Ponad setka osób na pożegnaniu zmarłego rapera Pjusa na
Kopie Cwila. Zapłonęły race
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Spotkali się jak za dawnych lat na Kopie Cwila, aby pożegnać swojego kolegę. Raper Pjus
zmarł 12 stycznia po wieloletniej walce z chorobą. - Był osobą wyjątkową - mówią jego
przyjaciele.
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.

Dziesiątki flar na Kopie
W poniedziałek bliscy pożegnali zmarłego rapera na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.
Przyjaciele postanowili uczcić go "po swojemu". Pod wieczór środowisko hiphopowe pojawiło się na
Kopie Cwila. Na górce stało ok. 100 osób. Część z nich zeszła na dół, aby odpalić race i wznieść je w
niebo ku czci zmarłego przyjaciela.
- Uznaliśmy, że spotkamy się w miejscu ursynowskim, znanym i odpalimy racje, tak jak to Karol
wielokrotnie palił na stadionach, głównie na stadionie warszawskiej Legii. Ciężko w kilku zdaniach
opisać, jaki był. Na pewno był osobą wyjątkową i to chyba najlepiej go opisuje - mówi Maciej
Świątek, przyjaciel Pjusa.

Kopa Cwila była wyjątkowym miejscem dla rapera i jego bliskich. Pjus, mimo że urodził się we
Wrocławiu, to większość swojego życia spędził na warszawskim Ursynowie.
- Chcieliśmy spotkać się po ursynowsku - tak jak kiedyś, kiedy byliśmy młodzi i siedzieliśmy na tych
ławkach. Tak też chcieliśmy tu na Ursynowie uczcić i oddać hołd Karolowi. To naturalne miejsce dla
nas wszystkich - dodaje Łukasz Stasiak, który wraz z Pjusem współtworzył 2cztery7.

Jedyny raper z "cyfrowym słuchem"
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.
ZOBACZ: Tak Ursynów pożegnał rapera Pjusa
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