
1      Raport merytoryczny Stowarzyszenia Nasz Norblin za 2012 r.  

 

 

 

Raport Merytoryczny, 2012 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Nasz Norblin 

ul. Dembego 8 m. 37 

02-796 Warszawa 

 



2      Raport merytoryczny Stowarzyszenia Nasz Norblin za 2012 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 

Paweł  Wittels – wiceprezes 

Krzysztof Wittels – prezes 

 

Komisja Rewizyjna 

Maria Werner-Mickiewicz  

Tadeusz Wł. Świątek 

Jan Więckowski 
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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. 

 

Władze Stowarzyszenia 

 

W dniu 30 czerwca 2012 r. odbyło się Walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze, które 

wyłoniło nowe władze Stowarzyszenia na 3-letnią kadencję. Zarząd tworzą: Ewa Werner - 

Gzyra – skarbnik, Paweł  Wittels – wiceprezes, Krzysztof Wittels – prezes. Komisję Rewizyjną 

tworzą: Maria Werner-Mickiewicz, Tadeusz Wł. Świątek, Jan Więckowski. 
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Projekty realizowane w 2012 r. 

 

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

albumowej prezentującej zabytkową Fabrykę Norblina i jej dzieje. Publikacja „Fabryka 

Norblina. Opowieść o niezwykłej fabryce” została przygotowana, następnie wydrukowana w 

nakładzie 1000 egz., a w dniu 19 grudnia 2012 r. w Muzeum Sztuki Nowoczesnej odbyła się 

publiczna prezentacja książki. Autorzy książki: Małgorzata Wittels, Krzysztof Wittels, 

dr Joanna Paprocka-Gajek, Bartłomiej Jackiewicz; projekt graficzny i skład: Grzegorz Laszuk i 

Anna Hegman; redaktor prowadzący: Krzysztof Wittels, redakcja językowa: Magdalena 

Dobranowska-Wittels, Maria Konopka-Wichrowska i Małgorzata Wittels; Wydawcy: 

Stowarzyszenie Nasz Norblin i Fundacja Otwartego Muzeum Fabryki Norblina. 

 

Album składa się z 3 części i ukazuje fabrykę z 3 perspektyw: historycznej, produkowanych 

w niej wyrobów (w szczególności platerów) oraz pozostałych po niej zabytków. Oprócz 

interesującej treści walorem albumu jest prezentacja ok. 200 ilustracji pochodzących ze 

zbiorów prywatnych i publicznych oraz wysoka jakość wykonania – świetna oprawa 

graficzna, dobry papier, sztywna okładka, szycie. Książka została wydrukowana kosztem 

Fundacji Otwartego Muzeum Dawnej Fabryki Norblina, która wcześniej dofinansowała 

przygotowanie albumu kwotą 30 000 PLN. Nakład 1000 egz. został podzielony w sposób 

następujący: 100 egz. fundacja zaplanowała do rozdania we własnym zakresie, 100 egz. 

otrzymało Stowarzyszenie, 800 egz. trafiło do sprzedaży, którą prowadzi Fundacja i z której 

przychód ma pokryć koszt druku nakładu, tj. ok. 48 tys. zł. 

 

Działania pozaprojektowe 

 

Wycieczka do Głowna (k. Łodzi) - 26 maja 2012, korzystając z zaproszenia miłośników 

historii z Towarzystwa Przyjaciół Miasta Głowna, członkowie Stowarzyszenia wzięli udział w 

wycieczce do Głowna. Była to niezwykle interesująca wyprawa. W Głownie do dziś przetrwały 

potężne zabudowania przedwojennej walcowni miedzi i mosiądzu, filii zakładów “Norblin, B-

cia Buch i T. Werner” S.A. W okresie szczytowym fabryka zatrudniała ok. 1000 pracowników, 

zajmowała się produkcją wyrobów z metali kolorowych (miedzi i mosiądzu) dla potrzeb 

cywilnych i wojskowych (m.in. łuski do karabinów Mausera). Obok potężnej  fabryki wyrosło 

osiedle małych domków pracowników zakładów. Na sąsiadującym terenie, który zakupiła 

firma, została wybudowana kaplica. Spółka wybudowała także dom kultury, który pełni swoją 

funkcję do dziś. W okresie okupacji hitlerowskiej zakład został przejęty przez Bochumer 

Verein, po wojnie przez Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne w Głownie. 

 

Przystąpienie do programu OWES/ FISE – w październiku 2012 r. Stowarzyszenie 

zgłosiło wniosek do Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE) w sprawie wsparcia 

doradczego przy opracowaniu działalności ekonomicznej Stowarzyszenia w ramach 

prowadzonego przez fundację Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. FISE zaakceptowało 

wniosek Stowarzyszenia, rozpoczął się proces konsultacji w zakresie uruchomienia przy 

Stowarzyszeniu przedsiębiorstwa wielobranżowego. Konsultacje te będą dalej kontynuowane. 
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Pozostałe informacje 

W 2012 r. zmarło dwóch członków Stowarzyszenia: Marta Jurowska-Wernerowa i Ewa 

Więckowska, których z głębokim żalem pożegnaliśmy. 

 

Nie doszły do skutku dwie zaplanowane na 2012 r. wycieczki: do Żyrardowa i do 

warszawskich filtrów. Ich termin przesunięto na kolejny rok. Na kolejny rok przeniesiono 

również opracowanie wniosku o wpis do rejestru zabytkowego kompleksu Pasażu Italia oraz 

dalsze rozwijanie strony Cyfrowego Archiwum Woli. 

 

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 

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

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

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

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

 

Plany na 2013 r. 

 wycieczka do Żyrardowa i do warszawskich filtrów, 

 wniosek o wpis do rejestru zabytków zabudowań kompleksu Pasażu Italia, 

 rozwijanie strony Cyfrowego Archiwum Woli – pozyskanie zdigitalizowanych zbiorów z 

Narodowego Archiwum Cyfrowego i od Kuriera Wolskiego, 

 kontynuacja prac nad opracowaniem działalności ekonomicznej Stowarzyszenia do 

realizacji w przyszłych okresach, 

 rozeznanie możliwości pozyskania dotacji na renowację grobu Ludwika Norblina i innych 

grobów rodzin Norblinów i Wernerów. 

 

 

Warszawa, 26.03.2013 r.    Podpisy 


