
Firma Pudliszki Sp. z o. o.  rozpoczęła swoją działalność na terenie Powiatu Gostyńskiego 

na początku XX w. Została założona w 1920 r. przez Stanisława Fenrycha, który 

zapoczątkował produkcję warzyw i owoców w nowo nabytym majątku. Okoliczni mieszkańcy 

z powątpiewaniem spoglądali na wysiłki nowego właściciela, jednak już po dwóch latach 

stworzył drugą w ówczesnej Polsce fabrykę konserw, w której zatrudnienie znalazło ok. 200 

osób. W 1927 roku firma wzbogaciła swoją produkcję o ketchup. Dzięki nowoczesnym 

metodom produkty marki Pudliszki trafiły na rynki europejskie oraz rynek amerykański. 

W czasach kryzysu na początku lat 30. fabryka funkcjonowała bardzo dobrze i 

zatrudniała ponad 800 osób, dzięki czemu region nie został dotknięty przez bezrobocie. W 

czasie swojej wizyty w fabryce ówczesny prezydent Ignacy Mościcki stawiał wytwórnię za 

przykład nowoczesnego i dobrze zarządzanego gospodarstwa. 

Przedsiębiorstwo utworzyło nowe oddziały i magazyny na terenie całego kraju. 

Zaopatrywało również polski flagowy statek Batory oraz Dar Pomorza. 

Firma prosperowała bardzo dobrze, a dzięki ciągłej modernizacji i inwestycjom 

osiągała jeszcze większe sukcesy. Ketchup Pudliszki stał się niezbędnym produktem na 

stołach polskich rodzin. Natomiast w 1976 r. zakupiono urządzenie do przerobu kukurydzy 

cukrowej, która w tym czasie nie cieszyła się popularnością na polskim rynku. 

W 1997 roku firma stała się częścią H.J. Heinz Company – amerykańskiego koncernu 

produkującego żywność i największego producenta ketchupu na świecie. Dzięki połączeniu 

z przedsiębiorstwem marki Heinz, Pudliszki stały się jedną z najbardziej rozpoznawalnych 

firm w światowym przemyśle spożywczym. Była to również okazja do dalszego rozwoju. 

Dzięki inwestycjom w przetwórni, otwarto nowe hale: TK5 – produkcji ketchupów oraz 

CROCUS – dań gotowych. Pozwoliło to na jeszcze prężniejsze działanie przedsiębiorstwa i 

poszerzenie bogatego asortymentu firmy (ketchup, koncentrat, sosy gorące i zimne) o 

gotowe dania mięsne: gołąbki, leczo, bigos, klopsiki. 

Początek 2015 roku przyniósł zmiany dla przedsiębiorstwa. Firma Heinz (która 

posiadała większość udziałów Pudliszek) połączyła się z Kraft Foods. Przetwórnia zyskała 

kolejne możliwości rozwoju. Wybudowano nową halę APPLE do produkcji sosów, 

majonezów musztard, na której zamontowano najnowocześniejsze linie produkcyjne.  

W całym okresie swojej działalności firma stale przykłada dużą wagę do jakości i 

świeżości produktów oferowanych konsumentom. Dzięki wieloletniej tradycji zachowują one 

najlepsze walory smakowe. Proces produkcji podlega ścisłej kontroli: począwszy od 

sadzonek pomidorów, groszku i kukurydzy, które przedsiębiorstwo pozyskuje od lokalnych 

rolników, poprzez kontrolę stosowanych środków chemicznych przez swoich kontrahentów 

oraz poddawanie regularnym badaniom wyrobów gotowych.  Pudliszki Sp. z o.o. jest 

członkiem Stowarzyszenia „Przedsiębiorczość dla ekologii”, które zrzesza przedsiębiorców 

działających na terenie województwa wielkopolskiego. Firmy te wspólnie podejmują 

inicjatywy, mające na celu przedstawienie rzetelnej informacji na temat zagrożeń, jakie niesie 

za sobą budowa kopalni odkrywkowej na obszarze, który obecnie jest prężnie 

wykorzystywany przez rolników zaopatrujących zakład w produkty niezbędne  do 

prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Spółka angażuje się też w organizację 

festynów ekologicznych. 

Pudliszki Sp. z o.o. działa na rzecz środowiska lokalnego. Chętnie wspiera wszystkie 

stowarzyszenia, przedszkola i szkoły. Firma zaangażowała się w przebudowę drogi 

powiatowej pomiędzy miejscowościami Pudliszki – Krobia oraz w inne inicjatywy 

samorządowe na terenie Powiatu Gostyńskiego. 

 


