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PO LUDZKU O MEDYCYNIE. SPOTKANIE Z PAULINĄ ŁOPATNIUK W
BONARCE
Paulina Łopatniuk, lekarka i patomorfolożka, odwiedzi 8 czerwca o godz. 16:00 salon Empik
w Bonarce. Podczas spotkania opowie o swojej najnowszej książce „Patolodzy. Panie doktorze,
czy to rak?”. Zdradzi też sekrety medycyny, o których wiedzą tylko lekarze.
Paulina Łopatniuk jest lekarką, patomorfolożką i twórczynią bloga „Patolodzy na klatce”, za
którego otrzymała główną nagrodę w kategorii Media, w XIII edycji konkursu Popularyzator
Nauki organizowanego przez serwis Nauka w Polsce oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego.
Nowotwory i inne choroby kryją wiele tajemnic. Paulina Łopatniuk opisuje i wyjaśnia wiele z nich
w książce „Patolodzy. Panie doktorze, czy to rak?”. Przeprowadza każdego Czytelnika przez jego
świat wewnętrzny, zaczynając od różowo-fioletowych maziajów na szkiełku pod mikroskopem,
a kończąc na stole sekcyjnym w prosektorium. W tej książce opowiada o wszystkim, co zwykłych
ludzi przyprawia o ból głowy. Dosłownie.

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.
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