
Panie Jerzy, jest Pan właścicielem jed-
nej z najpotężniejszych firm zaopatrujących 
przemysł mięsny i gastronomię w Polsce, proszę 
powiedzieć jak wspomina Pan minione 20 lat? 
Jaka jest recepta Pana sukcesu?

Z perspektywy czasu wszystko wydaje się takie 

odległe, z drugiej zaś strony człowiek ma wrażenie 

jakby wydarzyło się to wczoraj. Po dzieciach, wnu-

kach i niestety w lustrze widać najlepiej jak mija 

czas. Zaczynaliśmy przed 20 laty od współpracy z 

niemiecką firmą BAYHA & STRACKBEIN (Bastra 

Germany). Chwilę później pojawili się pierwsi 

kontrahenci. Zadowoleni klienci rekomendowali 

nas dalej i tak pojawiały się kolejne kontrakty,- 

Ci, którzy mieli okazję zobaczyć nasze realizacje, 

powierzali nam swoje plany inwestycyjne i składali 

zapotrzebowania. Ciężka praca, odpowiedni ludzie 

– oto recepta sukcesu. 

Weindich Bastra narodziła się 20 lat 
temu, co się zmieniło od tego czasu? 

Wszystko i nic, uśmiech. Zmieniliśmy siedzibę, 

logo wybudowaliśmy specjalistyczne hale ekspo-

zycyjne jak i nowoczesne pomieszczenia biurowe, 

a z drugiej strony z naszej misji jaką wyznaczyli-

śmy sobie przed 20 laty nie zmieniło się nic. Jako 

firma Weindich postrzegani jesteśmy nadal jako 

firma solidna, a nasza nazwa odzwierciedla nasze 

najlepsze cechy: Wiarygodność, Elastyczność dla 

klienta, Innowacyjność produktów, Niekonwencjonalne 





podejście do trudności, Doświadczenie dwóch dekad, 

Inspirację, Cierpliwość i Charakter. Piąty tytuł solidna 

firma, nagroda firmy z jakością, odznaczenia targów, 

certyfikaty bezpieczeństwa handlowego i liczne patenty, 

ale przede wszystkim zadowoleni klienci, którzy szczy-

cą się, że mają sprzęt z firmy Weindich. To napawa nas 

dumą i pewnością, że dobrze spożytkowaliśmy te dwie 

dekady. Dziś, aż trudno uwierzyć, że wszystko zaczęło 

się w 1990 roku od firmy Bastra zatrudniającej 2 

pracowników. Dzisiaj w firmie Weindich Bastra jest 

zatrudnionych 65 wysoko wykwalifikowanych eksper-

tów, technologów, inżynierów i serwisantów. 

Skąd decyzja o promowaniu nazwy 
WEINDICH

Można odnieść się w tym miejscu do filozofii 

Heraklita i stwierdzenia „panta rei”. Jak wspomnia-

łem wcześniej pewne rzeczy muszą się zmieniać, 

tylko w ten sposób możliwy jest progres. Marka 

Weindich Bastra bardzo mocno kojarzona jest w 

branży z komorami wędzarniczymi, od których 

nota bene wszystko się zaczęło. Działania marke-

tingowe zmierzające do wzmocnienia pozycji marki 

Weindich mają na celu uzmysłowienie klientom 

naszej firmy, że Weindich to coś więcej niż komory 

wędzarnicze. Stanowią one dość ważny wycinek 

naszej oferty, ale nie zapominajmy, że składa się ona 

z ponad 10 tys produktów. Niestety nazwa Bastra 

mocno nas ograniczała w tym zakresie. W życiu tak 

jak w biznesie, każdy dorasta do usamodzielnienia. 



Dziś mając na swoim koncie 20 lat doświadczeń, 

musimy zacząć firmować naszą działalność własnym 

nazwiskiem - Weindich. 

Z czym jeszcze będzie wiązała się 
zmiana nazwy firmy?

W najbliższym czasie jak i kilku kolejnych 

latach będziemy prowadzić wiele działań marke-

tingowych promujących nazwę Weindich tak aby 

przygotować naszych klientów na zmianę nazwy 

firmy. „To co rodzina Weindich wypracowała dla 

marki Bastra – wizerunek niemieckiej solidności w 

polskiej cenie, od dziś chcemy firmować własnym 

nazwiskiem- Weindich”. Jeszcze przez jakiś czas te 

dwa człony naszej firmy będą egzystowały wspól-

nie, po to aby już na organizowanych przez nas 

Targach wspólnie z naszymi solidnymi partnerami 

w biznesie, pod nową flagą, z zachowaniem tego co 

najlepsze, promować europejski sprzęt dla polskiego 

odbiorcy. Podkreślę jeszcze raz, kto się nie rozwija, 

zostaje w tyle. Kilkadziesiąt metrów kwadratowych 

w ciasnych pomieszczeniach świętochłowickiej sie-

dziby wydawało się w latach 90 tych szczytem ma-

rzeń, a nazwa Bastra była kojarzona z produktami 

made in germany. Dziś 4 tys m2 powierzchni, sprzęt 

najwyższej jakości, rozwojowy dział projektowy, naj-

większy profesjonalny serwis w tej części Europy, to 

coś więcej niż komory wędzarnicze produkowane na 

zachodzie. Firma Weindich to przyszłość, z której 

jesteśmy dumni. Może zabrzmi to egoistycznie, 

ale za następne kilkadziesiąt lat nikt już nie będzie 

pamiętał w Polsce o firmie Bastra, a firma Weindich 

będzie nadal kojarzyła się tym co najlepsze. U nas 

– na Śląsku, to ważne, aby robić coś na tyle dobrze 

i odpowiedzialnie aby móc firmować swoje działanie 

własnym nazwiskiem. To wielkie wyzwanie i ogromna 

odpowiedzialność, ale jesteśmy pewni, że firma jest w 

pełni gotowa i najwyższy czas, żeby firma Weindich 

wyznaczała właściwe kierunki rozwoju branży mięsnej 

i sektora HoReCa W Europie. 

Dziękuję serdecznie za rozmowę.



Firma Weindich
 to coś więcej niż komory wędzarnicze

Firma Weindich jest znana na rynku od 20 lat, wypracowała 
sobie opinię, której konkurencja może jej jedynie pozazdrościć. Od 
początku swojej działalności jest generalnym przedstawicielem 
w Polsce 16 zagranicznych korporacji, z których każda znajduje 
się w ścisłej światowej czołówce. Firma Weindich niezmiennie 
reprezentuje jasno wytyczone cele i sprawdzonych partnerów.  

”„To co rodzina Weindich 
wypracowała dla mar-
ki Bastra – wizeru-

nek niemieckiej solidności 
w polskiej cenie, od dziś 
chcemy firmować własnym 
nazwiskiem- Weindich”
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