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Dn. 20.X.37 r. z referatem dr, Aleksego Bachulskiego p. t. „Archi
wa sowieckie w ostatnim pięcioleciu“ . Obecnych 27 osób.
Dn. 24.XL37 r, z referatem dr, Ryszarda Przelaskowskiego p.t.
„Archiwalia prywatne. Próba definicji i metody porządkowania“ .
Obecnych 20 osób.
Dn. 16.XII.37 r. z referatem dyr. K. Konarskiego p.t. „Rady Sta
nu Królestwa Polskiego i Ogólne Zebranie Warszawskich Departa
mentów Rządzącego Senatu". Obecnych 21 osób.
Dn. 19.1. 1938 r. z referatem dr. Adama Moraczewskiego pt. „Spra
wa przekazywania akt do Archiwów państwowych w świetle obowią
zujących przepisów". Obecnych 29 osób.
Dn. 16.11. 38 r. z referatem mgr. Jadwigi Jankowskiej p.t. „Akta
Głównego Inspektora Służby Zdrowia i Rady Lekarskiej". Osób obec
nych 16.
Dn. 22.ΙΠ.38 r, z referatem p. Adama Stebelskiego p.t. „Dotych
czasowe próby zrejestrowania rozproszonych archiwów i zbiorów rę
kopiśmiennych w Polsce". Obecnych 22 osoby.
W okresie sprawozdawczym Komisja Wydawnicza Sekcji opubli
kowała w cyklu „Wydawnictw Kursów Archiwalnych" dalszą broszu
rę, a mianowicie: G. Kaleński — Prowadzenie składnicy akt, w na
kładzie 1000 egzemplarzy.
Nadto w wykonaniu uchwał zeszłorocznych Sekcja przyjęła do
druku i opublikowania „Inwentarz archiwum XX. Lubomierskich (li
nia Dąbrowieńska) " w opracowaniu doc. Stefana Inglota, stron 46 +
2 nlb. Inwentarz ten wydrukowano w 300 egzemplarzach i rozesłano
bezpłatnie do archiwów, bibliotek i poważniejszych zbiorów prywat
nych.
Sekcja postanowiła rozpoczęte wydawnictwo inwentarzy archiwal
nych kontynuować i po dyskusji uchwaliła przystąpić do ogłoszenia
kontynuacji inwentarza akt Sekretariatu Stanu Królestwa Polskiego.
Prace przygotowawcze z ramienia Sekcji podjął p. Bogumił Stanisław
Kjipść, który na posiedzeniu kwietniowym przedstawi wyniki swoich
dotychczasowych robót. Na prace przygotowawcze w tej dziedzinie
Sekcja uzyskała z Ministerstwa W.R. i O.P. zasiłek w kwocie trzystu
złotych.
SEKCJA STUDIÓW HISTORYCZNO-KRYTYCZNYCH
W roku sprawozdawczym Sekcja odbyła trzy posiedzenia a mia
nowicie:
Dn. 15.IV. 1937 r, z referatem p. dr. Kieniewicza p.t, „Okres 1849
— 1864 w literaturze historycznej ostatniego dwudziestolecia“ .
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Dn. 25,X. 1937 r, w sprawie Kwartalnika Historycznego z refera
tem redaktora dr. Kazimierza Tyszkowskiego.
Dn, 17.XI. 1937 r, z referatem dr. Henryka Wereszyckiego p.t. La
ta 1865 — 1914 w historiografii ostatniego dwudziestolecia.
SEKCJA HISTORII KOŚCIOŁA
W okresie sprawozdawczym odbyło się zebrań cztery.
Dn. 18.XL 1937 r. — referat doc. Władysława Tomkiewicza p.t.
„Prace Unijne Welamina Rutskiego".
Dn. 9.XII. 1937 r. zebranie ku uczczenia 15-lecia nadania doktoratu
h. c. Ojcu Św. Piusowi XI przez Uniwersytet J. P. w Warszawie z re
feratem ks. prof. dr. Z. Obertyńskiego p.t. Nuncjusze „papabili" w P ol
sce,
Dn. 3.II. 1938 r. referat dr. Tadeusza Gostyńskiego (wygłosił przewodn. ks. prof, dr. Z. Obertyński p.t, „Franciszek Krasiński na biskup
stwie krakowskim".
Dn. 10,111. 1938 r. referat dr. Stanisława Brzezińskiego p.t, „Biskup
Tomicki podkanclerzy koronny".
SEKCJA HISTORII STAROŻYTNEJ
W ładze Sekcji w okresie sprawozdawczym nie uległy zmianie
i urzędowały w składzie następującym: Prof. dr Tadeusz Wałek Czer
necki — przewodniczący, prof. dr Kazimierz Zakrzewski — wiceprze
wodniczący, prof. dr Zdzisław Żmigryder-Konopka — sekretarz.
Sekcja odbyła dziesięć zebrań naukowych,
Dn, 26.IV, 1937 r, z referatem prof, dr, Kazimierza Zakrzewskie
go p.t, „Społeczne podłoże rozwoju wczesnego chrześcijaństwa".
Obecnych 27 osób.
Dn. 23.V.37 r. z referatem prof. dr. K. Michałowskiego p.t, „TellEdfu 1937" (Część 1-а: wynik wykopalisk polsko-francuskich). Obec
nych 42 osoby.
Dn. 3.VI. 1937 r. z referatem prof, dr. J. Manteuffla p.t. „Doku
menty grecko-rzymskiego Edfu", (Część Il-ga relacji o wykopaliskach
polsko-francuskich 1937). Obecnych 37 osób.
Dn, 17.VI. 1937 r, z referatem ks. dr, Fr. Sokołowskiego
„Z dziejów odbudowy trzeciej świątyni dełfickiej; przyczynek
storii gospodarczej Grecji w IV w. przed Chrystusem". Obecr
osób,
Dn. 21.X. 1937 r, z
m prof. dr. Stefana Czarnowsl
Legenda o Argonai!
Ityk". Obecnych 18 osób.

