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Czesław C. – gość z naszego podwórka
RAFAŁ KOWALSKI
Czesław narodził się pod wpływem
ob ser wa cji włas ne go oto cze nia
przez jego twórcę – 26-letniego poetę i grafika komputerowego, ukrywa ją ce go się pod pseudo nimem
„Ka pi tan Matzky”. Jak mó wi, na
własnym osiedlu spotkał kilku takich Czesławów, więc w całym mieście musi być ich pewnie więcej.
– W młodości był punkowcem,
wykrzykiwał slogany. Niestety, skupił się głównie na tym wykrzykiwaniu. Nie działał, dodatkowo „spożywał mózgotrzepy w dyscyplinie zakatedring” [dla niewtajemniczonych,
wlewał w siebie napoje wyskokowe
w okolicach płockiej katedry], w rezultacie boleśnie zderzył się z życiem
– opowiada „Kapitan Matzky”. – Nie
jest to więc żaden Batman czy Superman, tylko zwykły bohater. Rzekłbym nawet: antybohater, jakich niemało w naszym otoczeniu. Postać
zarazem komiczna i tragiczna, która absolutnie nikogo nie chce zamordować.
Na stro nie in ter ne towej
www.wix.com/matzky/czeslaw możemy zapoznać się z pierwszą częścią przygód Czesława.
Właściwie to wstęp, w którym
bohater opowiada o sobie i przy okazji przedstawia swojego brata Nikodema, który „sprowadził go na drogę alkoholowego występku”.
W sumie to smutna opowieść,
z czego zdaje sobie sprawę jej twórca. Zapewnia jednak, że nie chce
promować postaci staczającej się
na dno. Przeciwnie.

WWW.WIX.COM/MATZKY/CZES LAW

Czesław C. jest 38-letnim kawalerem, hydraulikiem, byłym punkowcem. Jest też bohaterem komiksu, którego
pierwszą odsłonę możemy obejrzeć w internecie. Jeszcze w tym roku wydany zostanie formie książeczki

Fragment pierwszej planszy z przygodami płocczanina Czesława C.

– Czesław narodził się z życia, w którym przecież nie brakuje osób, które
chcą odstawić butelkę, zadbać o siebie, wrócić do normalności. I tak też
będzie z moim bohaterem – opowiada „Kapitan Matzky”. – W rezultacie
niewykluczone, że w następnych odsłonach przygód zechce się porządnie
ubrać i postara się o lepszą pracę. Może też zapragnie się kształcić, kto wie?
W każdym razie będzie ewoluował. Na

– Planuję też postacie związane
z Płockiem, choć bardziej np. Bolesława Krzywoustego niż choćby prezydenta miasta. Bo w tym drugim przypadku ktoś mógłby chcieć wykorzystać Czesława w celach politycznych,
a do tego nie dopuści ani on, ani ja – dodaje „Kapitan Matzky”.
Ko lej ne plan sze ko mik su ma ją
powstawać średnio co tydzień. I jeszcze w tym roku opuścić internet, być

razie jednak jego egzystencja nie jest
do pozazdroszczenia. No i, choć jest
hydraulikiem, jego urodę trudno porównać do polskiego hydraulika z plakatu, który tak zachwycił Francuzki.
Kapitan zdradza, że w życiu Czesława, poza bratem Nikodemem pojawią się kolejne postacie.
Nie tylko ludzkie, bo twórca już myśli o wprowadzeniu w życie swojego
„dziecka” jakiegoś zwierzaka.
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wydane w formie książeczki. „Kapitan” planuje również wydrukowanie postaci Czesława C. na koszulkach.
Bohater poniekąd już zaczyna być
przedsiębiorczy, zapraszając do wyrażania opinii o nim i deklarując występ w reklamie.
Aktualnie zachwala kefir dietetyczny „Apollo” hasłem: „Tak! Ten kefir to
eliksir!”.1
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