Raper Pjus nie żyje. Bliscy i fani pożegnają go na Kopie
Cwila
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Raper Pjus odszedł 12 stycznia po wieloletniej walce z chorobą. Podczas kolejnej operacji
pnia mózgu zmarł na stole operacyjnym. W najbliższy poniedziałek najbliżsi pochowają go
na Powązkach Wojskowych, a następnie uczczą jego pamięć w ważnym dla rapera miejscu na Kopie Cwila.
Pjus, a właściwie Karol Nowakowski zmarł 12 stycznia, mając zaledwie 39 lat. Członek kultowego
2cztery7 przez wiele lat walczył z neurofibromatozą typu 2. 12 stycznia przechodził kolejną operację
pnia mózgu. Ok. godz. 20 bliscy Pjusa podali informację, że zmarł podczas dziesiątej godziny operacji
w wyniku zatrzymania akcji serca.
Msza żałobna zostanie odprawiona w sali ceremonialnej Domu Pogrzebowego na terenie Cmentarza
Wojskowego na Powązkach przy ul. Powązkowskiej 43/45 w Warszawie w najbliższy poniedziałek 24
stycznia o 13:15. Po mszy nastąpi odprowadzenie do grobu na Powązkach Wojskowych.

Na Kopie - jak za starych czasów
Wieczorem, po pogrzebie, wytwórnia rapera "Alkopoligamia" organizuje pożegnanie Pjusa na Kopie
Cwila. Nieformalne spotkanie dla fanów odbędzie się w poniedziałek 24 stycznia o godz. 20:22.
Swoją obecność potwierdziło dotychczas w wydarzeniu na Facebooku ok. 350 osób.

- Po tym jak pożegnamy Karola na cmentarzu, chcielibyśmy wspólnie pożegnać go na Ursynowie, w
miejscu kultowym i legendarnym, bliskim wielu z nas, bliskim również Karolowi. Spotkajmy się o
20:22 na Kopie Cwila. Przynieśmy ze sobą dobre wspomnienia, anegdoty, cytaty. Zbierzmy się jak
ursynowskie ekipy za starych czasów i dajmy mu znać, że nigdy go nie zapomnimy - zaprasza
wytwórnia.
W swojej karierze Pjus występował z 2cztery7, Mesem, Numerem Razem, Molestą Ewenement,
Pezetem czy Eldo. Od 2004 roku raper zmagał się z ciężką chorobą - neurofibromatozą typu 2.
Zmiany nowotworowe zaatakowały jego nerwy słuchowe oraz kręgosłup. Dzięki wsparciu kolegów z
branży udało się przeprowadzić kilka operacji. W wyniku zabiegów raper utracił całkowicie słuch jednak się nie poddał i dzięki implantom odzyskał jego część.
Po rekonwalescencji powrócił do tworzenia muzyki. Opublikował wówczas płytę "Life After Deaf",
czyli "Życie po byciu głuchym". Był pierwszym raperem, który tworzył, posiadając w pełni cyfrowy
słuch.
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