
Na wywiad z Panià Basià przyjecha∏am do jej domu.
Ju˝ przekraczajàc próg, mog∏am z ca∏à pewnoÊcià po-
wiedzieç, ˝e królujà tu dwie rzeczy - psy i malarstwo.
Dwa przepi´kne chow chowy przywita∏y mnie, mer-
dajàc ogonami. Zwierz´ta nie odst´powa∏y swojej Pa-
ni nawet na sekund´, razem z nià zaprowadzi∏y mnie
do salonu, gdzie mia∏yÊmy mo˝liwoÊç porozmawiaç.

Pani Basia ma 70 lat. Jest rodowità toruniankà,
kilkanaÊcie lat mieszka∏a na Âlàsku, a w Ciechocinku
osiad∏a 19 lat temu. Kiedy mà˝ przeszed∏ na emerytur´,
chcieliÊmy byç bli˝ej syna, który mieszka w Ciechocin-
ku, stàd nasza przeprowadzka - wspomnia∏a w rozmo-
wie ze mnà. W Toruniu Pani Basia pracowa∏a w Urz´-
dzie Wojewódzkim. Wiele lat spo∏ecznie zajmowa∏a
si´ psami rasowymi, pracowa∏a tak˝e w Zwiàzku Ky-
nologicznym, ma tytu∏ starszego asystenta kynologicz-
nego w rasie spanieli.

- Skàd Pani wielka pasja do psów?
- Od dziecka lubi∏am psy. Pewnego razu, kiedy mo-

ja mama prowadzi∏a wózek ze mnà w Êrodku, wskoczy∏
do niego pies. Widocznie ju˝ wtedy zwierz´ta do mnie
lgn´∏y. W szkole, w 1957 r. mia∏am pierwszego raso-
wego psa. Od tamtej pory psy rasowe towarzyszà mi
do dziÊ. Zawsze by∏y w naszym domu. Mia∏am spaniele,
jamniki, a od 35 lat mam chow chowy, w których by-
∏am zawsze zakochana. KiedyÊ trudno by∏o o zdoby-
cie ich, jednak uda∏o mi si´ sprowadziç pierwszà su-
k´ i od tej pory ta rasa króluje w tym domu. Oprócz
˝ywych chow chowów posiadam kolekcj´ zwiàzanà
z tymi psami, której nie ma nikt w Polsce. To zbiory

z ca∏ego Êwiata - Kanady, Niemiec, W´gier, Rosji, Czech
i oczywiÊcie Polski: malowane chow chowy, haftowane,
zastawa sto∏owa, otwieracze, wisiorki, medale, puchary,
figurki chow chowów z w´gla, poduszki... Jest tego
sporo.

- Czemu w∏aÊnie chow chowy, co takiego majà
w sobie?

- Chow chow to idealny pies dla mnie: nie szczeka,
nie narzuca si´ goÊciom, jest bardzo czysty, nie niszczy
nic w domu. Jedynym minusem mo˝e byç d∏ugie w∏o-
sie, które gubi. Taki pies nie jest oczywiÊcie dla ka˝dego.
Jest to rasa uparta, majàca swój charakter. Zdecydo-
wanie nie jest to pies odpowiedni dla dzieci.

- Jakie zatem rasy psów poleca Pani dla rodzin
z dzieçmi?

- Idealny pies dla dziecka to spaniele cavaliery, któ-
re nie majà w sobie krzty agresji, shitzu, golden retrie-
ver. Labrador retriever nada si´ mniej - jest Êwietny
do dogoterapii, ale jest to pies, który musi pracowaç,
inaczej zdemoluje dom. Podobnie beagle - myÊliws-
ki pies, który musi si´ wybiegaç. Niezwykle wa˝ne jest
umiej´tne dobranie rasy psa. Niestety ma∏a Êwiado-
moÊç ludzi sprawia, ˝e wiele psów zostaje porzuco-
nych, gdy˝ nie odpowiada w∏aÊcicielowi jego tempe-
rament. Dla starszego cz∏owieka na przyk∏ad nie nada-
je si´ ˝ywio∏owa rasa jak np. foksterier. Dlatego tak
wa˝na jest edukacja, pogadanki na ten temat. Nosz´
si´ z zamys∏em organizacji takiego spotkania w∏aÊnie
w Ciechocinku. Prowadzi∏am ju˝ takie zaj´cia w toruƒ-
skich przedszkolach, aby uÊwiadomiç tak˝e i dzieci.

- Niejednokrotnie zajmowa∏a si´ Pani tak˝e orga-
nizacjà wystaw psów rasowych? 

Tak, organizowa∏am wystawy okr´gowe, ogólno-
polskie, a mieszkajàc na Âlàsku nawet wystawy mi´dzy-
narodowe, w których udzia∏ bra∏o oko∏o 3,5 tys. psów.
Mia∏am w∏asnà hodowl´, jej przydomek to Zamek
Krzy˝acki, a od 30 lat nale˝´ do niemieckiego klubu
ACC (Allgemeiner Chow-Chow-Club). Natomiast psy
z mojej hodowli wystawiane by∏y na wystawach na
ca∏ym Êwiecie i prawie wszystkie by∏y championami.

- Czy dzisiejsze wystawy psów rasowych ró˝nià
si´ od tych organizowanych 20 lat temu?

- Tak, widaç sporo ró˝nic. Po pierwsze znacznie
wi´cej psów bierze w nich udzia∏. Po drugie zmieni∏
si´ standard psów - sà ogromne mo˝liwoÊci sprowa-
dzenia do kraju szczególnie cennych ras, ale nawet
i dziÊ w Polsce mo˝emy spotkaç pojedyncze okazy
przedstawicieli niektórych z nich. Kolejna ró˝nica dzia-
∏a niestety na niekorzyÊç dzisiejszych zawodów. KiedyÊ
podczas wystaw by∏a lepsza atmosfera, bardziej spor-
towa. DziÊ hodowla, pieniàdz zmieni∏y podejÊcie lu-
dzi… Niestety czasami posiadanie pewnej rasy jest
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„Byle dzia∏aç, byle nie staç w miejscu...”

Pragniemy zaprezentowaç Paƒstwu kolejnego mieszkaƒca Ciechocinka, który nie ustaje w rozwijaniu
swych pasji. Tym razem mowa o kobiecie - Barbarze Hanke, która w swoim ˝yciu podejmowa∏a wiele
pasjonujàcych wyzwaƒ.
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