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LKOKANT 

To pierwszy z „cieszyńskim" tematem spektakl Teatru CST. 
Adolf „Bolko" Kantor, spośród dziesiątek cieszyńskich 

bohaterów i historycznych osobistości. to człowiek, który 
mógłby obdarzyć życiorysem kilkanaście postaci. To 
prawdziwy heros naszych czasów. I nie ma w tym żadnej 
przesady Adolf „Bolko" Kantor był człowiekiem od spraw 
niemożliwych. ale to nie znaczy, że był człowiekiem utopi i 
Dzisiaj, kiedy analizujemy zachowania indywidualne i 
zbiorowe na przestrzeni XX wieku w Polsce, okazuje się , że 

dokonywanie wyborów było szalenie trudne i często 

prowadziło do historycznych „pomyłek''. Ktoś zostawał 

„współpracownikiem", ktoś oprawcą w służbie wrogiej armii, 
a ktoś inny po prostu zachowywał się konformistycznie„ . 
"Bolko" mówił „Nie". Odruchowo. Jeśli trzeba było - to 
nawet całemu światu . Bez kompromisu. Jego wybory nie 
podlegaly kalkulacji . To właśnie były odruchy. On wiedział, 
jak ma postąpić Miał to zapisane w sobie. Kodeks. 



Gdyby się urodził i zyl na Wschodzie, to pewnie już za 
życia porwałby za sobą tłumy, ale na pragmatycznym 
Sląsku Cieszyńskim to nie mogło się udać. 

Gdyby wyjechał za swoim idolem, Zbyszkiem 
Cyganiewiczem, do USA, być może zrobilby wielką karierę 
bokserską. Gdyby został przed wojną w Warszawie, to 
może doświadczyłby jeszcze wielu sukcesów, może 

zagrałby w jeszcze jednym filmie ... może ... ? 
„Bolko" był Patriotą. Najlepiej czuł się u siebie. Wróci/ 

„wskrzeszać" Cieszyńskie. Był z dziada i ojca socjalistą. 

Miał wizję swojego życia i swoich czynów. 
Kiedy córka .Bolka", Pani Ewa Rakowska, zapytana 

została, czy ojciec czegoś się bal, czy mia/ jakieś 
wątpliwości, wahania ... odpowiedź była bjyskawiczna: „Nie. 
Nigdy' "· 

Walczył z całym światem, z historią. Najpierw z 
faszyzmem, potem z komunizmem , a zawsze z ludzką 

niegodziwością i głupotą. Walczył o zdrowe społeczeństwo. 
O prawdę . Przede wszystkim by/ z krwi i kości sportowcem, 
animatorem zdrowego trybu życia, nauczycielem młodzieży . 

Tworzył swoje idealne państwo ze stolicą. na Równicy i 
Ostrym, wśród państw bezprawia i hipokryzji . Ten swój kraj 
nazywał „Republiką Kantora". Czym byłoby to miasto bez 
„Bolka" i jemu podobnych autsajderów rzeczywistości? 

Ten spektakl to nie tylko historia niezwykłego boksera, 
żołnierza, społecznika, wizjonera. Każde mniejsze, czy 
większe miasto, wieś - ma swoje tabu. Cieszyn ma swoje 
smutne tabu - związane z nazizmem, z byciem częścią Ili 
Rzeszy, z problemami denazyfikacyjnymi, które znakomicie 
potrafiły wykorzystać organy PPR, PZPR, Komunistyczna 
Partia Czechosłowacji i służby specjalne obu krajów. Dawni 
zwolennicy Niemiec hitlerowskich stawali się społecznie 

użyteczni w nowym porządku. Trudno sobie wyobrazić 

wierniejszych i gorliwszych „pretorian" radzieckiego 
socjalizmu. Ale ,.to jut przeszłość". Nikt jednak do końca nie 
wie, jakie współcześnie znaczenie może mieć dla Sląska 
Cieszyńskiego fakt braku rozliczenia z faszyzmem. Okres 
ten w dziejach miasta i regionu nigdy nie został dogłębnie 
społecznie zanalizowany, nigdy nie wyciągnięto z niego 
ważnych, dla przyszłości miasta, wniosków. · 

Być może wreszcie mieszkańcy Cieszyna pochylą czoła 
w miejscu wymordowania 81 osób z Cieszyna i okolic w 
ostatnich dniach wojny, kiedy to wojska radzieckie 
dogaszały opór w Berlinie ... ? Być może ktoś przypomni 
fakt, który miał miejsce w marcu i kwietniu 1945 roku, czyli 
w czasie, gdy trwała tajemnicza akcja ewakuacyjna „Gold 
Fisch'', w ramach, której dziesiątki, a może i setki, 
hitlerowskich oficjeli Górnego Sląska uniknę/o 
odpowiedzialności, rozplywając się w Cieszynie ... ? 

Być może ktoś nada imię Adolfa „Bolko" Kantora, jakże 
często wyśmiewanego za życia bohatera i patrioty, nie 
bocznej i ślepej uliczce, ale godnemu i ważnemu obiektowi 
sportowemu? Być może ... 

B. Słupczyński 

Bez „nad/egend" ... 

W lutym 1930 roku niespełna dwudziestoletni Adolf, chłopak z 
prowincji mówiący śmiesznym językiem, ale uczynny i honorowy, 
po parotygodniowym treningu pod ok.iem tak.ich ówczesnych sław, 
jak Wiktor Junosza Dąbrowski, czy olimpijczyk Kazimierz 
Laskowski, staje do „Pierwszego Kroku Bokserskiego" - bardzo 
popularnej wówczas imprezy, która wyłoniła wielu polskich 
mistrzów pięści. Adolf nie ma żadnych walk w ,,rekordzie", tylko 
heroiczne przekonanie, że boks to jego powołanie. Traktowany 
troszkę z góry na treningach, mocno na nich obijany, bez 
znajomości podstaw - nie odwraca głowy. Ma limit wagi półciężkiej 
(79,5 kg) - ciosy są tu ciężkie, ale chłopak z południa przyjmuje je 
bez zmrużenia oka. Oddaje z nawiązką. Nie zasiania się - na to nie 
ma ani umiejętności, ani temperamentu. Sam woli bić pierwszy. Jest 
jednak paru lepszych chłopców - zadziornych warszawiaków. 
Szybszych, lepszych technicznie, celniej bijących . Adolf ma jeszcze 
kłopoty z prawidłowym wyprowadzaniem ciosów. Turniej jednak 
zmienia wszystko. Tam - przed prawdziwymi kibicami są tylko 
prawdziwi mistrzowie, a nie ci z treningów. Liczy się serce i 
charakter. A w tej klasyfikacji Adolf jest pierwszy. Biją s ię bez 
przerwy. Walka za walką. Chłopców jest wielu. Wygrywający ma 
niecałą godzinę i znowu do klatki, do następnej rundy. Tak.i układ 
wytrzymują najtwardsi - a najtwardszym jest Kantor. W finale ma 
już wielką przewagę nad chłopcem, który dotychczas pomiatał nim 
na treningach. Goni go przez trzy rundy po ringu. Sam wielki 
Junosza Dąbrowski pisze z uznaniem o debiutancie, o jego wielkim 
sercu. Ale to nic nie zmienia. Adolfa dalej nie stać na prawdziwe 
buciki sportowe. Walczy w tych, które zakłada na ulicę. Wstydzi się . 

( .. .) 6 marca 1931 roku w sali hotelu Hrabia Reden w 
Królewskiej Hucie 21-letni Adolf debiutuje w kolejnym „Wieczorze 
zawodowców". Walczy przed takimi „gwiazdami" śląskiego boksu 
jak olimpijczyk Jan Górny. Jego przeciwnikiem jest nie byle kto, bo 
dwukrotny amatorski wicemistrz Polski - twardy Ernest Jokiel -
bezwzględny faworyt potyczki. To najważniejsza data w 
dotychczasowym sportowym życiorysie Adolfa. Po sześciu rundach 
jego ręka wędruje do góry na znak zwycięstwa. Wszystkie gazety 
piszą podobnie: „Sensacją wieczoru zawodowców jest występ 

Kantora, młodego pięściarza z Cieszyna". Zaczyna się tworzyć 
legenda Adolfa "Bolko" Kantora( ... ) 

( ... ) I stycznia 1933 roku, Paryż. Po serii świetnych występów 
w Polsce, dalej jeszcze stosunkowo surowy i zupełnie nieznany w 
Europie, Kantor jedzie do ówczesnego centrum bokserskiego 
Europy ściągnięty przez Pawła Szydłę. Od razu dostaje walkę z 
„nadzieją Francji" w wadze półciężkiej - Marcelem Lauriotem, 
szykowanym na następcę mistrza świata, Marcela Thila. Wszystko 
powinno się skończyć w parę minut. Ale ambitny chłopak z Polski 
po paru wstrzemięźliwych rundach zaczyna kontratakować. Biją się 
IO rund . Pod koniec walki przybysz z Polski zdobywa się na wielki 
finisz. Nawet bardzo nacjonalistyczne „L 'Auto" przyznaje, że 

zwycięstwo Francuza jest niesprawiedliwe i powinien być rem is. 
Adolf zobaczył z bliska wielki boks- wielki biznes. Nieźle zarobił -
zrozumiał, że można, prezentując dobry poziom, żyć z boksu i 
trenować bez konieczności dorywczych prac. Chciał to propagować 
w Polsce. Ale z rożnych przyczyn boks zawodowy nigdy s ię w 
Polsce nie przyjął na dobre. / -

( ... ) 11 lipca 1937 roku, 
Warszawa. Adolf, po wielu 
perypetiach, wielu przykrych 
doświadczeniach i po odbyciu 
służby wojskowej, próbuje na 
nowo rozkręcić w Polsce boks 
zawodowy. Nie ma pieniędzy na 
organizowanie nowych imprez, 
które stara się aranżować już od 
paru lat. Ale wykorzystuje 
dobry moment. Do Polski 
przyjeżdża (na serię występów) 

słynny dawny zapaśnik 

Władek Cyganiewicz. Kantor, 
który lubił zapasy i kiedyś je 
trenował, dociera do mistrza i 
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zyskuje jego zaufanie. We dwójkę organizują mityngi zawodowych 
pięściarzy i zapaśników. Władek ma wielkie stosunki w świecie 
sportowym. Na „słowo", bez problemów ściąga do Warszawy 
byłego zawodowego pięściarza, a potem czołowego europejskiego 
wrestlera, Austriaka Felixa Kerschitza - jako przeciwnika dla 
Adolfa. Problem jest jeden. Kantor waży w dobrej formie 82 kilo. 
Potężny Kerschitz przeważa go o 12 kg! Walczy brutalnie i 
bezpi!fdonowo. Ale Adolf nigdy nie bał się wyzwań. Z entuzjazmem 
szykuje się do walki, udzielając stołecznej prasie wywiadów. Jest 
apogeum lata. 



Kanlor, zawsze świetnie przygotowany kondycyjnie, chce się bić 15 
rund, czyli tyle, ile trwa walka o mistrzostwo świata lub Europy. 
Kerschitz nie zgadza się - przystaje ostatecznie na 12 rund . To go 
uratowało . Kantor od początku, przy pełnych trybunach, idzie śmiało 
do przodu. Bije oburącz i bardzo często . Lokuje wiele celnych ciosów 
na szczęce i korpusie rywala. Nic zważa na faule. Caly czas jest w 
natarciu. 

Obiektywni dziennikarze są pod wrażeniem jego kondycji 
fizycznej. Po 12 rundach wydaje się, że walkę wyraźnie powinien 
wygrać Adolf. Sędzia jednak ogłasza wynik remisowy. Większość 
komentarzy jest zgodna. Kantor zaprezentował dobry poziom i 
powinien wygrać . On sam po latach utrzymywał , że walką tą zdobył 
mislTZostwo Europy wagi ciężkiej zawodowców. Oczywiście 

przesadz i ł. Ale w dzisiejszych czasach, kiedy co chwilę, nawet 
przeciętni bokserzy, walczą o jakiś tam tytuł międzynarodowy, Adolf 
Kantor, walcząc nieustępliwie przez ł2 rund w pełnym słońcu, z 
brutalnym, dużo cięższym rywalem, miał prawo uważać się za 
moralnego zwycięzcę i oczekiwać międzynarodowego uznania. 

I ostatni wątek z kariery sportowej. Po wielu tragicznych 
przejściach w okresie wojennym i po powrocie do kraju, 12 
pażdziemika 1946 roku Adolf stanął w Cieszynie do walki z Czechem 
Galicą, zmuszając go do poddania się. Ciekawostkąjest fakt wyraźnego 
wyeksponowania na plakatach reklamowych, że walka ta była 
ZAWODOWA, co w powojennej - komunistycznej Polsce było nie do 
pomyślenia. 

Adolf uważał się za zawodowego pięściarza i chciał pięściami 
zarabiać na chleb, tym bardziej, że rodzina była w bardzo trudnej 
sytuacji . Oczywiście szybko wybito mu to z głowy, ale nie zmienia to 
faktu o wielkiej sile tego człowieka, o jego swoistej „opozycyjności" i 
nie wchodzeniu przez niego w żadne tzw. „układy''. 

(„ .) Warto z tej sportowej biografii Adolfa „Bolko" Kantora 
wziąć parę zasadniczych wątków bez konieczności prezentowania jego 
walk. Chodzi tu przede wszystkim o przekazanie jego filozofii 
życiowej. Chodzi o bitność człowieka i jego głębokie przekonanie o 
sile sportowej rywalizacji. („.) Osoba Adolfa „Bolko" Kantora 
zasługuje na to zainteresowania ze wszech miar. 

Sławomir Rojek 
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Realizatorzy spektaklu 
składają serdeczne podziękowania za pomoc 

udz ieloną przy powstawaniu scenariusza spektaklu 
następującym osobom : 

Ewie Rokowskiej (córce Adolfo „ Bolko" Kontora) 
Zbigniewowi Delongowi (synowi Adolfo .Bolko" Kontora) 

Stefanowi Jurysowi (ś.p) 
Jerzemu Bednarczykowi 
Franciszkowi Skórzakowi 

Mieczysławowi Prawdzikowi 
Władysławowi Orszulikowi 

Ryszardowi Mazurowi 
Sławomirowi Rojkowi 

oraz byłym oficerom Służby Bezpieczeństwa PRL. 

Dziękujemy także 

Muzeum 4 Pułku Strzelców Podhalańskich z Cieszyna, 
a w szczególności Krzysztofowi Nie~ciorawi. 

Serdeczne podziękowania składamy 
Maksowi Kopolskiemu I Gabriel/ Zbrońskiej. 

Realizacja spektaklu i jego premiera nie byłaby możliwa 
bez wsparcia finansowego COK „Dom Narodowy'' 

i Sląskiego Zamku Sztuki I Przedsiębiorczości . 
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Spektakl „BOLKO KANTOR": 
Teatr CST 

Wykonawcy: 
Katarzyna Słupczyńska, Joanna Rakus, 
Monika Serafin, Dagmara Stanosz, 
Bogusław Słupczyński, Szymon Pilch, 
Łukasz Matuszek, Jarosław Maszluch, 
Wojciech Kadłubiec, Tomasz Kłaptocz, 
Szymon Słupczyński 

Reżyseria: Bogusław Słupczyński 

KONTAKT: 

www.teatrcst.pl; 
www.salasz.pl; 

teatrcst@interia.pl 
Tel. 519 553 334 

Aleksandra Osiecka 
adanik@op.pl 

tel. 697 320 044 


