Informacja prasowa
Kraków, 29 maja 2019 r.

PIOTR STANKIEWICZ W BONARCE
31 maja o godz. 18:00 w Empiku w Bonarce odbędzie się spotkanie z Piotrem Stankiewiczem promujące
jego najnowszą książkę „My fajnopolacy”.

Na fanów czeka merytoryczna rozmowa z pisarzem

niepozbawiona humorystycznych akcentów.
Piotr Stankiewicz jest pisarzem z zawodu, a astronomem i filozofem z wykształcenia. Jest znawcą i
popularyzatorem filozofii stoickiej w jej współczesnym wydaniu. Wykłada na Uniwersytecie Warszawskim,
pisuje dla mediów tradycyjnych i elektronicznych. Prowadzi stronę o stoicyzmie na Facebooku oraz
autorski blog „Myślnik Stankiewicza”, na którym zamieszcza komentarze do bieżących wydarzeń
społecznych i kulturalnych.
Książka „My fajnopolacy” Piotra Stankiewicza została napisana z okazji 30. rocznicy powstania III
Rzeczpospolitej. Jest w niej wszystko, co istotne, a także to, co z pozoru nieistotne. Jest i Jan Paweł II, i
Zbigniew Stonoga. Jest i Smoleńsk, i Sullenberger (pilot słynący z awaryjnego lądowania na rzece Hudson).
Jest życie przedmieść i zmiana klimatu. Kim są tytułowi fajnopolacy? Po trochu jesteśmy nimi my wszyscy,
a po trochu – nikt. Bycie fajnopolakiem wcale nie jest takie fajne, jak się z pozoru może wydawać.

BONARKA I NEPI ROCKCASTLE PLC
Właściciel Bonarki NEPI Rockcastle plc jest wiodącym inwestorem oraz deweloperem nieruchomości komercyjnych
w Europie Środkowo-Wschodniej, którego akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w
Johannesburgu oraz Amsterdamie. Znajduje się również w pierwszej dziesiątce firm z branży nieruchomości
komercyjnych w kontynentalnej Europie pod względem wartości rynkowej. Firma posiada jeden z największych
portfeli
nieruchomości
w Rumunii, Polsce oraz na Słowacji, a także wyraźnie zaznacza swoją obecność w Chorwacji, Czechach oraz Serbii.
Bonarka to wielofunkcyjne centrum miejskie, powstałe na obszarze 19 ha poprzemysłowych terenów dawnych
zakładów chemicznych w krakowskiej dzielnicy Podgórze. Na ponad 92 tys. m2 powierzchni użytkowej znajduje się
230 punktów handlowo-usługowych i restauracji, w tym Auchan, Leroy Merlin, Media Expert oraz kino Cinema City jeden z największych multipleksów kinowych w Polsce. Do dyspozycji klientów jest bezpłatny parking, mogący
pomieścić 3200 samochodów. Ponadto na terenie Bonarki znajduje się jeden z pierwszych na świecie ośrodków
edukacyjno-wychowawczych w centrum handlowym: „Siemacha Spot”. Zarządcą obiektu jest firma APSYS.

Informacje: Plus Communication, ul. Szablowskiego 3/IV, 30-127 Kraków
Joanna Kądziela, e-mail: joanna@kuc.com.pl

1

