uprawy ziół oraz nowoczesne techno-
logie produkcji ekstraktów ziołowych. Powstanie na terenie Polski silnego i no-
woczesnego ośrodka uprawy ziół oraz przetwórstwa zielarskiego, dysponującego 
najnowszą techniką w dziedzinie adjustacji i ekstrakcji, niezależnie od struktury 
własnościowej, jest dla kraju korzystne. Polskie zioła przerabiane są w Polsce, 
a polskie produkty zielarskie należą do jednych z najlepszych na świecie.
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ryc. 4. Widok zakładów zielarskich, rok 2001

ryc. 5. Uprawa aloesów

Współczesne przedsiębiorstwo Phytopharm jest kontynuatorem tego co 
w dawnym Herbapolu w Klęce było najważniejsze: być najlepszym w dziedzinie 
ekstrakcji ziół. od momentu powstania w Klęce „Wytwórni nr 11” produkcja eks-
traktów zawsze była w centrum zainteresowania kierownictwa przedsiębiorstwa. 
Zawsze uważano, że przyszłością Klęki jest nowoczesna ekstrakcja. 

obecnie przedsiębiorstwo Phytopharm jest największym i najnowocześniejszym 
zakładem ekstrakcji ziół w Polsce, należy też do grupy największych tego typu za-
kładów w europie – mieści się nawet w pierwszej piątce. od wielu już lat przedsię-
biorstwo Phytopharm należy do „złotej setki” wielkopolskich przedsiębiorstw. W 
roku 2004 zajęło nawet 7 miejsce w województwie. Przedsiębiorstwo daje zatrud-
nienie 230 pracownikom. Ponadto daje też utrzymanie pracownikom wielu firm 
współpracujących z przedsiębiorstwem Phytopharm, a także licznym plantatorom 
i zbieraczom ziół. Jest również przedsiębiorstwem, w którym każdego roku wielu 
praktykantów z różnych uczelni może nauczyć się podstaw nowoczesnej technologii 
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leku roślinnego. Produkowane w Klęce preparaty roślinne są obecne we wszystkich 
aptekach na terenie całej Polski. Niektóre z nich są też w aptekach na terenie rosji, 
Litwy, Czech, Słowacji, Hiszpanii. Wytwarzane w Klęce farmaceutyczne substancje 
aktywne pochodzenia roślinnego są istotnymi składnikami wielu znanych nie tylko 
w Polsce, ale również na świecie leków. Polskie ekstrakty z Klęki trafiają nawet do 
Australii. ekstrakty ziołowe produkowane w Klęce są też biologicznie aktywnymi 
składnikami licznych kosmetyków i pro-zdrowotnych środków spożywczych. 

ryc. 6. Hala wyparek cienkowarstwowych

ryc. 7. Hala ekstrakcji dynamicznej

Na zamieszczonych w tekscie zdjęciach widać historię i dzień dzisiejszy zielar-
skiej Klęki (zdjęcia pochodzą ze zbiorów Phytopharm Klęka SA)

 Opracował: Jerzy Jambor


