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Spojrzenie humanisty na aktualną sytuację praw zwierząt, opieki nad nimi, 
w tym rolę weterynarii i ogniw organizacyjnych związanych z prawną opieką 
nad zwierzętami towarzyszącymi i hodowlanymi w naszym kraju. Autorka, 
profesor UAM z Poznania, jest socjologiem, psychologiem, biegłym sądowym 
z zakresu dobrostanu zwierząt i etologii psów. Przygotowana przez Nią książka 
jest zbiorem 10 artykułów, opublikowanych w ciągu ostatnich 3 lat na łamach 
„Życia Weterynaryjnego” i „Medycyny Weterynaryjnej”, a genezą ich powsta-
nia była troska o głębsze zrozumienie zwierzęcych potrzeb i skuteczniejsze 
realizowanie dbałości o dobrostan zwierząt w ludzkiej praktyce społecznej.

Pierwsza grupa artykułów to tematy dotyczące psów: ich bezdomności,  
sytuacji w schroniskach, aspektów transplantacji i klonowania. Druga grupa  
to tematy dotyczące zwierząt rzeźnych: o ASF i codzienności w ubojniach.  
I co ciekawe, nie są to teoretyczne rozważania Autorki, zdystansowanego huma-
nisty, ale głęboka analiza aktualnej polskiej rzeczywistości oparta o fakty i przy-
kłady, wspierane istniejącymi przepisami prawa, widziana oczami uważnego 
i zaangażowanego obserwatora. Ukazanych jest wiele negatywnych zjawisk, 
działań, zachowań jednostkowych i organizacyjnych, na różnych szczeblach 
administracji państwowej, nie pozostających w zgodzie z troską o dobrą jakość życia zwierząt towarzyszących i zapew-
nianie dobrostanu zwierzętom rzeźnym.

Autorka, badacz szerokiej rzeczywistości, jest przekonana, że dyskusja na temat złych ludzkich praktyk wobec zwierząt 
poprzez zmianę myślenia ludzi zmieni los zwierząt na lepsze. Co więcej, prorokuje też, w nieodległej przyszłości, duże 
zmiany systemowe, w tym i w weterynarii. Mają one polegać na nadawaniu podmiotowości zwierzętom, co dostrzega 
już jako wyraźny trend obecny w kulturze zachodnioeuropejskiej. Dla weterynarii przewiduje zmianę priorytetów, z do-
tychczasowego sanitas animalium pro salute homini, na zasadę równych gatunkowo praw. Uważa też, że zmienia się rola 
lekarza weterynarii i staje się on dziś i lekarzem, i behawiorystą, i psychologiem – nie tylko zwierzęcym, ale i ludzkim. 
Rosnącą rangę lekarzy weterynarii postrzega również jako rosnącą odpowiedzialność wykonujących ten zawód, którzy 
winni wobec zwierząt stosować standardy takie, jakie stosuje się w leczeniu ludzi.

Książka wypełniona jest powiewem nowości i zapowiedzią nieuchronnych zmian legislacyjnych, organizacyjnych 
i mentalnych. Może być postrzegana na poły rewolucyjnie. Nie pozostawia jednak Czytelników obojętnymi, bo sama 
napisana jest z pasją i wielkim zaangażowaniem. Ma być przyczynkiem do szerokiej dyskusji. Winni ją poznać lekarze 
weterynarii i właściciele zwierząt, ale przede wszystkim adresowana jest do ustawodawców, samorządowców oraz ho-
dowców dużych stad zwierząt rzeźnych oraz zarządzających ubojniami.
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