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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 2018 Zarząd Fundacji był jednoosobowy. 

 

Prezesem Zarządu jest p. Roman Sachaj. 

Rada Fundacji 

 

W roku 2017 Rada Fundacji była trzyosobowa. 

 

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 

mail: fundacja@smoczyweb.org  

mailto:fundacja@smoczyweb.org
http://www.smoczyweb.org/
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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  01.01.2018 do 31.12.2018 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; 

mailto:fundacja@smoczyweb.org
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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; 

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. 

mailto:fundacja@smoczyweb.org
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Osiągnięcia w roku 2018 
 

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

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

oraz na stronie www.facebook.com/smoczyweb . 

 

1. Pierwsze wiosenne prace porządkowe. Jak co roku, przeprowadzono prace porządkowe 

terenu wokół krzyża pokutnego w Psarach, kamienia granicznego pod Lewinem Brzeskim, 

krzyża pokutnego za wsią Kopanie, przy pomniku upamiętniającym śmierć pilotów pod 

miejscowością Gać, oraz przy pomniku upamiętniającym śmierć pilotów za wsią Pawłów. 

2. Interwencja u konserwatora zabytków po dewastacji zabytkowej podstawy działa w okolicach 

byłego lotniska wojskowego pod wsią Skarbimierz. Niestety zniszczono kolejny zabytek 

(podstawę działa przeciwlotniczego - jeden z elementów obrony lotniska wojskowego w 

Skarbimierzu). Jest to ostatni tego typu obiekt w tym rejonie - jak widać przeszkadzał 

okolicznym rolnikom w pracach polowych. Walczymy o jego uratowanie i być może 

przeniesienie w miejsce gdzie będzie można go eksponować. 

3. Podjęcie współpracy z nauczycielami historii w zakresie propagowania historii regionu  i 

edukacji historycznej. 

4. Prace porządkowe, na starym poniemieckim, a po wojnie również polskim, cmentarzu 

komunalnym w Brzegu przy ulicy Ofiar Katynia. Prace porządkowe, poprawa stanu 

technicznego ogrodzenia.  Zabezpieczenie zabytkowych elementów architektury przed dalszą 

dewastacją.   

5. Zabytkowa Wąskotorówka. Grupa wolontariuszy rewitalizuje  zabytkowy 9 km odcinek 

wąskotorowej linii kolejowej między miejscowościami Dobre a Płowcami (to tam gdzie była 

słynna bitwa z Krzyżakami), linia kończy się na przeciw pomnika upamiętniającego bitwę. 

Obecnie załatwiamy formalności związane z pozyskaniem opieki nad tą linią. 

6. Remont zabytkowej drezyny inspekcyjnej. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy została 

odrestaurowana zabytkowa drezyna, którą ochrzczono wdzięcznym imieniem Staś. Drezyna ta 

aktywnie pomaga w restauracji całej linii - dowożąc wszelakie materiały budowlane, narzędzia 

i chętnych do pracy. 

7. Zabytki kolejowe.  16 marca na zaproszenie miejscowego miłośnika historii i zabytków, byłem 

w niewielkiej miejscowości (specjalnie nie podaję nazwy aby wandale nie mogli tego miejsca 

namierzyć i zdewastować), tam na stacji kolejowej znajduje się niewielki budynek z 

czerwonej cegły. Niby nic niezwykłego, powiecie że takich budynków na kolei są setki jak nie 

tysiące. Ten jest jednak wyjątkowy- przez lata, pracujący tam kolejarze na cegłach zostawiają 

po sobie pamiątki w postaci wpisów- imię, nazwisko, często rok rozpoczęcia pracy na tej 

stacji, nieraz rok zakończenia... zastanawialiśmy się czy druga data to rok przeniesienia na 

inną stacje, przejścia na emeryturę, może zwolnienia? I tu znów ktoś powie "normalka, każdy 

robi wpis w pracy tu lub tam, robiliśmy je i w szkole, na pamiątkę że tam "chodziliśmy" tak 

ale ... czytając napisy wykonane blisko 100 lat temu jest inne odczucie.... sami zobaczcie ... 

Samą ścianę zgłosimy konserwatorowi zabytków- warto ją zachować dla kolejnych pokoleń, 

nie tylko kolejarzy... 

mailto:fundacja@smoczyweb.org
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8. Odkrycie drugiego starego przedwojennego schronu w miejscowości Brzeg. Wystąpiono o 

zgody i pozwolenia na penetrację. 

9. Odkrycie i penetracja podziemnych budowli pod Opolem.  Dostaliśmy info od obserwatora 

naszych poczynań, który dał nam namiar na "coś" w ziemi, prawdopodobnie bunkier lub 

schron - zapomniany i zasypany (częściowo) w krzakach. 

Pojechaliśmy i znaleźliśmy to miejsce oraz prawdopodobnie kolejne dwie zasypane takie 

budowle. Ta do której weszliśmy, była chyba kiedyś użytkowana przez bezdomnych, ale ma 

oryginalne pancerne drzwi wiszące na zawiasach oraz pozostałości starych puszek 

telefonicznych. 

Celowo nie podajemy gdzie jest to miejsce aby nie padło łupem szabrowników, a po 

uzyskaniu formalnych zgód i pozwoleń podejmiemy próbę odkopania pozostałych odkrytych 

budowli. A ten schron być może stanie się "bazą" miejscowych dzieciaków pod opieka sołtysa 

i rodziców - są chętni. 

10. Wspieramy dziecięcy zespół tańców ludowych z Byczyny. W odpowiedzi na prośbę o pomoc 

rodziców dzieci z zespołu tanecznego z Byczyny wspomogliśmy finansowo, kwotą 600 zł, 

wyjazd dzieci na Wojewódzki Festiwal Szkolnych Zespołów Tanecznych FANTAN w Opolu w 

dniu 3 czerwca 2018 roku. 

Jak okazało się podczas rozmów, bez tego wsparcia dzieci nie miałyby jak zaprezentować 

swoich niemałych umiejętności (zajęły drugie i trzecie miejsce w swoich kategoriach 

konkursowych). 

Z tej również przyczyny rozpoczęliśmy oficjalną zbiórkę pieniężną do skarbonek na ten cel, 

aby zabezpieczyć środki na dalszą działalność zespołu.  

11. Budowa makiety kolejowej. Koło PTTK Kolejarz w Brzegu, postanowiło wybudować dużą 

stacjonarną makietę kolejową. Projekt, ma kilka celów. Pierwszym jest sama budowa 

makiety, kolejnymi przywrócenie w świadomości dzieci i młodzieży modelarstwa- niegdyś 

bardzo popularnej formy spędzania czasu, dziś niemal zapomnianej formy wypoczynku, 

trzecim otwarcie izby pamięci kolejowej w Brzegu w której makieta ma być magnesem 

przyciągającym turystów zwiedzających miasto, które jest miastem bardzo związanym z 

koleją, w którym kolejarze nadal stanowią dużą liczbę mieszkańców. 

Włączając się do tego projektu, wśród naszych wolontariuszy zorganizowaliśmy zbiórkę 

sprzętu w skali H0. Odzew był duży- udało się zebrać dość dużo torów, wagony i 

"mokolotywkę". Przekazaliśmy te pierwsze elementy dla PTTK Kolejarz, włączyliśmy się też 

czynnie w samą budowę makiety. 

12. Projekt Bartnik.  Celem projektu jest popularyzacja hodowli pszczół i rozwijanie pasji i 

umiejętności dla ochrony tego coraz bardziej ginącego zawodu. Chcemy również zainicjować 

temat "ogródków miodowych" w przedszkolach i szkołach. Pozwoli to zainteresować 

najmłodszych tematem, tak aby wiedziały, że miód nie pochodzi "ze sklepu". Na początek 

chcemy zgromadzić 10 uli (7 z rodzinami, 3 rezerwowe). Projekt jest prowadzony pod 

nadzorem mistrzów pszczelarskich należących do Polskiego Związku Pszczelarzy. 

Według założeń miodek z tych 7 uli będzie do podziału między tych którzy będą przy nich 

pracować. Jeśli ktoś złapie bakcyla to będziemy pomagać w założeniu własnej pasieki. 

13. Coroczne sprzątanie zabytkowych nagrobków przed świętem Wszystkich Świętych, w tym 

roku doszedł grób pomordowanych robotników przymusowych z zakładów Kruppa w Jelczu 

Laskowicach.  

mailto:fundacja@smoczyweb.org
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14. Akcja pomocy dla chrześcijańskich sierot w domu dziecka w Gambii. Dzięki Waszej pomocy 

udało się zebrać i wysłać sporo rzeczy do szkoły-domu dziecka w Gambii.  

15. Największy tegoroczny sukces fundacji to przypadkowe odnalezienie unikatowych 

eksponatów muzealnych.  

Na stacji w Sowinie tuż przy peronach na prywatnej posesji udało się nam odkryć dwa: 

dwuosiowe wagony kryte budowy niemieckiej (pruskiej). Z elementów użytych do budowy 

wagonów udało się odcyfrować datę 1912 roku. Wagony te były na 95% używane do 

przewozu jeńców wojennych do Obozu Jenieckiego w Łambinowicach (Lamsdorf). O 

znalezisku powiadomiliśmy Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu. 

Jesteśmy już po pierwszych rozmowach z obecnym właścicielem wagonów celem przejęcia 

ich przez Fundację. Po załatwieniu niezbędnych formalności wagony zostaną przekazane 

Muzeum które wyraziło zainteresowanie pozyskaniem ich do swoich zbiorów. 

Wagony wymagają zabezpieczenia i konserwacji, gdyż ich stan techniczny jest zły, lata 

wystawienia na działanie warunków atmosferycznych i braku konserwacji zrobiły swoje. Nim 

to jednak nastąpi będziemy musieli je stamtąd zabrać i przewieść do docelowego miejsca 

ekspozycji. 

Takie oryginalne wagony to duża rzadkości i to pomimo dużej liczby wyprodukowanych sztuk, 

gdyż większość jako reparacje wojenne zabrali na wschód Rosjanie, a te które zostały w 

Polsce są już wycofane z eksploatacji. Dodatkowym "smaczkiem" naszych wagonów jest ich 

historia związana z istniejącym tutaj obozem jenieckim. 

 

 

 

Działalność gospodarcza 
 

FUNDACJA „SMOCZY WEB” w roku 2018 nie prowadziła działalności gospodarczej. 

 

 

Uchwały w roku 2018 
 

W roku 2018 FUNDACJA „SMOCZY WEB” podjęła 2 uchwały: 

1. Uchwała z dnia 29 czerwca 2018 roku o przyjęciu sprawozdania zarządu z działalności 

fundacji za rok 2017. 

2. Uchwała z dnia 29 czerwca 2018 roku o pokryciu straty z działalności fundacji za rok 

2017. 

 

 

Przychody 
 

 

FUNDACJA „SMOCZY WEB” w roku 2018 odnotowała przychody z darowizn (100% z tego 

źródła) w kwocie 598,93 PLN (w tym 436,20 z 1% jako OPP). 
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Koszty 
 

 

FUNDACJA „SMOCZY WEB” w roku 2018 odnotowała koszty administracyjne w kwocie 

525,99 PLN, na które składają się: 

- utrzymanie rachunku bankowego: 205,00 zł 

- najem lokalu, utrzymanie domeny internetowej: 320,99 zł 

 

Ponadto FUNDACJA dokonała darowizny na rzecz Rady Rodziców przy Publicznej Szkole 

Podstawowej w Byczynie, wsparcie dla Dziecięcego Zespołu Tańców Ludowych w kwocie 

600,00 zł 

 

Dodatkowe dane ekonomiczne 
 

1. FUNDACJA „SMOCZY WEB” w roku 2018 nie zatrudniała pracowników. 

2. FUNDACJA „SMOCZY WEB” w roku 2018 nie wypłacała żadnych wynagrodzeń 

3. FUNDACJA „SMOCZY WEB” w roku 2018 nie rozliczała żadnych wydatków z tytułu 

umów-zlecenia 

4. FUNDACJA „SMOCZY WEB” w roku 2018 nie udzielała żadnych pożyczek czy poręczeń 

5. FUNDACJA „SMOCZY WEB” w roku 2018 posiadała jedno konto bankowe (bank 

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

6. FUNDACJA „SMOCZY WEB” w roku 2018 nie posiadała żadnych obligacji, udziałów 

oraz nieruchomości 

7. FUNDACJA „SMOCZY WEB” w roku 2018 nie nabyła żadnych środków trwałych 

8. FUNDACJA „SMOCZY WEB” wykazuje na koniec 2018 roku wartość aktywów w kwocie 

5 339,83 PLN. Wartość zobowiązań wynosi 100,00 PLN. 

 

 

Zlecenia podmiotów państwowych i samorządowych 
 

FUNDACJA „SMOCZY WEB” w roku 2018 nie wykonywała tego typu zleceń. 

 
 

Rozliczenia podatkowe 
 

 



 

FUNDACJA “SMOCZY WEB”           
 

 fundacja@smoczyweb.org     www.smoczyweb.org  

 
  

©2019 FUNDACJA „SMOCZY WEB”. Wszelkie prawa zastrzeżone. 11 

FUNDACJA „SMOCZY WEB” złożyła dokument CIT-8 za rok 2018 dnia 28.03.2019 roku do 

Urząd Skarbowy Wrocław-Śródmieście. 
 

 

 

 

Wrocław, dnia 31.03.2019 r. 

 

 


