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BASF Polska i Środa Śląska razem świętują Święto Wina w Mieście Skarbów 

Firma BASF Polska już po raz trzeci była Partnerem dorocznego Święta Wina w Środzie Śląskiej. To 

największe w regionie wydarzenie kulturalne, na które gości zaprasza Burmistrz oraz Dom Kultury w 

Środzie Śląskiej. Tegoroczna edycja odbyła się w dniach 12-13 września 2015 r. Wspólne świętowanie 

miało tym razem wyjątkowy charakter – wpisało się w obchody jubileuszu 150-lecia BASF.  

Firma BASF Polska została partnerem tego wydarzenia już po raz trzeci. W  2014 roku w Środzie Śląskiej 

uruchomiono największy zakład produkcji katalizatorów BASF w Europie. Od tamtego momentu firma 

utworzyła lokalnie ponad 370 miejsc pracy. BASF Polska aktywnie angażuje się w regionie również 

społecznie, uczestniczy w ważnych wydarzeniach lokalnych, wspiera rozwój regionalnej kultury, m.in. 

poprzez partnerstwo z lokalnym Domem Kultury oraz z Urzędem Miejskim. Podczas Święta Wina BASF 

Polska przedstawiła ekspozycję dotyczącą zagadnień pracowniczych oraz zakładu produkcji 

katalizatorów. Dzięki niej goście wydarzenia mogli zapoznać się z najnowszymi ofertami pracy w firmie.  

Na jednej z centralnych ulic miasta stanęła również wystawa, poświęcona działalności BASF - zarówno 

na świecie, jak i lokalnie. Poprzez takie działania  firma dąży do poszerzenia swojej obecności na terenie 

Dolnego Śląska oraz do zbudowania pozytywnych relacji ze społecznością regionu.  

Z racji niezwykłej historii miasta, tematem przewodnim Święta Wina w Mieście Skarbów był motyw 

historyczny. Z tego powodu nie mogło tam zabraknąć takich atrakcji, jak pokazy rycerskie i konkurs na 

najlepszy strój historyczny. Istotną część programu stanowił tradycyjny barwny korowód, jarmark 

rękodzieła, wina i produktów regionalnych oraz rozmaite warsztaty dla gości wydarzenia. Muzeum 

Regionalne w Środzie Śląskiej przedstawiło dodatkowo  nawiązującą do tematyki Święta Wina wystawę 

„Sztuka zręcznych rąk”, a na ulicach miasta można było podziwiać spektakle uliczne. Bogaty program 

artystyczny tegorocznego Święta Wina przewidywał również liczne koncerty znanych artystów. 

Uczestnicy wydarzenia mieli okazję posłuchać Kamila Bednarka; Carrantuohill –  polskiego zespołu, 

grającego muzykę irlandzką; Czerwonych Gitar, a zespół BANK zagrał specjalny koncert, poświęcony 

swojemu 35-leciu. 

Poza udziałem w Święcie Wina w Mieście Skarbów, partnerstwo BASF Polska i Domu kultury w Środzie 
Śląskiej objęło w tym roku także inne wydarzenia, takie jak np. Międzynarodowy Festiwal Kultury 
Ludowej. Firma aktywnie działa regionalnie również na polu edukacji. 10 września 2015 roku odbyło 
się oficjalne otwarcie laboratorium chemicznego dla dzieci i młodzieży w Humanitarium na terenie 
Kampusu Pracze Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. BASF Polska została wyłącznym partnerem 
laboratorium, które  rocznie będzie odwiedzane przez około 10 tysięcy uczniów z Regionu Dolnego 
Śląska. Podczas specjalnego Dnia Otwartego zorganizowanego wspólnie z Humanitarium w 
niezwykłych pokazach chemicznych przygotowanych przez Partnerów mieli okazje wziąć udział 
również uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Środzie Śląskiej. Ponadto, zarówno BASF Polska, jak 
i Humanitarium wspólnie angażują się także  w zainicjowany przez Dział Zrównoważonego Rozwoju 
BASF Polska – program Eko-edukacji, w ramach którego dzieci ze wszystkich szkół podstawowych na 
terenie Środy Śląskiej mogą wziąć udział w warsztatach poświęconych tematyce ekologicznej. Program 
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w interaktywny sposób uczy m.in. czym są tworzywa sztuczne oraz jak można je odzyskiwać i używać 
ponownie. Wspólne aktywności edukacyjne ze szkołami w Środzie Śląskiej będą kontynuowane 
również w kolejnych miesiącach.  
 
 
O BASF w Polsce 
Portfolio BASF w Polsce obejmuje chemię przemysłową, tworzywa sztuczne, środki ochrony roślin, chemię budowlaną (w tym 
domieszki do betonu), lakiery oraz katalizatory samochodowe. Jesteśmy w Polsce partnerem firm z bardzo wielu gałęzi 
przemysłu. Zatrudniamy tu ponad 600 pracowników, a obroty grupy w Polsce w 2014 roku wyniosły 770 milionów Euro. 
Prowadzimy m.in. zakłady w Środzie Śląskiej koło Wrocławia (katalizatory) i w Myślenicach koło Krakowa. 
 
Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie. Dążymy do lepszej ochrony klimatu i promujemy inteligentną energię (smart 
energy). W 2015 roku świętujemy 150 lat istnienia. To dla nas szczególny rok, podczas którego chcemy zainicjować dyskusję 
na temat największych wyzwań ludzkości. Odwiedź nas w związku z tym na Creator Space Online (creator-space.basf.com) i 
podziel się swoimi pomysłami. W 2015 roku świętujemy nasz jubileusz wspólnie z czterema polskimi uczelniami. Uniwersytety 
Warszawski i Wrocławski oraz Politechniki Warszawska i Wrocławska w 2015 również świętują okrągłe rocznice swoich 
wydziałów chemicznych. Wspólnie połączyliśmy siły i "inteligentną energię" na rzecz promocji chemii w Polsce. Konferencje 
naukowe, wykłady, kontakt z kołami naukowymi oraz obecność w mediach społecznościowych jak również wspólnie 
organizowane wydarzenia dla studentów są podstawą tej współpracy. Jesteśmy dumni z Partnerstwa z Centrum Nauki 
Kopernik w Warszawie i Ogrodami Doświadczeń Humanitarium we Wrocławiu. Od 2010 roku BASF jest wyłącznym partnerem 
laboratorium chemicznego dla dzieci i młodzieży w CNK odwiedzanego rocznie przez 10 tys. osób. Podobna umowa zawarta 
została w 2014 z Humanitarium. W kwietniu 2015 roku otworzyliśmy również laboratorium chemiczne dla uczniów w polsko-
niemieckiej szkole im. Willy’ego Brandta w Warszawie.  
 
Więcej informacji na www.basf.pl oraz na naszym profilu chemiatomy na Facebooku. 
 
O zakładzie produkcji katalizatorów BASF w Środzie Śląskiej 
Fabryka katalizatorów BASF w Środzie Śląskiej to największy, należący do BASF, zakład produkcji katalizatorów. Inwestycja o 
wartości 150 mln euro, która została uruchomiona w 2014 roku, umożliwi firmie BASF podwojenie produkcji katalizatorów w 
Europie. Do 2016 roku w zakładzie o powierzchni 40 000 m. kw. zostanie zatrudnionych w sumie około 400 osób. Jednym z 
celów firmy BASF jest pomaganie Klientom w spełnianiu coraz surowszych norm emisji spalin: Euro VI dla samochodów 
osobowych oraz Euro VI Tier IV dla samochodów ciężarowych. 
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