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konstruowaniu pojęcia „okcydentalizm" w historiografii polskiej (dr F. Bro-
nowstei); potrzeba przeprowadzenia badań porównawczych nad „okcydentaliz-
mem" polskim i „.okcydentalizmem" występującym w historiografii innych krajów 
Europy wschodniej, przede wszystkim w Rosji przedrewolucyjnej (doc. J. Mater -
nicki); analogie między „okcydentalizmem" w historiografii a „okcydentalizmem" 
w historii myśli filozoficznej (mgr W. Mincer). 

Trzecie posiedzenie (21 maja) poświęcone było omówieniu przez doc. Janinę 
Żurawicką z Archiwum PAN warszawskiego środowiska naukowego z drugiej 
połowy XIX w. Dyskusja koncentrowała się wokół następujących problemów: 
stosunek środowiska warszawskiego do 'krakowskiego (prof. M. Serejski, dr F. Bro-
nowski); warunki materialne pracowników naukowych w Królestwie i Galicji 
(dr F. Bronowski, doc. J. Żurawicka, dr M. Wierzbicka, mgr A. Biernacki); po-
chodzenie społeczne ówczesnej polskiej kadry naukowej (dr F. Bronowski); poziom 
intelektualny warszawskiego środowiska naukowego (prof. M. Serejski, doc. 
J. Żurawicka). 

J. S. 

K R O N I K A K R A J O W A I Z A G R A N I C Z N A 

SESJA POPULARNONAUKOWA W LUBINIE 
W 300-NĄ ROCZNICĘ ŚMIERCI JANA JONSTONA 

Staraniem Towarzystwa Miłośników Ziemi Lubińskiej, przy współudziale Ko-
mitetu Powiatowego PZPR i Urzędu Powiatowego w Lubinie, dnia 6 kwietnia 
1975 r. odbyła się w Domu Kultury Zagłębia Miedziowego popularnonaukowa se-
sja poświęcona pamięci Jana Jonstona (1603—1675). Udział wzięli przedstawiciele 
miejscowego społeczeństwa (ok. 150 osób), przedstawiciele naukowych i kultural-
nych towarzystw Opola, Brzegu, Wrocławia, Legnicy, Leszna oraz zaproszeni goście 
z Uniwersytetu w Krakowie, Wrocławiu i z Zakładu Historii Nauki, Oświaty 
i Techniki PAN. Po (powitaniu uczestników sesji przez zastępcę naczelnika po-
wiatu inż. Józefa Golemę, odbyła się część referatowa {przewodniczyła stojąca 
na czele Towarzystwa Miłośników Ziemi Lubińsikiej — dr Wanda Goebel) z na-
stępującym programem: Kultura XVII w. w Polsce (prof. W. Czapliński), Kultura 
w XVII w. na Śląsku (dr K. Matwijowski), Jan Jonston — wzór polihistora, ency-
klopedysty XVII w. (doc. S. Szpilczyński), Minerały i surowce mineralne w dzie-
łach Jonstona (prof. К. Maślankiewicz). Referaty ukazały wkład i rolę Jana 
Jonstona w aspekcie osiągnięć ówczesnej kultury naukowej zarówno w świecie, 
jak ii w Polsce, a zwłaszcza na Śląsku. 

Jonston 19 lat żyaila spędził w swailm mająteczku w Składowicach, oddalonym 
o 6 km od Lubina, gdzie zachował się jeszcze dworek, w którym mieszkał. Po 
części referatowej uczestnicy sesji udali się autokarami do Składowic, gdzie 
sekretarz propagandy KP PZPR — Jan Kurasz dokonał uroczystego odsłonięcia 
reliefu pamiątkowego wmurowanego na zewnętrznej stronie ściany dworku. 
W parterowych pomieszczeniach dworku została otwarta Izba pamięci Jonstona, 
która, będzie wzbogacana z biegiem lat. Organizatorzy sesji przygotowali dla 
uczestników okolicznościowe znaczki z miniaturowym wyobrażeniem wmurowa-
nego reliefu. Materiały sesji mają się ukazać w formie drukowanej. 
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