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Zaproszenie do XLVII kawiarni naukowej
Bałtyckiego Festiwalu Nauki
Sopot w XIX wieku stał się znaczącym miejscem wypoczynku Polaków. Na przełomie XIX i XX wieku
przebywało tu na wakacje kilkanaście tysięcy polskich letników, głównie z Warszawy, spragnionych

słońca, morskich kąpieli i rozrywek. Przyjeżdżała nad morze polska inteligencja, ziemianie,
właściciele fabryk, urzędnicy. Rozwijała się infrastruktura turystyczna, powstawały pensjonaty,
zakłady kąpielowe. Dzięki turystom Sopot zmieniał swoje oblicze, z wioski przekształcił się w kurort
o europejskiej renomie.
Prof. zw. dr hab. Tadeusz Stegner, urodzony w 1952 r. w Gdańsku, zamieszkały w Gdyni, pracuje
w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego i w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni.
Zajmuje się dziejami polskiej myśli politycznej, kwestiami narodowo-wyznaniowymi w Europie
środkowo-wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem historii protestantyzmu na ziemiach polskich
w XIX i XX wieku, oraz zagadnieniami życia codziennego. Jest promotorem siedmiu prac doktorskich
i organizatorem kilkunastu sesji naukowych. Ma w swoim dorobku ponad 100 publikacji.
Najważniejsze z nich: Liberałowie Królestwa Polskiego 1904-1915, Gdańsk 1990; Polacy-ewangelicy
w Królestwie Polskim 1815-1914, Gdańsk 1992; Ewangelicy warszawscy 1815-1918, Warszawa 1993;
Pastorzy Królestwa Polskiego na studiach teologicznych w Dorpacie w XIX wieku, Warszawa 1993;
Bóg, protestantyzm, Polska. Biografia pastora Leopolda Marcina Otto, Gdańsk 2000; Po słońce
i wodę. Polscy letnicy nad Bałtykiem w XIX i w pierwszej połowie XX wieku, Gdańsk 2004
(współautor); Ewangelicy ziem polskich XIX wieku. Sylwetki wybitnych postaci, Gdańsk 2008. Stanu
wolnego, hobby takie jak zawód - historia.
Wstęp do Kawiarni Naukowej jest wolny.
Patroni medialni Bałtyckiego Festiwalu Nauki:
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Opracowano szybki test wykrywający
SARS-CoV-2
Na wynik czeka się tylko 20-30 minut.
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Pfizer rozpoczął badania nad szczepionką
chroniącą przed Omikronem
Informuje serwis informacyjny Axios.

27-01-2022

Skład mikrobiomu jelitowego może sprzyjać
„długiemu COVID-owi“
Jest coraz więcej dowodów wskazujących na mikrobiom jelitowy .
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Myszy zakażają się nowymi wariantami
wirusa SARS-CoV-2
Wcześniej nie zakażały się "oryginalną" wersją wirusa odkrytego w Wuhan.
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Ultradźwięki kontra alzheime
Informuje pismo „Translational Neurodegeneration“.
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Choroby współistniejące są wręcz
wskazaniem do szczepień przeciwko...
Powiedział PAP prof. Andrzej Horban, powołując się na badania.
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Osoba nieprzytomna, to też może być chory
na cukrzycę
Upewnijmy się i podajmy glukagon.

27-01-2022

Biologia molekularna wychodzi z
laboratorium
nowy pięcioletni program strategiczny Europejskiego Laboratorium Biologii Molekularnej.
Informacje dnia: Opracowano szybki test wykrywający SARS-CoV-2 Pfizer rozpoczął badania nad
szczepionką chroniącą przed Omikronem Skład mikrobiomu jelitowego może sprzyjać „długiemu
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