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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.
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Projekty realizowane w 2013 r.

Album z Norblinem – to projekt wydawniczy, którego celem było wydanie publikacji 
albumowej prezentującej zabytkową Fabrykę Norblina i jej dzieje. Album „Fabryka Norblina. 
Opowieść o niezwykłej fabryce” został wyróżniony w konkursie im. Hanny Szwankowskiej na 
Varsaviana 2012-2013. Uroczystość wręczenia dyplomów honorowych autorom publikacji 
odbyła się w dniu 8 października 2013 w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy.

Informacja o albumie. Autorzy: Małgorzata Wittels, Krzysztof Wittels, dr Joanna Paprocka-Gajek, 
Bartłomiej Jackiewicz; projekt graficzny i skład: Grzegorz Laszuk i Anna Hegman; redakcja: redaktor 
prowadzący Krzysztof Wittels, redakcja językowa Magdalena Dobranowska-Wittels, Maria Konopka-
Wichrowska, Małgorzata Wittels; Wydawcy: Stowarzyszenie Nasz Norblin i Fundacja Otwartego 
Muzeum Fabryki Norblina; nakład 1000 egz. Album składa się z 3 części i ukazuje fabrykę z               
3 perspektyw: historycznej, produkowanych w niej wyrobów oraz pozostałych po niej zabytków. 
Walorem albumu jest ok. 200 ilustracji pochodzących ze zbiorów prywatnych, muzeów i archiwów 
oraz wysoka jakość wykonania.

Działania pozaprojektowe

W dniu 14 września 2013 odbył się spacer Stowarzyszenia po ulicy Chłodnej w Warszawie. 
Była to kolejna wycieczka tematyczna zorganizowana dla członków Stowarzyszenia.

Informacje na temat spaceru. Spacerując ulicą Chłodną oczami wyobraźni przenieśliśmy się w czasy 
II wojny św., przedwojenne, a nawet w XIX w. Spacer rozpoczęliśmy od miejsca dawnych Rogatek 
Wolskich. Oczami wyobraźni zwiedziliśmy Kercelak, zajrzeliśmy do kino-teatru “Kometa” (Chłodna 47),
przeszliśmy obok nieistniejącego browaru i kamienicy K. Machlejda (Chłodna 45), za zburzonym 
gimnazjum kupieckim im. Roeslerów (Chłodna 33) wstąpiliśmy do małego kina “Czary” (Chłodna 29), 
by w końcu dotrzeć pod stojącej do dziś modernistycznej kamienicy (Chłodna 25)., gdzie w latach 
wojennych znajdowała się Nordwache’a. Przechodząc pod nieistenijącą, słynną drewnianą kładką 
dotarliśmy na drugą stronę ulicy, pod odrestaurowaną kamienicę Chłodna 20, gdzie w czasie okupacji 
mieszkał Adam Czerniakow. Na koniec dotarliśmy do miejsca gdzie stała niegdyś kamienica Norblinów,
Wernerów i Meissnerów (Chłodna 5), a w XIX w. fabryka platerów W.K. Norblina.

Pozostałe informacje
24 czerwca 2013 r. z głębokim smutkiem pożegnaliśmy Stanisława Wernera, założyciela 
Stowarzyszenia.

W dniu 3 czerwca 2013 r. odbyło się walne zgromadzenie, które m.in. dokonało zmian w 
statucie Stowarzyszenia. Wprowadziło m.in. zapisy dotyczące możliwości prowadzenia 
działalności gospodarczej. Termin rejestracji w rejestrze przedsiębiorców będzie ściśle 
powiązany z perspektywą uruchomienia działalności gospodarczej.

Nie doszły do skutku dwie zaplanowane na 2013 r. wycieczki: do Żyrardowa i do 
warszawskich filtrów. Ich termin przesunięto na czas późniejszy.
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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 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!

Warszawa, 30.03.2013 r. Podpisy
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