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Misja i strategia 
 

„UDOSTĘPNIENIE ZABYTKÓW  

W REALIACH SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO XXI WIEKU” 

  

Misją Fundacji „Smoczy Web” jest udostępnienie zabytków kultury i sztuki Polskiej przy 

pomocy nowoczesnych technik i nośników informacji oraz zgodnie z trendami odpowiednimi 

dla społeczeństwa XXI wieku. Fundacja w swoich działaniach szczególny nacisk kładzie na 

udostępnianie obiektów zabytkowych w takiej formie, aby były one dostępne całemu 

społeczeństwu, w tym osobom niepełnosprawnym. 

 

Dzięki zaangażowaniu wielu osób i instytucji realizujemy ją poprzez: 

 Renowacje, odnawianie, odbudowywanie obiektów zabytkowych oraz wyposażanie 

ich w nowoczesne urządzenia dostępu bezpośredniego i iluminacji, zapewniające 

możliwości całodobowego ich zwiedzania. 

 Renowacja lub tworzenie szlaków historyczno – turystycznych (w szczególności 

pieszych, rowerowych i konnych) łączących obiekty zabytkowe. 

 Tworzenie cyfrowych obrazów obiektów zabytkowych, w szczególności obrazów w 

technologii 3D i udostępnianie ich przez łącza Internetowe. 

 Budowanie bazy informacji naukowych i popularnonaukowych na temat obiektów 

zabytkowych i udostępnianie jej społeczeństwu. 

 Promocja, w tym w nośnikach Internetowych, obiektów zabytkowych oraz ich 

zaplecza turystycznego, zarówno na poziomie regionalnym, krajowym jak i 

międzynarodowym. 

 Organizowanie imprez masowych promujących historię, kulturę i sztukę z 

wykorzystaniem obiektów zabytkowych, ich otoczenia oraz zaplecza turystycznego. 
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Profil organizacji i struktura organizacyjna 

 

Wizytówka 

 

FUNDACJA „SMOCZY WEB” z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Dzielnej 3/17 (54-152 

Wrocław) została zarejestrowana dnia 12.04.2012 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym pod 

numerem KRS 0000417764. 

 

FUNDACJA „SMOCZY WEB” uzyskała numer REGON 021861303 oraz NIP 8943038871. 

 

FUNDACJA „SMOCZY WEB” została powołana do życia aktem notarialnym 

założycielskim dnia 6 marca 2012 roku. Fundatorami są dwie osoby prywatne, p. Andrzej 

Korbaś i p. Roman Sachaj. 

Zarząd 

 

W roku 2013 Zarząd Fundacji był jednoosobowy. 

 

Prezesem Zarządu jest p. Roman Sachaj. 

 

       

 

Profil i zakres raportu 

Raport - kontakt 

 

ZARZĄD 

Romach Sachaj - Prezes Zarządu 

tel. +48 507 987 583 

mail: fundacja@smoczyweb.org  

 

KSIĘGOWOŚĆ I FINANSE 

MSPbiuro Andrzej Korbaś 

45-215 Opole, ul. Luboszycka 36 

www.mspbiuro.eu / kontakt@mspbiuro.eu  
 

mailto:fundacja@smoczyweb.org
http://www.smoczyweb.org/
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Horyzont czasowy 

 

Raport FUNDACJI „SMOCZY WEB” obejmuje okres od  01.01.2013 do 31.12.2013 r. 
 

Ograniczenia 

 

Przy opracowywaniu niniejszego raportu nie wystąpiły żadne ograniczenia (czasowe, 

przedmiotowe, itp.), które wpływałyby na jego czytelność. 

 

 

Zasady, formy i zakres działalności statutowej 
 

Zasady ogólne 

 

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.  

2. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami kraju, jeżeli jest to niezbędne do 

właściwego realizowania celów Fundacji. 

3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w 

wybranych językach obcych. 

 

 

Podstawowe Cele i Zasady działania Fundacji 

 

Celem niniejszej Fundacji jest opieka nad wszystkimi obiektami zabytkowym, a w 

szczególności zamkami, pałacami, folwarkami i obiektami obronnymi, polegająca między 

innymi na: 

a.) ochronie, konserwacji i rewaloryzacji w/w obiektów; 

b.) powszechnym udostępnieniu w/w obiektów dla wszystkich grup społecznych przy 

wykorzystaniu nowoczesnych technologii, w tym z wykorzystaniem możliwości 

interaktywnego ich zwiedzania przez łącza Internetowe; 

c.) promocji, w tym promocji Internetowej, w/w obiektów i propagowaniu ich walorów 

kulturowych, oświatowych, edukacyjnych i estetycznych jak najszerszemu gronu odbiorców, 

w tym odbiorcom zagranicznym; 

d.) propagowanie zdrowych form wypoczynku, rozrywki i rekreacji poprzez budowanie 

szlaków historyczno – turystycznych; 

e.) odtworzenie umiejętności posługiwania się historycznymi technikami walki 

(łucznictwo, bronie drzewcowe, broń biała) z wykorzystaniem współczesnych materiałów;  

mailto:fundacja@smoczyweb.org
http://www.smoczyweb.org/


 

FUNDACJA “SMOCZY WEB”           
 

 fundacja@smoczyweb.org     www.smoczyweb.org  

 
  

©2014 FUNDACJA „SMOCZY WEB”. Wszelkie prawa zastrzeżone. 6 

f.) upowszechnianie klasycznych form rozrywki intelektualnej, w szczególności wśród 

dzieci i młodzieży; 

g.) wspieraniu działalności naukowej i badawczej związanej z historią w/w obiektów na 

szerokim tle kulturowym Polski; 

h.) pogłębianiu i popularyzacji wiedzy o historii obiektu, miejscowej ludności, jej 

tradycjach, kulturze, obyczajach. 

 

Dla realizacji wyznaczonych celów Fundacja będzie między innymi: 

a.) organizować i prowadzić działania i roboty konserwatorskie wszystkich branż i 

dyscyplin w celu ochrony i rewaloryzacji obiektów zabytkowych; 

b.) wdrażać nowoczesne rozwiązania technologiczne, w tym rozwiązania w zakresie 

monitoringu, kontroli dostępu, iluminacji w obiektach zabytkowych przy pełnym 

poszanowaniu wymogów ochrony konserwatorskiej; 

c.) tworzyć cyfrowe obrazy obiektów zabytkowych, w tym również obrazy w technologii 

3D i udostępniać je za pośrednictwem sieci Internet;  

d.) gromadzić i udostępniać za pośrednictwem sieci Internet materiały promocyjne, 

dydaktyczne i naukowe; 

e.) tworzyć nowe oraz modernizować i odnawiać istniejące szlaki turystyczne wraz z 

rozbudowaniem ich o aspekty informacji historycznej, w szczególności szalki piesze, 

rowerowe i konne; 

f.) organizować imprezy, spotkania i szkolenia w zakresie klasycznych form rozrywki 

Intelektualnej rozwijających kreatywność i wyobraźnię; 

g.) pośredniczyć w dostępie do trenerów historycznych technik walki  i sprzętu;  

h.) współpracować z organami administracji państwowej i samorządowej oraz osobami 

prawnymi i fizycznymi, których działalność wiąże się z celami Fundacji lub zamierzają i mogą 

taką działalność prowadzić; 

i.) wspierać przedsięwzięcia, mające na celu ochronę wartości kultury materialnej i 

intelektualnej obiektów zabytkowych i ich kulturowego otoczenia; 

j.) zamawiać opracowania naukowe zagadnień związanych z obiektami zabytkowymi i 

ich najbliższym otoczeniem; 

k.) przyznawać odznaki i medale oraz fundować nagrody osobom fizycznym i prawnym 

zasłużonym dla Fundacji. 
 

 

Osiągnięcia w roku 2013 
 

Szczegółowy i bieżący status prac prowadzonych przez fundację (w tym pełna 

dokumentacja fotograficzna) dostępny jest na stronie internetowej www.smoczyweb.org.  

 

mailto:fundacja@smoczyweb.org
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1. Kolejny etap prac poszukiwań miejsca pochówku Michała Konstantego Zaremby z 

Kalinowej - Przeprowadziliśmy drugi oraz trzeci etap prac terenowych poszukując grobu 

Michała Konstantego Zaremby z Kalinowej, królewsko-pruskiego generała lejtnanta 

piechoty, pułkownika pułku pieszego i rycerza Orderu Czarnego Orła. Niestety bez 

pozytywnego rezultatu. Spowodowane jest to bardzo dużą zmianą rzeźby terenu przez 

obecnego dzierżawcę terenu (zdjęcia poniżej), nawieziono tam masę śmieci, gruzu i 

ziemi. Co niestety bardzo utrudnia poszukiwania. Ale nie poddajemy się i nadal szukamy. 

Obecnie oczekujemy na rozmowę z pewnym wiekowym mieszkańcem pobliskiej wsi, 

który podobno ma jakąś wiedzę na ten temat.  

2. Porządki przy krzyżu pokutnym za wsią Kopanie - Oczyściliśmy najbliższy teren z suchych 

liści, gałęzi i wybijającego z ziemi ziela. Nie wiemy kiedy pojawił się zwyczaj przynoszenia 

przez okoliczną ludność kamieni polnych do krzyża ale jest ich tam już tak wiele że po 

uzyskaniu zgody od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (WKZ) postaramy się 

wyłożyć tymi kamieniami ziemię w najbliższym otoczeniu krzyża i ustawić tam jakąś 

ławeczkę, sam krzyż wymaga wyprostowania, ponieważ przychyla się w prawo w 

miękkim podmokłym gruncie. Prace porządkowe będziemy przeprowadzać cyklicznie w 

miarę potrzeb, również tabliczka informacyjna stanie na nowym słupku. 

3. Stary młyn niedaleko wsi Zwanowice - zainteresowaliśmy się resztkami starego 

murowanego wiatraka znajdującego się za wsią Zwanowice. Wiatrak jeszcze kilka lat 

temu podobno był w nienajgorszym stanie (miał dach, brakowało tylko skrzydeł) obecnie 

straszy swoim stanem, a jego okolica stała się darmowym wysypiskiem śmieci dla 

okolicznych mieszkańców. Wstyd !!! Postaramy się tym stanem rzeczy zainteresować 

władze gminy. A co do samego młyna, to stan techniczny jego ścian jest zaskakująco 

dobry. Przy odrobinie dobrej woli i niestety również nakładów finansowych można by 

było odbudować stropy i dach aby dalej nie niszczał. Najpierw trzeba jednak określić 

obecnego właściciela terenu i samego młyna. 

4. Odnaleziono stare zdrojowe źródło - najczystsza woda w Brzegu. Udało nam się znaleźć 

oryginalne, stare ujęcie tej wody - niestety, być może woda ta nadal jest pierwszej klasy 

czystości, jednak jej ujęcie w żaden sposób tego nie potwierdza i zdecydowanie odstrasza 

od prób jej spożywania. Poszukujemy oryginalnej misy fontanny tego ujęcia, celem 

umożliwienia jej odtworzenia. 

5. Zakopany pomnik w Parku Wolności w Brzegu - W ramach usuwania niemieckości z 

miasta, pracownicy wodociągów dostali polecenie zakopania poniemieckiego pomnika w 

Parku Wolności. Polecenie zostało wykonane, pomnik spoczywa gdzieś na terenie parku. 

W 2012 roku grupa poszukiwawcza sprawdzała pewną część parku po uzyskaniu 

informacji które okazały się niestety niedokładne. Pomnik nie został odkryty. Z 

uzyskanych informacji wiemy że prawdopodobnie a właściwie na pewno nie żyje już nikt 

z ludzi którzy wykonywali to zadanie. Pomnik był duży dlatego uważamy że ta akcja nie 

mogła być niezauważona przez mieszkańców i dlatego poszukujemy informacji wśród 

mailto:fundacja@smoczyweb.org
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dzieci i wnuków tych pracowników (na pewno rozmawiano o tym w domach), wśród 

starszych mieszkańców miasta jak i przez fora internetowe. 

6. Niemiecki czołg w Grodkowie – uzyskaliśmy przybliżoną lokalizację zakopania rozbitego 

niemieckiego czołgu w Grodkowie, informacja będzie potwierdzana. 

7. Zabytki techniki kolejowej – uwieczniliśmy na zdjęciach zabytki techniki kolejowej - 

obrotnica, miejsce do nawęglania parowozów, oraz żuraw do uzupełniania wody w 

parowozie. Cały kompleks został wybudowany wraz z stacją czyli ma już około 150 lat. 

8. Rewitalizacja cmentarzy na terenie woj. opolskiego i dolnośląskiego – przygotowujemy 

projekt oczyszczenia i rewitalizacji dolnośląskich i opolskich zapomnianych, zarośniętych i 

zaniedbanych cmentarzy. Projekt przewiduje zaangażowanie miejscowej populacji, gdyż 

niemożliwe jest z powodów finansowych przewożenie wolontariuszy współpracujących z 

naszą fundacją po całym województwie czy też dwóch. Dodatkowo uważamy ze jeżeli 

miejscowa ludność weźmie udział w pracach porządkowych to tym bardziej będzie 

potem sama dbała o porządek tych miejsc. 

9. Kamień graniczny Brzeg – Niemodlin - Przeprowadziliśmy prace oczyszczające wokół 

przedwojennego kamienia granicznego między powiatem Brzeskim a Niemodlińskim. 

Kamień znajduje się przy drodze nr 458 z Lewina Brzeskiego do Skorogoszczy po lewej 

stronie jadąc od Lewina. Jest to tzw. perełka ponieważ większość takich kamieni została 

po wojnie zniszczona. 

10. Uruchomiliśmy Facebooka: www.facebook.com/smoczyweb.  

11. Podziemny brzeg – gromadzenie danych i zeznań świadków – zdobyliśmy szereg 

informacji (od wielu świadków zdarzenia) na temat prawdziwego przebiegu wydarzeń. 

Przez wzgląd na ryzyko prowadzenia nielegalnych poszukiwań, wybrane informacje 

zachowujemy do własnej wiadomości, publikując tylko ogólne dane. 

12. Pomnik poległych z Brzeziny – poszukiwania trwają - sprawa pomnika poległych w czasie 

I Wojny Światowej mieszkańców wsi Brzezina który znajdował się na skwerku przed 

kościołem. Z uzyskanych przez nas informacji wiemy ze jeszcze na początku lat 70 XX w. 

pomnik stał na swoim miejscu (co prawda już bez mosiężnych ozdób) po czym podobno 

na polecenie ówczesnego proboszcza został rozebrany. Jednak sama granitowa kolumna 

z imionami i nazwiskami poległych nie została rozbita tylko usunięta. Obecnie próbujemy 

ustalić co dokładnie się z nią stało. 
 

 

Działalność gospodarcza 
 

FUNDACJA „SMOCZY WEB” w roku 2013 nie prowadziła działalności gospodarczej. 
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Uchwały w roku 2013 
 

W roku 2013 FUNDACJA „SMOCZY WEB” podjęła 2 uchwały: 

1. Uchwała z dnia 30 czerwca 2013 roku o przyjęciu sprawozdania zarządu z działalności 

fundacji za rok 2013 

2. Uchwała z dnia 30 czerwca 2013 roku o pokryciu straty z działalności fundacji za rok 

2013. 

 

Przychody 
 

 

FUNDACJA „SMOCZY WEB” w roku 2013 odnotowała przychody z darowizn (100% z tego 

źródła) w kwocie 550,00 PLN. 

 
 

Koszty 
 

 

FUNDACJA „SMOCZY WEB” w roku 2013 odnotowała jedynie koszty administracyjne w 

kwocie 500,21 PLN, na które składają się: 

- utrzymanie rachunku bankowego: 207,71 zł 

- koszty złożenia sprawozdania rocznego do KRS: 290 zł 

- koszty pocztowe: 2,50 zł 

 

Dodatkowe dane ekonomiczne 
 

1. FUNDACJA „SMOCZY WEB” w roku 2013 nie zatrudniała pracowników. 

2. FUNDACJA „SMOCZY WEB” w roku 2013 nie wypłacała żadnych wynagrodzeń 

3. FUNDACJA „SMOCZY WEB” w roku 2013 nie rozliczała żadnych wydatków z tytułu 

umów-zlecenia 

4. FUNDACJA „SMOCZY WEB” w roku 2013 nie udzielała żadnych pożyczek czy poręczeń 

5. FUNDACJA „SMOCZY WEB” w roku 2013 posiadała jedno konto bankowe (bank 

BZWBK I o. w Brzegu, numer : 46 1090 2141 0000 0001 1967 7962). 

6. FUNDACJA „SMOCZY WEB” w roku 2013 nie posiadała żadnych obligacji, udziałów 

oraz nieruchomości 

7. FUNDACJA „SMOCZY WEB” w roku 2013 nie nabyła żadnych środków trwałych 

8. FUNDACJA „SMOCZY WEB” wykazuje na koniec 2013 roku wartość aktywów w kwocie 

5 028,49 PLN. Wartość zobowiązań wynosi 0,00 PLN. 
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Zlecenia podmiotów państwowych i samorządowych 
 

FUNDACJA „SMOCZY WEB” w roku 2013 nie wykonywała tego typu zleceń. 

 
 

Rozliczenia podatkowe 
 

 

FUNDACJA „SMOCZY WEB” złożyła dokument CIT-8 za rok 2013 dnia 28.03.2012 roku do 

Urząd Skarbowy Wrocław-Fabryczna. 
 

 

 

 

Wrocław, dnia 31.03.2014 r. 
 

 

mailto:fundacja@smoczyweb.org
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