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Nowe książki
W ostatnim czasie ukazały się dwie interesujące pozycje 
książkowe dotyczące psów: „Psy pracujące w służbach mun-
durowych” autorstwa profesora Janusza Kuźniewicza oraz 
„Psy w wierzeniach religijnych, kulturze, sztuce i badaniach 
naukowych”, autorstwa prof. Janusza Kuźniewicza i dr Domi-
niki Guldy. 

Na uwagę zasługuje fakt, że prof. Janusz Kuźniewicz, 
obecnie emerytowany pracownik Uniwersytetu Przyrodnicze-
go we Wrocławiu, był jednym z pierwszych zootechników, któ-
rzy uznali tematykę kynologiczną za godną zainteresowania. 
Pan prof. Kuźniewicz, ceniony specjalista z zakresu hodowli 
zwierząt futerkowych, już od 30 lat zgłębiał zagadnienia zwią-
zane z kynologią, a przede wszystkim z psami pracującymi w 
służbach mundurowych i cywilnych. Jest autorem 5 książek z 
tego zakresu oraz około 180 artykułów ściśle związanych z 
tematami kynologicznymi. Również pani dr Dominka Gulda z 
Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt UTP w Bydgoszczy od 
początku kariery naukowej swoją działalność ukierunkowała 
na kynologię. 

Psy, dzięki swoim predyspozycjom fizycznym i psychicz-
nym, od wieków były szkolone i używane przez człowieka do 
wykonywania różnych zadań. Obecnie są powszechnie wyko-
rzystywane do pracy w wojsku, straży granicznej, policji, służ-
bie celnej, straży więziennej i straży pożarnej. Specyfikę tej 
pracy omawia książka ,,Psy pracujące w służbach munduro-
wych”. Książka ta nie jest szczegółową instrukcją szkoleniową 
dla tych formacji, ale dobrze przybliża czytelnikom ogólne za-
sady naboru i szkolenia psów do tych służb. Można ją polecić 
wszystkim tym, którzy chcieliby poznać specyfikę pracy psów 
w różnych formacjach militarnych.

Zachęcam Państwa także do zapoznania się z ciekawą 
treścią książki ,,Psy w wierzeniach religijnych, kulturze, sztu-
ce i badaniach naukowych”. Autorzy obszernie opisują rolę 
psów w wierzeniach religijnych. Psy były również bohaterami 
poematów i utworów prozaicznych, pojawiały się na obra-
zach wielkich malarzy, a niektórym nawet stawiano pomniki. 
W jednym z rozdziałów autorzy przedstawiają psy grające w 
filmach polskich i zagranicznych. Ostatni rozdział stanowi 
opis wykorzystania psów w badaniach naukowych – dawniej 
i obecnie.

We współczesnym ujęciu zootechnika to nie tylko trady-
cyjnie hodowane zwierzęta gospodarskie. Coraz częściej 
obiektem naszego zainteresowania, zarówno dydaktyczne-
go, jak i badawczego, są gatunki zaliczane do grupy zwie-
rząt towarzyszących. Najwięcej uwagi poświęca się psom, 
które z człowiekiem są związane od tysiącleci. To właśnie 
ten gatunek jest przedmiotem największego zainteresowa-
nia studentów, a na każdej prawie uczelni rolniczej w na-
szym kraju wykładane są przedmioty dotyczące wielu za-
gadnień związanych z psami i ich hodowlą. Dlatego też uwa-
żam, że wspomniane pozycje książkowe są godne polecenia 
nie tylko dla studentów specjalności związanych ze zwierzę-
tami amatorskimi i towarzyszącymi, lecz także dla osób pra-
gnących poszerzyć swoją wiedzę. 

 
Prof. dr hab. Andrzej Gugołek

Książki, w cenie 20 zł/egzemplarz, można zamówić telefo-
nicznie (tel. 699 989 383) lub wysyłając zamówienie pisem-
ne na adres: Janusz Kuźniewicz, ul. Stysia 42/7, 53-528 
Wrocław. 


