
1      Raport merytoryczny Stowarzyszenia Nasz Norblin za 2010 r.  

 

 

 

Raport Merytoryczny, 2010 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Nasz Norblin 

ul. Dembego 8 m. 37 

02-796 Warszawa 

 



2      Raport merytoryczny Stowarzyszenia Nasz Norblin za 2010 r.  

 

 

 
Pełna nazwa 

Stowarzyszenie byłych właścicieli i ich spadkobierców oraz sympatyków fabryki Norblin, B-cia 

Buch i T. Werner – Nasz Norblin 

 

Nazwa skrócona 

Stowarzyszenie Nasz Norblin 

 

Siedziba 

Warszawa, ul. Dembego 8 m. 37 

 

Numery rejestrowe 

KRS:0000274337, REGON:140883873, NIP:951-22-20-790 

 

Zarząd 

Ewa Werner - Gzyra - skarbnik 

Karol  Wittels – wiceprezes 

Krzysztof Wittels – prezes 

 

Komisja Rewizyjna 

Tadeusz Wł. Świątek 

Jan Więckowski 

Anna Dzierżyńska 
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Informacja ogólna 

 

Stowarzyszenie powstało w lutym 2007 r. w związku z zagrożeniem zniszczenia zabytkowej 

fabryki przedwojennej spółki Norblin, B-cia Buch i T. Werner mieszczącej się w Warszawie 

przy ul. Żelaznej 51/53. Od tego czasu Stowarzyszenie prowadzi społeczną opiekę nad tym 

zabytkiem, a także realizuje projekty poświęcone popularyzacji historii Warszawy, w 

szczególności dziedzictwa poprzemysłowego. 

 

 

Cele Stowarzyszenia 

 

Opieka nad Zabytkowym Zakładem Przemysłowym dawnej Fabryki Norblina mieszczącym się 

w Warszawie przy ul. Żelaznej 51/53 oraz innymi obiektami, pamiątkami i archiwaliami 

związanymi z firmą “Norblin, B-cia Buch i T. Werner”, a szerzej również innymi 

poprzemysłowymi obiektami Warszawy. Inicjowanie i prowadzenie badań, dokumentacji i 

popularyzacji w tym zakresie. 

 

Opieka nad obiektami zabytkowymi oraz popularyzacja wiedzy dotyczącej zabytków, 

promocja rewitalizacji oraz popularyzacja historii. 

 

Inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działań o charakterze badawczym, edukacyjnym i 

popularyzatorskim. 

 

Inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działań na rzecz kultury, sztuki, tradycji, ochrony dóbr 

kultury oraz działań kulturalnych i artystycznych. 

 

Inicjowanie i wspieranie aktywności społecznej, wspieranie rozwoju społeczności lokalnych, 

rozwijanie świadomości i tożsamości regionalnej oraz wspieranie aktywizacji zawodowej i 

przedsiębiorczości zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Wspieranie rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego, promocja wolontariatu. 

 

Integrowanie i współdziałanie środowisk, organizacji i instytucji podejmujących działania 

zgodne z celami Stowarzyszenia, wspieranie członków Stowarzyszenia. 
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Projekty realizowane w 2010 r. 

 

Dziedzictwo przemysłowe – digitalizacja zbiorów Muzeum Woli (cz.2). Celem, 

realizowanego w 2009 r. i kontynuowanego w 2010 r. projektu była digitalizacja zbiorów 

Muzeum Woli, w szczególności związanych z dziedzictwem przemysłowym tej dzielnicy oraz 

Warszawy. Zdigitalizowane i opisane zbiory trafiły do Muzeum Woli oraz zostały 

upublicznione na stronie Cyfrowego Archiwum Woli - www.archiwumwoli.waw.pl. Środki na 

kontynuowanie projektu w 2010 r. pochodziły z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego (23 997,24 PLN). Cyfrowe Archiwum Woli jest stroną popularną – rejestruje ok. 

150 odwiedzin tygodniowo (ok. 4,8 tys. odsłon poszczególnych podstron w tygodniu). Po 

zakończeniu projektu Stowarzyszenie podpisało porozumienie o współpracy z Dzielnicą Wola 

na konturowanie rozbudowy archiwum. 

 

Pierwszy Przegląd Filmów Industrialnych „FABRYKINO!” – była to pierwsza edycja 

prawdopodobnie jedynego na świecie przeglądu filmów o tematyce fabrycznej. Przegląd 

odbywał się w KINO.LAB w listopadzie 2010 r. Filmy były prezentowane przez cztery kolejne 

wieczory w czterech blokach tematycznych: „Były fabryki”, „Z fabryką w tle”, „Miasto, masa, 

maszyna”,  „Koniec ery industrialnej?”, projekcjom towarzyszyły spotkania dyskusyjne. 

Wśród filmów dokumentalnych pokazany został m.in. obraz - „Wyjście robotnic z fabryki 

Lumière w Lyonie” braci Lumière, którego pierwszy publiczny pokaz w 1895 r. uważa się za 

narodziny kina. Projekt został dofinansowany ze środków Biura Kultury m.st. Warszawy 

(15 948,43 PLN). Powstała też strona przeglądu - fabrykino.wordpress.com. 

 

Made in Warszawa 3.0 – zrobione po Warszawsku. Trzecia edycja projektu Made in 

Warszawa miała charakter edukacyjny i była skierowana do warszawskich gimnazjalistów. 

W ramach projektu zrealizowano szereg zajęć, m.in. spotkania młodzieży z warszawskimi 

rzemieślnikami odbywające się warsztatach rzemieślniczych oraz zajęcia z pracy z kamerą. 

W ramach projektu powstało 16 filmów dokumentujących pracę warszawskich rzemieślników 

(większość została zrealizowana z udziałem uczniów), a także strona i blog projektu. Projekt 

był dofinansowany ze środków Biura Edukacji m.st. Warszawy (23 245,53 PLN), Fundacji 

PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza (5 000 PLN) oraz Fundacji BRE Banku (2 500 PLN). Filmy 

są dostępne na stronie http://www.madein.waw.pl/edukacja. 

 

Album z Norblinem – to projekt wydawniczy, którego celem jest wydanie publikacji 

albumowej prezentującej zabytkową Fabrykę Norblina i jej dzieje. Projekt został rozpoczęty 

w 2009 r. i był kontynuowany w 2010 r. Został zebrany bogaty materiał ikonograficzny oraz 

powstał tekst książki i wstępne propozycje projektów graficznych. Publikacja zostanie 

zakończona w 2011 r. Projekt jest dofinansowany ze środków Fundacji Otwartego Muzeum 

Przemysłu na Woli Art Norblin (30 000 PLN). 
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Działania pozaprojektowe 

 

Objazdowa, wielkoformatowa wystawa zdjęć, pt. Fabryka Norblina – miejsce z historią 

– we wrześniu 2010 r. gościła w ogrodzie przy pałacyku w Żółwinie (k. Podkowy Leśnej) w 

ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. 

 

Stowarzyszenie Nasz Norblin wspólnie z Zespołem Opiekunów Kulturowego Dziedzictwa 

Warszawy złożyło wniosek o wpis do rejestru zabytków zabudowań d. Fabryki 

Garbarskiej „Temler i Szwede” przy ul. Okopowej 78. We wrześniu 2010 r. Mazowiecka 

Wojewódzka Konserwator Zabytków nieruchomość tę do rejestru wpisała, niestety m.st. 

Warszawa od tej decyzji się odwołało – proces trwa. 

 

Strony prowadzone przez Stowarzyszenie Nasz Norblin 

 www.norblin.org.pl – oficjalna strona Stowarzyszenia Nasz Norblin 

 www.norblin.waw.pl – strona Wirtualnego Muzeum Fabryki Norblina 

 www.madein.waw.pl – strona serwisu poświęconego przemysłowemu i rzemieślniczemu 

dziedzictwo Warszawy Made in Warszawa z podstronami: www.madein.waw.pl/fabryki, 

www.madein.waw.pl/zaklady, www.madein.waw.pl/edukacja, www.madein.waw.pl/wola 

 www.archiwumwoli.waw.pl – strona Cyfrowego Archiwum Woli 

 www.fabrykino.wordpress.com – strona przeglądu Fabrykino! 

 

Darowizny i dofinansowanie instyrucjonalne 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Biuro Kultury m.st. Warszawy 

Biuro Edukacji m.st. Warszawy 

Fundacja BRE Banku 

Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza 

 

Media 

Informacje o działalności Stowarzyszenia pojawiały się w 2010 r. w różnych mediach, 

głównie lokalnych, m.in.: TVN Warszawa, Życie Warszawy, Kurier Wolski, Radio dla Ciebie, 

Kulturalna Warszawa, Wirtualna Warszawa, Activist. 

 

Plany na 2011 r. 

 wydanie i promocja albumu poświęconego Fabryce Norblina, 

 realizacja projektów: II edycji przeglądu Fabrykino, społecznej rewitalizacji kompleksu 

Pasażu Italia, gry edukacyjnej Made in Warszawa, projektu edukacyjnego „Zatrzymana 

historia Warszawy – okiem obiektywu”, 

 wniosek o wpis do rejestru zabytków zabudowań kompleksu Pasażu Italia, 

 rozwijanie strony Cyfrowego Archiwum Woli – pozyskanie zdigitalizowanych zbiorów z 

Narodowego Archiwum Cyfrowego i od mieszkańców dzielnicy Wola, 

 organizacja 1-2 wycieczek krajoznawczych dla członków Stowarzyszenia do miejsc z 

interesującą architekturą poprzemysłową. 

 

Warszawa, 26.03.2011 r.    Podpisy 


