Zespół Regionalny „Czantoria”

Z

espół powstał 5 lutego 1965 r. z inicjatywy Ireny Klimczak,
która od początku założenia do chwili obecnej jest kierownikiem organizacyjnym, choreografem i kierownikiem artystycznym w jednej osobie. Obecnie pod wprawnym jej okiem tańczy
i śpiewa już ósma grupa dzieci i młodzieży. Pani Irena nie tylko
prowadzi zespół, ale i sama w nim występuje. Kiedy zakłada

Zagraj mi fujareczko wierzbowo
Moją nutkę z lat dziecinnych na nowo.
Nad kołyską mi ją mama śpiewała
Kiedy mnie w kolebce kolybała.
W niej zamknięte są łany szumiące
I przerozmaite barwy kwiatów na łące.
Żyją w ni góry, lasy i gaje
Potoki rwące i ciche ruczaje.
Zapach chleba i ziemi, ta nuta budzi
Miłość do zwierząt, miłość do ludzi.
Idzie mi nutka przez życie z uśmiechem
Chroni mnie zawsze przed każdym pechem.
Matczyna nutka w uszach mi dzwoni
Gdziekolwiek jestem za mną goni.
To co najdroższe w tej nutce żyje
Serce od nowa razem z nią bije.
Więcej grej mi fujarko te nutki kojące
Bo w nich zawarta miłość i słońce.
Irena Klimczak

piękny strój cieszyński i wychodzi na estradę staje się solistką
o nieprzeciętnym głosie i jest filarem całego Zespołu.
„Czantoria” prezentuje autentyczny folklor Śląska Cieszyńskiego. Śpiewa piękne, rdzenne piosenki i przyśpiewki. Tańczy
układy i stare tańce prezentując kroki i figury w ich autentycznej
formie. W programie posiada wiele gawęd, które w trakcie koncertów prezentowane są w czystej cieszyńskiej gwarze z odpowiednim, dającym się wyczuć tylko w tym regionie, charakterystycznym akcentem i humorem.
Zespół występuje w pięknych strojach cieszyńskich, które
są własnością pani Ireny. Niektóre z nich mają ponad 180 lat.
W „Czantorii” swoje pasje realizują dzieci i młodzież w wieku

od 7 do ponad 20 lat. Tworzą zgraną grupę rodzinną, której celem jest propagowanie pięknych rodzinnych wartości. Zespół
koncertuje na imprezach lokalnych, powiatowych, w domach
wczasowych, sanatoriach i hotelach. Wszędzie tam, gdzie jest
zapraszany. Bierze udział w przeglądach i konkursach folklorystycznych, gawędziarskich i śpiewaczych (np. Gody Żywieckie,
Tydzień Kultury Beskidzkiej). „Czantoria” przez 50 lat zaprezentowała ponad 2650 koncertów, a nagrodzona została około 60 razy.
Wiele nagród zgromadziła indywidualnie Irena Klimczak: w Jesenikach (Czechy) otrzymała brązowy medal za autentyczność
wystawionego programu, w Kazimierzu nad Wisłą zdobyła II i III
miejsce oraz wyróżnienie za swoją osobowość i piękny śpiew solowy. Jest ona również laureatką wielu odznaczeń i nagród m.in.
Zasłużonego Działacza Kultury, Srebrnego i Złotego Krzyża przyznawanego przez Prezydenta RP, Srebrnej Cieszynianki. Otrzymała również nagrodę za całokształt pracy twórczej od Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Przygrywają „Czantorii” wnuki pani Klimczak: Tobiasz – akordeon, harmonia, Miłosz – trąbka oraz Justyna i Aneta – skrzypce. Wnuki w zależności od tego, gdzie się prezentują, potrafią
poza graniem pięknie śpiewać, tańczyć i gawędzić. Patronem
Zespołu „Czantoria” jest Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie.

Zapraszamy do gminy Goleszów

Zahuczały góry, zahuczały lasy
Kaj się mi podziały moje młode czasy.
Czcij młodzieży naszą mowę
Czcij strój i zwyczaje nasze.
Czcij swych ojców na wymowie
Czcij swe ojcowskie poddasze
Gunia bruslik i toporek
Ma nosić w górach pachołek
Suknię, fartuch i kabotek
Ten piękny strój przy Cieszynie
Niechaj nigdy nie zaginie.
Irena Klimczak

Leszna Górna to piękna, mała miejscowość granicząca
z Czechami, licząca około 600 mieszkańców. Otaczają ją grzbiety Tułu, Małej Czantorii, Ostrego i Wróżnej.

Gmina Goleszów położona jest w województwie śląskim, pomiędzy Ustroniem a Cieszynem, u stóp Beskidu Śląskiego, przy granicy
z Republiką Czeską.
Jest to gmina wiejska, w skład której wchodzą następujące
miejscowości: Goleszów (siedziba gminy), Bażanowie, Cisownica,
Dzięgielów, Godziszów, Kisielów, Kozakowice, Leszna Górna oraz
Puńców.
Na terenie gminy znajdują się piesze, rowerowe i spacerowe szlaki turystyczne, które prowadzą do najważniejszych atrakcji turystycznych gminy, którymi są m.in.: „Pszczele Miasteczko” (Dzięgielów),
Izba Regionalna „U Brzezinów” (Cisownica), skansen/powozownia
(Puńców), skansen „Na Podlesiu” (Kisielów), Izba Spadochroniarzy
(Goleszów Równia), Izba Pamięci Jury Gajdzicy (Cisownica), akwen
Ton – idealne miejsce dla wędkarzy (Goleszów), kompleks skoczni
narciarskich (Goleszów) oraz zabytkowe i współczesne kościoły katolickie i ewangelickie (teren całej gminy).
Część gminy posiada charakter górzysty, tym samym korzystając
ze szlaków turystycznych można podziwiać piękne panoramy np.
Beskidu Śląskiego czy Beskidu Morawsko-Śląskiego (Czechy).
Podczas drugiej wojny światowej w Goleszowie istniał podobóz
Auschwitz. O niewolniczej pracy więźniów, ich losie oraz o tym jak
mieszkańcy Goleszowa pomagali więźniom można dowiedzieć się
w Izbie Oświęcimskiej, która znajduje się w Gminnym Ośrodku
Kultury w Goleszowie.
Na terenie gminy znajduje się różnorodna baza noclegowa (m.in.
agroturystyka, pensjonaty, zamek rycerski), do skorzystanie z której
serdecznie zapraszamy.
Szczegóły na temat gminy www.goleszow.pl
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