
 

 

Laureaci VIII edycji konkursu „Najciekawsza działalność pozarolnicza na wsi” 

Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora DODR, po dokonaniu lustracji podmiotów, które zgłosiły się 
w 2007 r. do konkursu, biorąc pod uwagę kryteria zawarte w regulaminie konkursu wyłoniła laureatów 
konkursu: 

- w I kategorii (gospodarstwo rolne prowadzące dodatkową działalność pozarolniczą) - Galeria „WYSOKI 
KAMIEŃ” – Piotr Syposz z Kopańca Gm. Stara Kamienica za prowadzenie w gospodarstwie 
agroturystycznym galerii, w której prezentowane są prace artystów z okolic Kopańca. 

- w II kategorii (firma prowadząca działalność gospodarczą na terenach wiejskich) - KUR-ART. Agencja 
Promocyjno–Artystyczna Piotr Kura Kurowski z Kopańca gm. Stara Kamienica za prowadzoną 
działalność kulturalną promującą średniowieczną historię Pogórza Sudeckiego i okolic Kopańca. 

Galeria „WYSOKI KAMIEŃ” – Piotr Syposz z Kopańca - 

gospodarstwo agroturystyczne, które rozpoczęło działalność w 1999 
roku. Agroturystyka połączona jest tu z możliwością odwiedzenia galerii. 
W galerii tej prezentowane są: rzeźby, wyroby ceramiczne, malarstwo, 
przedmioty użytkowe z drewna, są to prace artystów działających w 
okolicy wsi Kopaniec. Pasją właściciela galerii są stare średniowieczne 
instrumenty muzyczne. Sam wykonuje repliki tych instrumentów.  

Turyści przebywający w 

gospodarstwie mogą 
uczestniczyć w takich 
warsztatach jak i 
wysłuchać koncertów 
gry na tych 
instrumentach. 
Gospodarstwo położone 

jest w bardzo ciekawej 
okolicy. Działa tam Grupa Artystyczna Kopaniec, która 
należy do Stowarzyszenia Nowy Młyn – Kolonia Artystyczna 
Sudetów i Gór Izerskich. Jednej z dwu takich kolonii 

działających na terenie naszego kraju, druga jest w Kazimierzu nad Wisłą. 

Agencja KUR-ART. Piotr Kura Kurowski  
Kopaniec, Gm. Stara Kamienica  - zajmuje promocją 

grup artystycznych, organizacją wystaw, koncertów 
muzyki dawnej, udziału w festiwalach i pokazach. 
Prowadzi również działalność edukacyjną – organizację 
żywych lekcji historii dla dzieci i młodzieży. 

Jedną z najważniejszych grup, krótymi zajmuje się 
agencja jest grupa artystyczna Cornu Cervi (Róg 
Jeleniowy). Grupa powstała we wrześniu 2006 roku, 
organizuje spektakle promujących średniowieczną 
historię regionu ze szczególnym uwzględnieniem Pogórza 
Sudeckiego i okolic Kopańca. Organizuje również 
spektakle z udziałem publiczności. Grupa artystyczna 
składa się z 20 osób. Są to aktorzy amatorzy 
zafascynowani bogatą historią regionu. Celem grupy jest przybliżenie historii i zwyczajów średniowiecznych 
regionu, poprzez spektakle, szerokiej publiczności oraz warsztaty dla zainteresowanych. Grupa rozpoczęła 

występy od imprez regionalnych np. Dni Gryfowa, Dni Sobieszowa, Dni Holenderskie w gminie Stara 
Kamienica, występowała również w imprezach o charakterze wojewódzkim - Dni Kultury Średniowiecznej na 
Zamku Bolków, Dolnośląskie Targi Turystyczne, aż po imprezy międzynarodowe Jakuby Göelitz- Zgorzelec, 
Promocja Polski Amsterdam 2007. 
Uroczyste podsumowanie VIII edycji organizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
wojewódzkiego konkursu miało miejsce na konferencji: „Przedsiębiorczość na terenach wiejskich”, która 
odbyła się 6 grudnia 2007 roku w Hotel „Europa“ w Jeleniej Górze. 
Laureaci wojewódzkiego konkursu, zostali zgłoszeni przez DODR we Wrocławiu do eliminacji VIII edycji 
ogólnokrajowego konkursu "Sposób na sukces” – na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość i nowe 
miejsca pracy na terenach wiejskich. 

Informację opracował: Ryszard Targosz 

 


