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go (art. 135 k.k.). Oprócz uczestników Studium konferencja ta — według zamierzeń 
kierownictwa Studium — zgromadzi najwybitniejszych znawców przedmiotu, i to 
zarówno adwokatów jak i przedstawicieli magistratur oraz urzędów centralnych. 
Kierownictwo Studium ma nadzieję, że wygłoszone prelekcje oraz dyskusja, jaką 
one wywołają, mogą się stać nie pozbawionym pewnego znaczenia wkładem do 
bieżącego orzecznictwa sądów w dziedzinie przestępczości dewizowej. Jeżeli te na
dzieje zostaną spełnione, to wówczas zarówno prelekcje na tej konferencji wygło
szone jak i celniejsze wystąpienia w dyskusji zostałyby udostępnione ogółowi ad
wokatów na łamach „Palestry”.

Wydaje się, że taki szczególny dział prawa materialnego, o jakim mowa, a także 
będące jego podstawą przepisy prawa administracyjnego wymagają i wymagać 
będą — zarówno ze względu na swój dość skomplikowany charakter, jak i nie
zbyt bogatą literaturę i skromne stosunkowo orzecznictwo SN — także w przysz
łości organizowania tego rodzaju doskonalenia zawodowego adwokatów.

adw. Stefan Wurzel 
kierownik Studium

5.

Publikacje naukowe adw. dra Leszka Sługockiego 
z Izby łódzkiej

Adwokat dr Leszek Sługocki, członek Zespołu Adwokackiego Nr 10 w Łodzi, jest 
wybitnym znawcą literatury francuskiej, specjalizującym się od wielu lat w ba
daniach nad twórczością Stendhala. W nrze 1—2 z 1977 r. czasopisma „Micromégas” 
wydanego w czerwcu 1978 r., wychodzącego w Rzymie i będącego wydawnictwem 
Uniwersystetu Rzymskiego (Istituto di Studi Francesi della Facoltá di Lettere 
e Filosofía dell’Universetá di Roma), ukazała się publikacja adw. L. Sługockiego 
pt. „HIC HABITAT FELICITAS. Stendhal a’Pompéi en touriste”. Jest to s e t n a  
p u b l i k a c j a  tego autora.

Dziewięćdziesiątą dziewiątą pozycją była praca pt. -„Le réglement et 1’organisa- 
tion du sécours postpénitentiaire en Pologne”. Ukazała się ona w nrze 1 z 1978 r. 
kwartalnika „Révue de science criminelle et de droit pénal comparé”, wydawa
nego w Paryżu. Z kolei w tomie 7 „Studiów Kryminologicznych, Kryminalistycz
nych i Penitencjarnych” ukazała się sto pierwsza praca adw. L. Sługockiego (współ
autor — dr Maria Danuta Pełka-Sługocka) pt. „Przestępczość kobiet a alkohol”. 
Trzeba dodać, że adw. L. Sługocki oprócz prac naukowych w dziedzinie historii 
literatury jest również autorem szeregu publikacji naukowych z zakresu prawa 
karnego, penitencjarnego oraz kryminologii.

dr Juliusz Leszczyński 
adwokat


