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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. Od 2014 roku posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.
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 2014 Zarząd Fundacji był jednoosobowy.
Prezesem Zarządu jest p. Roman Sachaj.

Rada Fundacji
W roku 2014 w skład Rady Fundacji wchodziły trzy osoby.
Przewodniczący Rady Fundacji - Sławomir Piotr Milewski,
Członek Rady Fundacji - Piotr Podgajny,
Członek Rady Fundacji - Grzegorz Podgajny.

Profil i zakres raportu
Raport - kontakt
ZARZĄD
Romach Sachaj - Prezes Zarządu
tel. +48 507 987 583
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mail: fundacja@smoczyweb.org
KSIĘGOWOŚĆ I FINANSE
MSPbiuro Andrzej Korbaś
45-215 Opole, ul. Luboszycka 36
www.mspbiuro.eu / kontakt@mspbiuro.eu

Horyzont czasowy
Raport FUNDACJI „SMOCZY WEB” obejmuje okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 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;
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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;
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;
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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 2014
Szczegółowy i bieżący status prac prowadzonych przez fundację (w tym pełna
dokumentacja fotograficzna) dostępny jest na stronie internetowej www.smoczyweb.org
oraz na profilu Facebooka https://www.facebook.com/smoczyweb.
1. Uzyskaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego.
2. Wstępne prace poszukiwawczo/lokalizacyjne w miejscowości Grodków. Dzięki pomocy
naszego wolontariusza z Wrocławia, przy pomocy wykrywacza metalu przeprowadziliśmy
wstępne prace poszukiwawcze rozbitego czołgu rzekomo zasypanego w dawnym tzw.
dole wapiennym. Wynik jest pozytywny. W miejscu wskazanym nam przez miejscową
ludność, stwierdzono pod ziemią dużą koncentrację metalu. Prace będą prowadzane przy
pomocy bardziej precyzyjnego sprzętu, po załatwieniu potrzebnych na to pozwoleń.
3. Korzystając z okazji postanowiliśmy wykorzystać sprzęt użyty w Grodkowie i poprosiliśmy
o pomoc w poszukiwaniach miejsca spoczynku generała Zaremby. Niestety sprzęt którym
dysponowaliśmy nie był w stanie przebić się przez chaos gruntu jaki jest na miejscu
(sterty gruzu wraz ze złomem itp. zalegający na dość znaczną głębokość). Prace
poszukiwawcze będą kontynuowane.
4. Jak każdej wiosny, przeprowadziliśmy akcję sprzątania wszystkich krzyży pokutnych
którymi się opiekujemy, miejsca pamięci niemieckich lotników pod Gaciami oraz pomnika
pilotów radzieckich za miejscowością Pawłów.
5. Brzeska fosa i historia cmentarza ewangelickiego. Pod wpływem dyskusji na temat
Brzeskiego szpitala – a właściwie o tym że został postawiony na dawnym ewangelickim
cmentarzu, postanowiliśmy sprawdzić pogłoski o tym że w czasie jego budowy płyty
nagrobne zostały sprofanowane i wykorzystane do wzmocnienia skarpy Brzeskich fos.
Dlatego udaliśmy się do części fosy przy ul. Wrocławskiej gdzie dokonaliśmy
inwentaryzacji zdjęciowej skarp. Tak władze komunistyczne podjęły decyzje o
zniszczeniu tego cmentarza i … tak, użyto płyt nagrobnych do wyłożenia brzeskich fos,
wcześniej je rozbijając młotami. Płyty zostały ułożone tak aby nie było widać napisów,
jednak w niektórych miejscach pracownicy dość niechlujnie je ułożyli i można odkryć na
nich napisy oraz ozdobne grawerunki. Dokumentacja zdjęciowa została złożona w
archiwum fundacji.
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6. Pomoc przy odbudowie zabytkowego ogrodzenia. Nasza fundacja rusza z pierwszym
projektem „budowlanym”. Udało się nam przekonać wspólnotę mieszkaniową do
odbudowy przedwojennego ogrodzenia wokół swojej posesji. Na razie służymy jeszcze
„tylko” pomocą merytoryczną a nie finansową, ale to nasz pierwszy mały kroczek na tej
drodze.
7. Prace porządkowe przy bunkrze w Brzegu. Po wyrażeniu zgody przez Zakład Linii
Kolejowych w Opolu przystąpiliśmy do pierwszego etapu prac porządkowych. Bunkier
zabezpieczał wjazd na stacje kolejową w Brzegu od strony Opola i brał czynny udział w
obronie miasta Brzeg w lutym 1945 roku przed Armią Czerwoną . Obecnie jest
niewidoczny z dwóch powodów – stoi za ekranem dźwiękochłonnym co skutecznie
ukrywa go przed wzrokiem podróżnych stojących na peronie - i ponieważ zarasta
krzakami, skutecznie ukrywa się przed wzrokiem przechodniów idących ulicą
Starobrzeską.
8. Pierwszy etap poszukiwań bunkra przy kanale żeglugowy Odry między wsiami Kruszyna i
Zwanowice. Po informacji jakiej udzielił nam nasz sympatyk udaliśmy się w okolice wsi
Zwanowice celem odnalezienia znajdującego się tuż przy kanale żeglugowym Odry
bunkra. Nie wiemy dokładnie co to za bunkier. Dowodzenia, obserwacyjny czy służący do
walki. Z zebranych informacji wiemy że jest betonowy, składający się co najmniej z
dwóch pomieszczeń, z wnęką na telefon. Po wojnie stało tam jeszcze długie lata stalowe
sprężynowe łóżko. Niestety nie posiadamy żadnego zdjęcia ani rysunku tego miejsca.
Wejście do bunkra było solidnie zamaskowane, jednak podobno kilka lat temu zginęły z
niego stalowe drzwi wejściowe, za to zaczęło przybywać śmieci. Postanowiliśmy to
zweryfikować. Charakterystycznym punktem terenowym miały być cztery dęby rosnące
w pobliżu, niestety żadnych dębów nie znaleźliśmy. Z informacji uzyskanych od
spotkanego wędkarza dowiedzieliśmy się że „gdzieś tu rosły jakieś tam dęby, ale kilka lat
temu zostały ścięte”. W związku z takim obrotem sprawy, na poszukiwania wybierzemy
się ponownie na jesień gdy trawy obeschną i będzie szansa na znalezienie pniaków po
dębach.
9. Zapomniana leśniczówka. W związku z fiaskiem poszukiwań bunkra udaliśmy się za śluzę
na Odrze za wsią Zwanowice, aby zweryfikować informacje o jakichś poniemieckich
budynkach w lesie. Odkryliśmy resztki bramy wjazdowej do przedwojennej leśniczówki –
sama leśniczówka została po wojnie rozebrana przez mieszkańców okolicznych wsi,
jednak w lesie pozostały fundamenty, piwnice? oraz studnia przykryta płytą aby nikt do
niej nie wpadł. Prawdopodobnie leśniczówka przed wojną pełniła również rolę domku
myśliwskiego dla właściciela Zwanowic. Po uzyskaniu zgody od właściwego nadleśnictwa
będziemy chcieli przeprowadzić prace poszukiwawcze przy pomocy wykrywaczy metali w
tym miejscu.
10. Staw w lesie. Według mieszkańców pobliskich miejscowości jest w nim zatopiony czołg,
nikt nie wie jaki ani czyj-rosyjski czy niemiecki – osobiście zastanawiamy się co on miałby
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tam robić, ale kto wie w każdej legendzie jest ziarnko prawdy? Więc może nie czołg a
motor, a może wyposażenie pobliskiej leśniczówki? Choć jak stwierdził jeden z
wolontariuszy „ i z starego traktora bym się cieszył, zawsze to jakieś znalezisko” - z takim
podejściem wolontariuszy na pewno coś znajdziemy. Prace poszukiwawcze przewidziane
w dalszej perspektywie.
11. Smutne
zakończenie
dwóch
naszych
prac
poszukiwawczych.
Zakończyliśmy poszukiwania grobu Michała Konstantego Zaremby z Kalinowej królewskopruskiego generała lejtnanta piechoty, pułkownika pułku pieszego i rycerza Orderu
Czarnego Orła. Przy pomocy miłośników historii z Brzegu, po żmudnych kwerendach
archiwalnych, ustalono że grób którego poszukiwaliśmy już nie istnieje. Nagrobek został
rozbity przez wcześniejszego właściciela pola, a prochy prawdopodobnie zostały
przeniesione na jeden z Brzeskich cmentarzy. Zakończyliśmy też sprawę pomnika
poległych z wsi Brzezina. W czasie rozmów z mieszkańcami ustalono że na polecenie
dawniejszego proboszcza, pomnik został rozbity i wywieziony. Niestety znów ideologia
wygrała z historią (panie to niemieckie było, to i nie żal) ... a właśnie że żal..
12. Prace porządkowe przy kamieniu granicznym. Przeprowadziliśmy prace oczyszczające
wokół przedwojennego kamienia granicznego między powiatem Brzeskim a
Niemodlińskim. Kamień znajduje się przy drodze nr 458 z Lewina Brzeskiego do
Skorogoszczy.
13. Przygotowanie projektu „Odnowienie zabytkowego kutego ogrodzenia otaczającego
przedszkole nr 8 w Brzegu”. W skład projektu wchodzi uzyskanie zgody od właściciela
nieruchomości, przygotowanie dokumentacji technicznej, wyłonienie wykonawcy,
wyłonienie podmiotu odpowiedzialnego za nadzór nad pracami, odbiór wykonanych
prac. Projekt przewidziany do wykonania w ciągu dwóch lat.
14. Przygotowanie projektu „Inwentaryzacja zdjęciowa zabytków techniki kolejowej
województwa dolnośląskiego i opolskiego”. Projekt po przygotowaniu będzie
realizowany przez wolontariuszy fundacji.

Działalność gospodarcza
FUNDACJA „SMOCZY WEB” w roku 2014 nie prowadziła działalności gospodarczej.

Uchwały w roku 2014
W roku 2014 FUNDACJA „SMOCZY WEB” podjęła 4 uchwały:
1. Uchwała z dnia 30 czerwca 2014 roku o przyjęciu sprawozdania zarządu z działalności
fundacji za rok 2013

©2015 FUNDACJA „SMOCZY WEB”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

9

FUNDACJA “SMOCZY WEB”
fundacja@smoczyweb.org

www.smoczyweb.org

2. Uchwała z dnia 30 czerwca 2014 roku o przekazaniu zysku.
3. Uchwała z dnia 10 lipca 2014 o przyjęciu zmian do statutu Fundacji.
4. Uchwała z dnia 10 lipca 2014 w sprawie członków Rady.

Przychody
FUNDACJA „SMOCZY WEB” w roku 2014 odnotowała przychody z darowizn (100% z tego
źródła) w kwocie 760,00 PLN.
Ponadto w księgach odnotowano przychody pozostałe w kwocie 28,49 PLN jako
przeniesienie zysku z roku poprzedniego.

Koszty
FUNDACJA „SMOCZY WEB” w roku 2014 odnotowała jedynie koszty administracyjne w
kwocie 788,72 PLN, na które składają się:
- utrzymanie rachunku bankowego: 288,72 zł
- koszty złożenia sprawozdania rocznego do KRS: 500 zł

Dodatkowe dane ekonomiczne
1. FUNDACJA „SMOCZY WEB” w roku 2014 nie zatrudniała pracowników.
2. FUNDACJA „SMOCZY WEB” w roku 2014 nie wypłacała żadnych wynagrodzeń
3. FUNDACJA „SMOCZY WEB” w roku 2014 nie rozliczała żadnych wydatków z tytułu
umów-zlecenia
4. FUNDACJA „SMOCZY WEB” w roku 2014 nie udzielała żadnych pożyczek czy poręczeń
5. FUNDACJA „SMOCZY WEB” w roku 2014 posiadała jedno konto bankowe (bank
BZWBK I o. w Brzegu, numer : 46 1090 2141 0000 0001 1967 7962).
6. FUNDACJA „SMOCZY WEB” w roku 2014 nie posiadała żadnych obligacji, udziałów
oraz nieruchomości
7. FUNDACJA „SMOCZY WEB” w roku 2014 nie nabyła żadnych środków trwałych
8. FUNDACJA „SMOCZY WEB” wykazuje na koniec 2014 roku wartość aktywów w kwocie
4 991,74 PLN. Wartość zobowiązań wynosi 8,03 PLN.
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Zlecenia podmiotów państwowych i samorządowych
FUNDACJA „SMOCZY WEB” w roku 2014 nie wykonywała tego typu zleceń.

Rozliczenia podatkowe
FUNDACJA „SMOCZY WEB” złożyła dokument CIT-8 za rok 2014 dnia 31.03.2015 roku do
Urząd Skarbowy Wrocław-Fabryczna.

Wrocław, dnia 31.03.2015 r.
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