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Nowe książki
„Psy pracujące w służbach ratowniczych i socjalnych” 
to kolejne opracowanie książkowe dotyczące psów au-
torstwa prof. dr. hab. Janusza Jerzego Kuźniewicza. 
Autor ten w swojej działalności naukowej i publikacyj-
nej poświęcił wiele uwagi wzajemnym interakcjom 
człowieka i psa na przestrzeni dziejów, jak i obecnie. 
Książkę tę należy traktować jako kontynuację i uzupeł-
nienie wcześniejszych publikacji Profesora. Została 
ona opatrzona autorskim wstępem, ponadto przed za-
sadniczą jej treścią podano ogólne informacje o po-
chodzeniu psa, psiej inteligencji, zmysłach oraz poro-
zumiewaniu się tych zwierząt. W książce opisano wy-
korzystanie psów w różnorodnych służbach ratowni-
czych, takich jak ratownictwo górskie, wodne oraz 
straż pożarna. Treść jej zawiera ponadto wiedzę doty-
czącą psów pracujących w szeroko pojętych służbach 
socjalnych. Znajdują się tam informacje o wykorzysta-
niu psów w charakterze przewodników osób niewido-
mych, pracujących z osobami niesprawnymi ruchowo 
i niesłyszącymi. Bardzo interesujące są rozdziały doty-
czące dogoterapii, jej wpływu na zdrowie i samopoczu-
cie człowieka. Opisano również możliwości wykorzy-
stania psów w naukach medycznych i doświadczalnic-
twie. Ponadto omówiono cechy charakteru, dobór 
psów, najbardziej przydatne rasy do różnych rodzajów 
służb, zasady obchodzenia się z tymi zwierzętami, 
sposoby szkolenia, zabiegi pielęgnacyjne oraz naj-
częstsze schorzenia. W książce możemy odszukać 
bogate piśmiennictwo i źródła internetowe, które mogą 
posłużyć samokształceniu się Czytelników. Niewątpli-
wie dodatkową zaletą książki są liczne nawiązania do 
dzieł literatury dotyczącej psów. 

Przedstawiona książka jest kolejną interesującą po-
zycją literatury przeznaczonej nie tylko dla osób pracu-
jących z psami, lecz także dla wszystkich miłośników 
tych zwierząt oraz osób pasjonujących się szeroko ro-

zumianą przyrodą i jej związkami z człowiekiem we 
współczesnym świecie. 

Andrzej Gugołek
 
Książkę można zamówić telefonicznie (tel. 699 989 383  
lub 71 783 89 69) względnie pisemnie, wysyłając zamó-
wienie na adres: Janusz Kuźniewicz, ul. Stysia 42/7, 
53-528 Wrocław. Cena książki to 25 zł (+ koszty wysyłki).
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