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RA FAŁ KO WAL SKI

Cze sław na ro dził się pod wpły wem
ob ser wa cji włas ne go oto cze nia
przez je go twór cę – 26-let nie go poe -
tę i gra fi ka kom pu te ro we go, ukry -
wa ją ce go się pod pseudo nimem
„Ka pi tan Mat zky”. Jak mó wi, na
włas nym osie dlu spot kał kil ku ta -
kich Cze sła wów, więc w ca łym mie -
ście mu si być ich pew nie wię cej.

– W mło do ści był pun kow cem,
wy krzy ki wał slo ga ny. Nie ste ty, sku -
pił się głów nie na tym wy krzy ki wa -
niu. Nie dzia łał, do dat ko wo „spo ży -
wał mó zgo trze py w dys cy pli nie za -
ka te dring” [dla nie wta jem ni czo nych,
wle wał w sie bie na po je wy sko ko we
w oko li cach płoc kiej ka te dry], w re -
zul ta cie bo leś nie zde rzył się z ży ciem
– opo wia da „Ka pi tan Mat zky”. – Nie
jest to więc ża den Bat man czy Su -
per man, tyl ko zwy kły bo ha ter. Rzekł -
bym na wet: an ty bo ha ter, ja kich nie -
ma ło w na szym oto cze niu. Po stać
za ra zem ko micz na i tra gicz na, któ -
ra ab so lut nie ni ko go nie chce za mor -
do wać.

Na stro nie in ter ne to wej
www.wix.com/mat zky/czes law mo -
że my za poz nać się z pier wszą czę -
ścią przy gód Cze sła wa.

Wła ści wie to wstęp, w któ rym
bo ha ter opo wia da o so bie i przy oka -
zji przed sta wia swo je go bra ta Ni ko -
de ma, któ ry „spro wa dził go na dro -
gę al ko ho lo we go wy stęp ku”.

W su mie to smut na opo wieść,
z cze go zda je so bie spra wę jej twór -
ca. Za pew nia jed nak, że nie chce
pro mo wać po sta ci sta cza ją cej się
na dno. Prze ciw nie.

– Cze sław na ro dził się z ży cia, w któ -
rym prze cież nie bra ku je osób, któ re
chcą od sta wić bu tel kę, za dbać o sie -
bie, wró cić do nor mal no ści. I tak też
bę dzie z mo im bo ha te rem – opo wia -
da „Ka pi tan Mat zky”. – W re zul ta cie
nie wy klu czo ne, że w na stęp nych od -
sło nach przy gód ze chce się po rząd nie
ubrać i po sta ra się o lep szą pra cę. Mo -
że też za pra gnie się kształ cić, kto wie?
W każ dym ra zie bę dzie ewo lu o wał. Na

ra zie jed nak je go eg zy sten cja nie jest
do po za zdrosz cze nia. No i, choć jest
hy dra u li kiem, je go uro dę trud no po -
rów nać do pol skie go hy dra u li ka z pla -
ka tu, któ ry tak za chwy cił Fran cuz ki.

Ka pi tan zdra dza, że w ży ciu Cze -
sła wa, po za bra tem Ni ko de mem po ja -
wią się ko lej ne po sta cie.

Nie tyl ko ludz kie, bo twór ca już my -
śli o wpro wa dze niu w ży cie swo je go
„dziec ka” ja kie goś zwie rza ka.

– Pla nu ję też po sta cie zwią za ne
z Płoc kiem, choć bar dziej np. Bo le sła -
wa Krzy wo u ste go niż choć by pre zy -
den ta mia sta. Bo w tym dru gim przy -
pad ku ktoś móg łby chcieć wy ko rzy -
stać Cze sła wa w ce lach po li tycz nych,
a do te go nie do pu ści ani on, ani ja – do -
da je „Ka pi tan Mat zky”.

Ko lej ne plan sze ko mik su ma ją
po wsta wać śred nio co ty dzień. I jesz -
cze w tym ro ku opu ścić in ter net, być

wy da ne w for mie ksią że czki. „Ka pi -
tan” pla nu je rów nież wy dru ko wa -
nie po sta ci Cze sła wa C. na ko szul -
kach.

Bo ha ter po nie kąd już za czy na być
przed się bior czy, za pra sza jąc do wy -
ra ża nia opi nii o nim i de kla ru jąc wy -
stęp w re kla mie.

Ak tu al nie za chwa la ke fir die te tycz -
ny „Apol lo” ha słem: „Tak! Ten ke fir to
elik sir!”.1

Cze sław C. – gość z na sze go pod wór ka
Cze sław C. jest 38-let nim ka wa le rem, hy dra u li kiem, by łym pun kow cem. Jest też bo ha te rem ko mik su, któ re go
pier wszą od sło nę mo że my obej rzeć w in ter ne cie. Jesz cze w tym ro ku wy da ny zo sta nie for mie ksią że czki

Fragment pier wszej plan szy z przy go da mi płoc cza ni na Cze sła wa C.
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