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Jak się naprawdę nazywam?
-Aleksandra Szepczyńska, tak widnieję we wszelkich papierach i urzędach. Oleksandra to ukraińska wersja.
Bliżej temu do Oli, więc tak przedstawiam się w Internecie. Na żywo mówię po prostu Ola.
Kiedy mam urodziny?
8 maja.
Dlaczego "poziom"?
-Będąc w gimnazjum założyłam photobloga o nazwie poziomkowybaton. Częściowo zaczęłam być kojarzona
pod tym pseudonimem, ale w okolicach swoich 17 urodzin dojrzałam do skrócenia go do obecnej postaci.
Dlaczego "porcjafrytek"?
-Tego nie potrafię wytłumaczyć. Zakładałam instagrama w czerwcu 2012 roku i tę nazwę nadałam
spontanicznie.
Gdzie mieszkam?
-Obecnie mieszkam w Skawinie koło Krakowa, w którym się urodziłam i mieszkałam przez 20 lat. Listy, paczki
wysyłać można pod adres:
Aleksandra Szepczyńska
POSTE RESTANTE
Żwirki i Wigury 13a
32-050 Skawina
"Poste restante" oznacza, że Wasza paczka wyląduje w urzędzie pocztowym, z którego ją odbiorę. To nie jest
adres mojego zamieszkania.
Co studiuję?
-Studiuję kierunek "Zarządzanie informacją" na Uniwersytecie Jagiellońskim od października 2014 roku.
Wcześniej studiowałam Filologię arabską (arabistykę) na tej samej uczelni, ale zrezygnowałam - nie
spodobało mi się.
Kim będę, jeśli ukończę obecny kierunek?
-http://bit.ly/mojaspecjalizacja
Co składa się na mój makijaż?

-baza Catrice Prime And Fine Anti-Red , podkład Maybelline Affinitone 03, korektor Catrice
Camouflage Cream 010, puder Maybelline Affinimat 20, bronzer HD Inglot 505, puder do brwi Golden
Rose 107, rozświetlacz wibo, tusz do rzęs Max Factor Extension Black Clump Defy , czasem czarny
eyeliner z wibo. Kolor ust to zazwyczaj konturówki z Golden Rose. Używam pędzli Hakuro H85, H50s,
H18 oraz Beauty Blendera. NIE UŻYWAM CIENIA DO POWIEK. Brwiami, tj. ich kształtem, henną i
wypełnieniem zajmuję się sama. Używam henny Delia żelowej w kolorze ciemny brąz. Stosuję odżywkę 4
long lashes do rzęs i jestem z niej bardzo zadowolona.
Jaki jest mój naturalny kolor włosów?
-Jasny blond, o taki.
Jak nazywa się moja obecna farba do włosów?
-Nie znam jej nazwy, moimi włosami zajmuje się Studio fryzjerskie M&M.
Czy moje paznokcie są naturalne?
-Tak, jedyny zabieg wykonywany na nich to manicure hybrydowy u Rosell Beauté.
Ile mam tatuaży?
-Sześć, w tym dwa napisy.
Jak duże są moje tunele?
-16mm, nigdy ich nie wycinałam - rozciągnęłam je przy użyciu spirali.

Jakiej rasy są moje koty?
-Zgredzia to Sfinks kanadyjski, urodziła się 05.09.2012r. Venice nie jest rasowa - została zaadoptowana ze
schroniska 03.01.2015r. mając ok. 3 miesiące.
Dlaczego moje koty wyglądają, jakby ich menu stanowiły dusze?
:)
Jakiej słucham muzyki?
-Mój profil w serwisie last.fm nie był aktualizowany od kwietnia, ale dość dobrze oddaje mój gust muzyczny.
Do artystów z biblioteki należy dodać Death Grips.
Jaki jest mój ulubiony film?
-Alpha Dog.
Jakie seriale oglądam/oglądałam?
-Weeds, Lie to Me, The L Word, Sherlock, Breaking Bad, American Horror Story, Crisis, Suits, OITNB, True
Detective, How to Get Away with Murder.

