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„Tworzymy chemię – wczoraj, dzisiaj i jutro”, BASF 

świętuje 150. rocznicę swojego powstania razem z ponad 

1000 gości 
 

 

 Od 1865 roku innowacje oparte na chemii pomagają 
pokonywać wyzwania, które niesie ze sobą przyszłość 

 

 Oficjalne przemówienia Kanclerz Angeli Merkel oraz Malu 
Dreyer, Premier landu Nadrenia-Palatynat 

 

 Premiera utworu Michaela Nymana "Symfonia nr 8: Taniec 
Wody" (Symphony No. 8: Water Dances) w wykonaniu 
Królewskiej Orkiestry Filharmonicznej 

 

 

Ludwigshafen, Niemcy – 23 Kwietnia 2015 r. – tego dnia, w ośrodku 

Feierabendhaus w Ludwigshafen firma BASF świętowała 150 rocznicę 

swojego założenia. "150 rocznica powstania to moment wyjątkowy – 

niezwykła okazja zarówno do refleksji nad przeszłością, jak również 

szansa na spojrzenie w przyszłość," – powiedział Dr. Kurt Bock, 

Prezes Zarządu spółki BASF SE. W obecności ponad 1000 gości, 

wśród których znajdowali się między innymi przedstawiciele rządów, 

przedsiębiorstw, społeczności naukowej oraz społeczeństwa, swoje 

gratulacje firmie BASF złożyła także Kanclerz Angela Merkel i Premier 

Malu Dreyer. 

 

„Tworzymy chemię – wczoraj, dzisiaj i jutro” 
 

 

Z firmy zatrudniającej 30 osób w ciągu ostatnich 150 lat staliśmy się 

światowym liderem w branży chemicznej. Obecnie BASF zatrudnia 

około 113 000 pracowników w 80 krajach na całym świecie. "Nasze 

sukcesy zawdzięczamy w pewnym stopniu temu, że wiele lat 

wcześniej zdecydowano się na obranie właściwego kierunku rozwoju. 

Osiągnięcia naszych poprzedników stanowią fundament naszego 

rozwoju, szczególnie w branży chemicznej," powiedział Kurt Bock. 
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W trakcie multimedialnej prezentacji, wyświetlanej na 15 

wielkoformatowych ekranach, przedstawiona została 150-letnia 

historia firmy. Działalność rozpoczęto od produkcji barwników, 

następnie kilka lat później ruszyła przemysłowa produkcja amoniaku 

do nawozów. Portfolio BASF rozszerzono następnie o tworzywa 

sztuczne. Od tego czasu nasza oferta produktów stale się poszerzała 

i rozwijała, i dziś obejmuje wyroby chemiczne, tworzywa sztuczne, 

ulepszacze, środki ochrony roślin, a także ropę naftową i gaz. 

 

Prezes Zarządu BASF podziękował klientom firmy, dostawcom, 

usługodawcom i partnerom: "Cieszymy się, że zaszczycili nas 

Państwo swoją obecnością i że grono gości obejmuje osoby z tak 

wielu zakątków świata. Od wielu dekad łączyła nas ścisła współpraca, 

razem się rozwijaliśmy, jako pionierzy wspólnie tworzyliśmy nowe 

technologie i wchodziliśmy w ten sposób na nowe rynki." 

 

"Odniesienie takiego sukcesu było możliwe dzięki niezwykłym 

wynikom zespołu kierowniczego oraz zaangażowaniu każdego 

pracownika. Jesteśmy dumni z umiejętności tego zespołu oraz z 

oddania, z jakim jego członkowie współpracują ze sobą w skali 

globalnej. We wszystkich placówkach na całym świecie odbędą się 

wydarzenia, w trakcie których wyrazimy swoje dla nich uznanie." – 

powiedział Kurt Bock. Na wydarzeniu jubileuszowym obecnych było 

wielu pracowników firmy BASF, którzy w specjalnym losowaniu 

zdobyli zaproszenie na to wydarzenie. Wśród gości znajdowali się 

także pracownicy, którzy obchodzili swoje urodziny 6 kwietnia – dnia, 

w którym założono firmę BASF. 

 

Chemia – kluczowa branża 
 

 

Od 1865 roku innowacje oparte na chemii pomagają pokonywać 

wyzwania, które niesie ze sobą przyszłość. "Chemia jest i pozostanie 

w przyszłości kluczowym obszarem naszej działalności," – powiedział 

Kurt Bock. Prezes Zarządu BASF podkreślił, że firma BASF wraz z 

partnerami uruchomiła w tym roku globalny program „współtworzenia”, 

skoncentrowany na tematyce energii, żywności i życia w miastach. 

BASF będzie zatem stosować nowe podejście, pozostające w zgodzie 



  

ze strategią "Tworzymy chemię". Program Creator Space™ łączy 

różne grupy odbiorców w celu opracowania wspólnych rozwiązań. W 

trakcie wydarzenia jubileuszowego odbyła się debata, podczas której 

w rozmowie z Barbarą Hahlweg z drugiego programu niemieckiej 

telewizji publicznej pięciu naukowców opowiadało o obecnych 

projektach badawczych firmy BASF.  

 

Debata zwróciła uwagę na ogromny wkład chemii w obszarze 

wydajności energetycznej. 

 

 Dr. Michael Bäcker, chemik i założyciel firmy Deutsche 

Nanoschicht GmbH, przejętej przez BASF w roku 2013, 

wyjaśniał w jaki sposób nadprzewodniki są w stanie przewodzić 

prąd prawie bez strat. 

 

 Andreas Tselebidis, inżynier budownictwa, zaprezentował 

program Green Sense Concrete®
  – innowacyjną koncepcję 

optymalizującą mieszanki betonowe w sposób przynoszący 

oszczędność energii w procesie budowy obiektów. 

 

 Dr. Marina Safont, chemik, wyjaśniła, w jaki sposób BASF chce 

przyczynić się do sukcesu elektromobilności poprzez rozwój 

technologii produkcji akumulatorów. 

 

 Markus Schwind, chemik, wyjaśnił, dlaczego koncepcja 

magnetokaloryczna jest energooszczędną oraz przyjazną 

środowisku alternatywą dla konwencjonalnego systemu 

chłodzącego. 

 

 Dr. Sumana Chaturvedula, inżynier, wyjaśniła, w jaki sposób, 

dzięki optymalizacji swoich wewnętrznych procesów, firma BASF 

bardziej efektywnie wykorzystuje energię. 

 

 

Premiera "Symfonii nr 8: Taniec Wody" 
 

 

Jednym z najważniejszych momentów wydarzenia była premiera 

utworu „Symfonia nr 8: Taniec Wody”, napisanego przez Michaela 

Nymana specjalnie z okazji jubileuszu firmy BASF. Inspiracją dla 



  

angielskiego kompozytora stały się odgłosy towarzyszące 

codziennym obowiązkom wykonywanym przez pracowników firmy 

BASF, które zostały zebrane oraz przesłane przez nich w 2014 r. 

Niniejszy utwór został wykonany w Londynie przez Królewską 

Orkiestrę Filharmoniczną pod batutą hiszpańskiego dyrygenta 

Josepha Vincenta. 

 

O firmie BASF 

W BASF tworzymy chemię i robimy to już od 150 lat. Nasza oferta obejmuje wyroby 

chemiczne, tworzywa sztuczne, ulepszacze, środki ochrony roślin oraz ropę naftową 

i gaz. Jako wiodące przedsiębiorstwo chemiczne łączymy sukces ekonomiczny z 

ochroną środowiska naturalnego i odpowiedzialnością społeczną. Naszym klientom, 

którzy reprezentują praktycznie wszystkie branże, stwarzamy możliwość 

zaspokojenia obecnych i przyszłych potrzeb społeczeństwa za pomocą innowacji i 

osiągnięć nauki. Nasze produkty i rozwiązania zapewniają ciągły dostęp do 

żywności, przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych oraz poprawy jakości 

życia.  Nasz wkład najlepiej odzwierciedla przesłanie korporacyjne firmy: Tworzymy 

chemię dla zrównoważonego rozwoju. W 2014 roku firma BASF zatrudniała około 

113 000 pracowników (stan na koniec roku), a jej sprzedaż przekroczyła wartość 74 

mld EUR.  Akcje firmy BASF notowane są na giełdach we Frankfurcie (BAS), 

Londynie (BFA) oraz Zurychu (AN). Więcej informacji na temat firmy BASF można 

znaleźć na stronie internetowej: www.basf.com. 
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