
Drodzy Czytelnicy!

W  historii  Wydziału  Prawa  i  Administracji  

Uniwersytetu  Łódzkiego  rok  akademicki  2008/09  stanowi  

niewątpliwie  moment  przełomowy.  Oto,  po  ponad  60  latach  

istnienia,  Wydział  przeprowadził  się  do  nowego,  obszernego 

i pięknego gmachu Collegium Iuridicum. Po raz pierwszy naszą  

siedzibą  jest  budynek  wzniesiony  z  przeznaczeniem  dla  Wydziału  Prawa  i  Administracji  

i odpowiedni do jego potrzeb. Mamy dość miejsca, by kształcić prawie 7 tysięcy studentów,  

studiujących  na  trzech  kierunkach  (prawa,  administracji,  polityki  społecznej),  w  trzech 

trybach (stacjonarnym, wieczorowym, zaocznym) i na trzech poziomach (studia licencjackie,  

magisterskie, doktoranckie). 

Jednak to nie ten przypadkowy zbieg trójek w opisie działalności naszego Wydziału  

był  źródłem inspiracji  dla  architekta,  który  zaprojektował  gmach  jako  trzy,  przylegające 

do siebie,  owalne bryły.  Bryły  układają  się  w paragraf,  znak graficzny,  który  w kulturze  

polskiej  jest  symbolem  prawa.  Twórcy  projektu  architektonicznego  chcieli,  byśmy  byli  

rozpoznawani w krajobrazie Miasta jako „Prawo”. 

Marzeniem  Dziekana  Wydziału  Prawa  i  Administracji  jest,  by  nie  tylko  

supernowoczesny  i  elegancki  budynek  wyróżniał  nas  w  krajobrazie  Miasta.  Chciałabym,  

byśmy  do  nowej  siedziby  przenieśli  wieloletnią,  wspaniałą  tradycję,  kształtowaną  – 

w znacznie skromniejszych warunkach pracy – przez naszych poprzedników: pracowników 

naukowych, którzy stworzyli poważne dzieła naukowe i rozwinęli szkoły prawa, uznane nie  

tylko w Polsce, oraz studentów, którzy zdobywali laury w ogólnopolskich konkursach, a jako  

absolwenci  swoją  pracą   przynoszą  chlubę  Wydziałowi.  Chciałabym,  byśmy  zachowali  

pamięć  historycznych  wydarzeń,  które  miały  miejsce  w  grudniu  1981  r.  w  budynku 

przy  ul.  Składowej,  w  poprzedniej  siedzibie  Wydziału,  a  które  były  wyrazem  niezwykłej  

odwagi,  umiłowania  wolności  i  patriotyzmu  zarówno  pracowników  Wydziału,  

jak i ówczesnych jego studentów. 
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Każde przyjęcie na studia oznacza włączenie kolejnej osoby do naszej społeczności,  

będącej  wspólnotą  studentów,  pracowników  naukowych,  dydaktycznych  i  innych,  

wspierających proces kształcenia.  Fakt, że wszystkie zajęcia na wszystkich typach studiów 

odbywają  się  teraz  w jednym budynku niewątpliwie  stwarza  okazję  do  pogłębienia  więzi  

międzyludzkich i scala wspólnotę, która doczekała się wspólnego domu. 

Mam  nadzieję,  że  w  nowym  gmachu  Collegium  Iuridicum  społeczność  Wydziału  

Prawa i  Administracji  UŁ nadal  będzie  się  dynamicznie  rozwijać,  a  uczestnictwo  w niej  

będzie źródłem satysfakcji. Studentom życzę, by studiowanie na naszym Wydziale pozwoliło  

zdobyć wiedzę na najwyższym poziomie, która w przyszłości stanie się przepustką do kariery  

zawodowej, i jednocześnie, by przebiegało w przyjaznej atmosferze, tak aby lata spędzone 

w murach „Paragrafu” pozostały na zawsze miłym wspomnieniem. Pracownikom Wydziału  

życzę dalszych osiągnięć naukowych, a także, by praca ze studentami w obszernych, jasnych 

salach była jeszcze większą niż dotąd przyjemnością. 

Pragnę jednocześnie, by dla wszystkich bez wyjątku czytelników i autorów, „Wiedza 

Prawnicza” była preludium do wielkiej  przygody z nauką prawa, a także by sama młoda  

inicjatywa na trwałe wpisała się w kalendarz życia naukowego  naszego Wydziału.     

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Prof. dr hab. Małgorzata Pyziak-Szafnicka
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