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3) problematyki dogmatycznej prawa karnego na tle kodeksu karnego
z 1932 r. oraz kodeksu karnego z 1969 r. (nierząd, czyn nierządny, zgwałcenie,
przedmiot i podmiot przestępstwa, zbieg przestępstw, okoliczności wyłączające
bezprawność czynu, usiłowanie a dokonanie, problem winy i współdziałania);
4) problematyki lekarskiej, w szczególności pojęcia popędu płciowego,
chorób psychicznych, niedorozwoju umysłowego, psychopatii, zaburzeń płcio
wych, alkoholizmu oraz skutków zgwałceń (fizycznych i psychicznych);
5) niektórych problemów związanych ze statystyką kryminalną, charakte
rystyką osobowości gwałcicieli i pokrzywdzonych oraz etiologią przestępstwa
zgwałcenia;
6) niektórych problemów polityki kryminalnej, zwłaszcza istoty i celu ka
ry, je j wymiaru, środków zabezpieczających oraz profilaktyki w sprawach
omawianego typu.
Praca została oparta na bogatej bibliografii polskiej i obcej (ok. 400 pozycji bi
bliograficznych), na analizie danych statystycznych Ministerstwa Sprawiedliwości
osób skazanych dorosłych i nieletnich w okresie od 1946 do 1965 r., na analizie
danych statystycznych spraw osądzonych na terenie Łodzi i woj. łódzkiego w latach
1956—1965 oraz na analizie 400 spraw osądzonych na powyższym terenie we
wskazanym czasie.
Praca adwokata Juliusza Leszczyńskiego uzyskała pozytywną ocenę recenzentów:
prof. dra Tadeusza Cypriana z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz
doc. dra habil. Jana Waszczyńskiego z Uniwersytetu Łódzkiego. Obaj recenzenci
zgodnie stwierdzili, że praca spełnia wymagania stawiane pracom doktorskim i wno
sili o nadanie doktorantowi stopnia naukowego doktora. Po dyskusji nad rozpra
wą autor przekonywająco polemizował z głosami recenzentów oraz odpowiedział
dyskutantom.
Rada Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego postanowiła nadać mgrowi Ju liu 
szowi Leszczyńskiemu stopień doktora nauk prawnych.
Należy sądzić, że praca dra J . Leszczyńskiego ukaże się drukiem w niedługim cza
sie.
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Nakładem Wydawnictwa Łódzkiego
ukazała się książka naszego Kolegi,
adwokata Świętosława K r a w c z y ń 
s k i e g o (Izba kielecka), pod tytułem
„Raptularz Świętokrzyski”. Z przyjem
nością należy odnotować, że jest to
już druga pozycja Kolegi Krawczyń

skiego. Z książki przebija umiłowanie
regionu kieleckiego, lekko i ze znaw
stwem podane w formie felietonu,
eseju czy reportażu.
Redakcja gratuluje Autorowi uda
nego dzieła i zachęca Kolegów do prze
czytania te j interesującej pozycji.

