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Apel w związku z 200. rocznicą działalności
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

W 2008 roku przypada dwóchsetna rocznica utworzenia Wydziału Prawa i Ad-
ministracji Uniwersytetu Warszawskiego, jako Szkoły Prawa w Księstwie Warszaw-
skim. Rocznicę tę Wydział pragnie uczcić wydając publikacje poświęcone wybit-
nym Profesorom i Studentom oraz dziejom Wydziału. Niestety, w ciągu wielu lat
znaczna część dokumentacji nie zachowała się, ale wiele faktów przechowywa-
nych jest do dziś dnia w ludzkiej pamięci.

Tą drogą kierujemy serdeczną prośbę do Pań i Panów i znanych im Absolwentów
naszego Wydziału o nadsyłanie wspomnień i dokumentów ukazujących historię
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ważne dla nas są
materiały i wspomnienia dotyczące funkcjonowania Wydziału, osób wykładają-
cych, jak i wiadomości o życiu studenckim w rozmaitych jego aspektach.

Udzielone nam informacje zostaną wykorzystane do przygotowania publikacji z
okazji Jubileuszu. Relacje Państwa mogą być nadesłane nam w formie pisemnej lub
utrwalone na taśmie i przez nas przepisane.

Wszelkie materiały prosimy przekazywać nam drogą pocztową (także pocztą
elektroniczną) na adres: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskie-
go, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, Pracownia Dziejów
Wydziału (ihp@uw.edu.pl), a także zapraszamy na dyżury Pracowni w starym
Gmachu Wydziału Prawa i Administracji, pok. 30 w dniach: środa godz. 10–12 i
17–18; czwartek godz. 8.30–9.30 (tel. 022 552 05 33).

Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie naszym apelem.

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UW
Prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski

Kierownik Pracowni Dziejów Wydziału Prawa i Administracji UW
Prof. UW dr hab. Grażyna Bałtruszajtys
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Mistrzostwa Polski Adwokatów
w narciarstwie alpejskim i biegowym
Szklarska Poręba 2006

Serdecznie zapraszamy adwokatów, aplikantów adwokackich, ich rodziny oraz
przedstawicieli innych zawodów prawniczych  na Ogólnopolskie Mistrzostwa Pol-
ski Adwokatów w Narciarstwie Alpejskim i Biegowym w Szklarskiej Porębie w
dniach 2–5 marca 2006 r. Mistrzostwa rozpoczynają się kolacją w dniu 2 marca
2006 r. W dniu 3 marca 2006 r. na Szrenicy odbędzie się rozgrzewka i slalom gigant
a wieczorem impreza integracyjna w chacie grillowej. W dniu 4 marca 2006 r. w ra-
mach XXX Biegu Piastów rozegrany zostanie bieg narciarski zaliczany do mi-
strzostw oraz Otwarty Bieg Adwokatury o Puchar Prezesa NRA. O godzinie 16.00
slalom równoległy na oświetlonym stoku, a o godzinie 20.00 uroczysta kolacja z
balem, ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród. W dniu 5 marca 2006 r. po śnia-
daniu zakończenie mistrzostw.

Wpisowe dla zawodników wynosi 200 zł od osoby. Koszt pobytu w hotelu od
kolacji w dniu 2 marca 2006 r. do śniadania w dniu 5 marca 2005 r. wraz z posiłka-
mi  i imprezami towarzyszącymi wynosi 500 zł od osoby. Zakwaterowanie w Hote-
lu Szrenica oraz Pensjonacie Gawra w pokojach 2 osobowych, wyżywienie: śniada-
nia i obiadokolacje, wieczór grillowy oraz uroczysta kolacja z balem.

Organizacją mistrzostw zajmuje się adwokat Bartosz Łuć. Kontakt telefoniczny
na potrzeby mistrzostw codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach
8.00–9.00 oraz 15.00–20.00 nr 0 692 577 563. Ponadto informacji udziela
Okręgowa Rada Adwokacka w Wałbrzychu w godzinach 9.00–15.00 pod nume-
rem 074 8426299. Terminy rezerwacji hotelu do dnia 31 stycznia 2006 r.

Wszelkie informacje oraz formularze zgłoszeniowe znajdziecie Państwo na stro-
nie www.mistrzostwaadwokatow.webpark.pl  oraz w siedzibie ORA w Wałbrzy-
chu.

adw. Bartosz Łuć
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