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Pełna nazwa
Stowarzyszenie byłych właścicieli i ich spadkobierców oraz sympatyków fabryki Norblin,
B-ciaBuch 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 2014 r.

Wycieczka do Seroczyna „śladami potomków Samuela Wernera”

W dniu 20. września 2014 r. odbyła się wycieczka „śladami potomków Samuela Wernera”.
W wycieczce wzięli udział członkowie Stowarzyszenia Nasz Norblin oraz członkowie rodziny
Wernerów. Po  Seroczynie oprowadził nas Damian Lewandowski, przedstawiciel Klubu
Historyczno-Kolekcjonerskiego im. Bogusława Wernera.

Majątek Seroczyn (pow. siedlecki) w latach 1843-1945 należał do rodziny Wernerów. 
Nabył go Bogusław Werner (1810–1870), syn Samuela (warszawskiego fabrykanta i 
protoplasty rodziny), który osiadł tu z żoną Karoliną Wilhelminą z Meisnerów (1823–1861). 
Po wybuchu powstania styczniowego dwór Wernerów był schronieniem dla powstańców, 
których tu żywiono i opatrywano etc. Za udział w powstaniu Bogusław oraz jego syn 
Bronisław (podoficer strzelców w oddziale Rudolfa Różańskiego) zostali zesłani wgłąb Rosji 
(do Orenburga). Po latach wrócili – Bogusław do Seroczyna, a Bronisław do Warszawy. 
Bronisław (1844-1916) zajął się kupiectwem, został dyrektorem Miejskiego Towarzystwa 
Kredytowego, a w czasie I wojny św. z ramienia Komitetu Obywatelskiego zajmował się 
aprowizacją żywności dla głodującej Warszawy. Był żonaty z Marią ze Strasburgerów.
Majątek Seroczyn po Bogusławie przejął natomiast inny jego syn, Edmund. Był on 
doskonałym gospodarzem, który wprowadzał w majątku różne innowacje, bardzo też dbał 
o społeczność Seroczyna. Był również znanym hodowcą bydła, a także współzałożycielem
Mleczarni Nadświdrzańskiej (spółki, która przed wojną prowadziła w Warszawie cztery
lokale w typie kawiarni, lecz bazujące na produktach mlecznych m.in. z Seroczyna). 

Odwiedziliśmy majątek Wernerów w Seroczynie, m.in. dawny dwór Bogusława Wernera, 
dwór jego syna Edmunda, zabudowania gospodarcze, gorzelnię oraz cmentarz, na którym
znajdują się groby Wernerów. 
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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

Warszawa, 31.03.2014 r. Podpisy
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