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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 

Isadora Mickiewicz 
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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 

 

Zarząd tworzą: Ewa Werner - Gzyra – skarbnik, Paweł  Wittels – wiceprezes, Krzysztof 

Wittels – prezes. Komisję Rewizyjną tworzą: Maria Werner-Mickiewicz, Tadeusz Wł. Świątek, 

Isadora Mickiewicz. 
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Działania realizowanie w 2016 r. 

 

Projekt „Klub Odkrywców Warszawy” 

 

Realizowany od kwietnia do grudnia 2016 r. Uczestniczyło w nim 75 dzieci z klas 1-3 szkoły 

SP 119 z warszawskiego Wierzbna. 
 

Dzieci uczestniczyły w warsztatach i spacerach, stopniowo odkrywały swoje miasto: najpierw 

osiedle ich szkoły, potem dzielnicę, w końcu Śródmieście Warszawy. Poznawały topografię, 

ważne miejsca i instytucje, historię i tradycje. Na koniec projektu - w zespołach zadaniowych 

i przy wsparciu rodziców - przygotowały własne zadania, które zaprezentowały na forum 

szkoły podczas uroczystego finału w Dniu Odkrywców Warszawy (2 grudnia 2016). Były to 

autorsko opracowane inscenizacje teatralne, rysunki ulubionych miejsc, opracowania 

plastyczne lub prezentacyjne wybranych tematów z dziejów Warszawy, ważnych osób lub 

miejsc, a także Stadion Narodowy z klocków lego. 
 

Rezultaty projektu: rozbudzenie zainteresowania wśród uczestników projektu ich miastem, 

Warszawą; przyswojenie podstawowych informacji dotyczących: osiedla (Wierzbno), dzielnicy 

(Mokotów) i samej Warszawy; opracowanie Dzienniczka Odkrywców Warszawy – zeszytu do 

indywidualnej pracy dzieci. Promocja projektu poprzez: stronę 

odkrywcywarszawy.wordpress.com i serwis: facebook.com/klubodkrywcowwarszawy. 
 

Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 20’528,58 zł; wkład m.st. Warszawy 16’216,36 zł; 

wkład własny 4’312,22 zł pochodził z: darowizny prywatnej firmy w wysokości (2 tys. zł), 

darowizn osób prywatnych, ze sprzedaży wycieczek po Warszawie i ze składek 

członkowskich. 

 

Strony prowadzone przez Stowarzyszenie Nasz Norblin w sposób ciągły: 

 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.archiwum-woli.waw.pl – strona Cyfrowego Archiwum Woli 

 

 

Warszawa         Podpisy 


