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Sekcja Psów Ratowniczych OM WOPR Katowice 

Silesian Rescue Dogs Team 

 
Naszą sekcję tworzy obecnie 31 psów wraz z przewodnikami. Wśród 

nich: 13 nowofundlandów, 6 labradorów, 6 owczarków niemieckich, 

2 goldeny retrievery, 1 owczarek szwajcarski, 1 landseer, 

1 leobenger i 1 flat.  

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Prezentujemy nasze psy w kolejności alfabetycznej. 
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AFERA LUBELSKIE WILKI - OWCZAREK NIEMIECKI 
 

Dzięki w ysokiej inteligencji, 
zdolności do nauki i posłuchowi oraz 
zdumiewającemu zapałowi do pracy 
błyskawicznie podejmuje nowe 
wyzwania i za wszelką cenę stara 
sie ̨ im sprostać. Ponadto jest bardzo 
przywiązana do swojego właściciela 
przewodnika Szymona. Wobec 
niego pozostaje zawsze wierna, 
lojalna i niezawodnie stoi u jego 
boku. Swą przygode ̨ z pływaniem 
rozpocze ̨ła mając 2 lata. Zaledwie 
po kilku treningach była gotowa 
sprawdzić swoje umiejętności 
ratownicze. Przystąpiła do 
egzaminu w klasie otwartej, zdobyła 
98,5 na 100 możliwych punktów co 

dało jej pierwszą lokatę i miano mistrza w swej kategorii. 

 
 

ARA WILCZY DIAMENT - OWCZAREK NIEMIECKI  

Suka urodzona 10.06.2016, 
pies towarzyszący I stopnia, 
pies ratowniczy pracujący na 
zbiornikach wodnych, 
propaguje zasady 
bezpiecznego wypoczynku 
nad wodą. II miejsce w klasie 
młodzieży w II 
Ogólnopolskich Zawodach 
Psów Ratowniczych o Puchar 
Górnego Śląska 2017, pokazy 
ratownictwa wodnego 
Kuźnica 2017,2018,2019.  
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BALU UNA MIRADA - NOWOFUNDLAND 

 
Balu urodził się 22.02.2021, od czerwca 2021 
uczestniczy w treningach wodnych. 
W pierwszych miesiącach swojej „kariery 
ratowniczej” pokonuje swoje bariery, dzielnie 
pływa i z treningu na trening jest coraz 
odważniejszym pieskiem. Balu najbardziej lubi 
spędzać czas razem ze swoją rodzinką, trenować 
nowe umiejętności i brać udział w wystawach, 
ale ponad wszystko kocha przytulanie, 
głaskanie, smaczki i spanie. Jest przyjaznym, 
radosnym pieskiem oraz oazą spokoju, ale od 
czasu do czasu lubi też rzucić fochem i pokazać 
kto tu tak naprawdę rządzi.  
 
 

 

 

BETY MODRZEWIOWE WZGÓRZE - NOWOFUNDLAND 

 

Urodzona 22.05.2015. W sekcji od 
07.08.2015. Od małego kocha wode ̨. 
Wspaniała suczka, opiekuńcza, bardzo 
rodzinna, kochana. W 2021 zdała I klasę 
certyfikacji pracy wodnej, ocenianą przez 
międzynarodowego sędziego duńskiego. 
Wielokrotnie brała udział w zawodach psów 
ratowniczych i pokazach pracy wodnej.          
Nasz „mały” maluszek.  
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BUNIA - NOWOFUNDLAND 

urodzona 16.02.21 - pomimo 
swojego młodego wieku jest 
bardzo obyta z wodą i co 
chwilę odkrywa nowe pola w 
dziedzinie ratownictwa 
wodnego. Pod opieką Wopr 
Katowice, jako członek 
młodszej kadry, rozwija się,  
pływa na SUPie ze swoją 
ludzką rodziną, holuje bojki 
i przynosi aporty. Interesuje 
się również pracą węchową 
oraz dogoterapią. W 

przerwach pomiędzy swoimi obowiązkami i nauką uwielbia się bawić 
się w przeciąganie linką i biega po torze Agility. Jest bardzo 
opiekuńcza i z wielkim zaangażowaniem pilnuje swoich dwóch 
domowych kotów. Jej ulubione smakołyki to suszone szprotki. Na 
wakacje najbardziej lubi jeździć nad morze. 
 

 
 

 
DROPS - NOWOFUNDLAND 
 

 
Urodzony 12.12.2019 
W WOPR od maja 2020. 
Uwielbia długie spacery, 
zabawy z innymi psami. 
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ELZA – LANDSEER 

Landseerka. 
urodzona 06-04-2020 z domu KATEMORI 
Zielona Góra. 56 kg miłości, kocha 
wszystkich i uważa ze wszyscy też ja 
kochają. W sekcji od kwietnia 2021 roku. 
Polubiła wodę a najlepiej wychodzi jej 
pozowanie do zdjeć pływając na 
pontonie. Kochana sunia ... 

 

 

 

 

 

EUFORIA – FUNIA - NOWOFUNDLAND 

 

7-letnia sunia rasy nowofundland. 
Pies certyfikowany do pracy 
wodnej w 1 i 2 klasie. Cudownie 
zrównoważona dogoterapeutka, 
mająca ogrom cierpliwości dla 
małych i dużych pacjentów. 
W 2019 roku zdany 
międzynarodowy egzamin 
praktyczny napoziomie Animal-
assisted activities (AAA). Pies 
odwiedzający szkoły, pólkolonie, 

biorący udział w pokazach o bezpieczeństwie nad wodą, w zajęciach 
o opiece nad zwierze ̨tami. Wyjątkowy członek naszej rodziny i wielki 
przyjaciel ludzi. 
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GASHERBRUM I – GASHER – NOWOFUNDLAND 

Swój debiut w szkoleniach zaliczył mając 
8 miesięcy. Początkowo przerażony wizją 
oderwania łapek od dna zbiornika, dzisiaj 
cie ̨żko utrzymać go na brzegu. Gasher 
mimo ciężkiej choroby w okresie 
szczenie ̨cym wyrósł na silnego 
i bardzo żywiołowego nowofundlanda. 
Lubi zaczepki i szczenięce wybryki. Nie 
odpuści żadnemu dużemu pluszakowi. 

Zaje ̨cia z posłuszeństwa nie są dla niego żadnym wyzwaniem, pod 
warunkiem, że nie wymagają od niego konieczności słuchania 
komend opiekuna. Jako hobby obrał sobie nocne serenady do 
księżyca, zwłaszcza mie ̨dzy 02:00 a 04:00 w nocy. Uwielbia spędzać 
czas w wodzie, gonić za patykami, a w wolnym czasie psucie 
wszystkiego co wpadnie mu w łapki, ewentualnie, czasami znajdzie 
chwilę by uciąć sobie krótką drzemkę.  

 

HEKTOR – OWCZAREK NIEMIECKI 

Hektor ma obecnie 9 lat. Jest cudownie 
wiecznie uśmiechniętym, kochającym 
ludzi większych i mniejszych psem ze 
schroniska. Historii Hektora dobrze nie 
znamy, z wyjątkiem tego, że na 
drodze spotkał kilka dobrych dusz, 
które pomogły znaleźć mu dom. W 
wieku 1.5 roku po licznych tułaczkach 
Hektor odnalazł swego przewodnika, 
który postanowił, iż zaczną razem 

treningi ratownicze. Z uwagi na narastające dolegliwości stawów 
łokciowych w 2016 roku rozpoczął również treningi pracy wodnej i 
ratowniczej pod kierownictwem Damiana Łagodzkiego w Sekcji Psów 
Ratowniczych OM WOPR Katowice. Ze wzgle ̨du na postępujące bóle i 
kulawiznę wiosną 2018 roku został wycofany z treningów na lądzie. 
Pomimo tego, latem 2017 roku uzyskał certyfikację pracy wodnej 
klasy 1 z tytułem Najlepszy Pies, a w 2018 roku uzyskał certyfikat 
pracy wodnej klasy 2.  
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HEKTOR -LABRADOR 

 
Urodzony 13.04.2019r. W Sekcji Psów 
Ratowniczych OM WOPR Katowice od 
20.06.2021r. 
Kreatywny, szybki i czujny. Pełen radości życia. 
Uwielbia wodę oraz inne wyzwania. 
Od szczeniaka socjalizowany i trenowany pod 
okiem trenerki. Certyfikowany w 2021 r.- zdana 
klasa 1 z drugim wynikiem w swojej klasie. 
Przywiązany do rodziny, nade wszystko zakochany 
w swoim opiekunie. 
 

 

 

 

 
HERA – OWCZAREK NIEMIECKI 
 
 
 

Hera urodziła się 26.04.2015 
roku jako nie za bardzo 
chciany szczeniak, gdzieś w 
okolicach Tatr. To prawdziwie 
góralski charakter, który 
pozwolił zdominować 
starszego do niej Hektora 
i zawładnąć domem. Hera, 
początkowo przeznaczona na 
zupełnie inne zadania, zaczęła 
wykazywać znaczne 
umiejętności wodne, które 
zaowocowały wieloma 
sukcesami.  
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HEROS – OWCZAREK NIEMIECKI 
 

Najmłodszy z trójki owczarków niemieckich 
(poza Herą i Hektorem) i najbardziej 
żywiołowy. Wszystko zrobi dla piłeczki i 
pozorantów. 
Urodzony w styczniu 2020, poza pracą w 
wodzie, trenuje również w Grupie 
Poszukiwawczo Ratowniczej przy OSP 
Orzech. Uczy się poszukiwania osób 
zaginionych pracując górnym wiatrem. 
Poza tym, często uczestniczy w różnego 
rodzaju obozach sportowych i seminariach 
szkoleniowych, w szczególności z zakresu 
obedience. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
JAGA – NOWOFUNDLAND 
 
  

wcześniej BLANKA (imię rodowodowe)  
suczka w wieku 9 miesięcy odkupiona 
z rodzinnego domu dziecka ... Śliczna-
problematyczna... Trwa walka 
o przywrócenie jej normalności, 
o szczenięctwo, o zaufanie do 
człowieka.. 
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KODA – NOWOFUNDLAND 

sunia kupiona z hodowli Anety Koniarek 
do towarzystwa dla BOSMANA...po tym, 
jak został odebrany od złodzieja... fajnie 
pracować zaczęła ze Sławkiem 
w wodzie... potem jej ,,przeszło" - BOSIO 
ją oduczył miłości do wody  
 
 

 

 

 

LUCKY KRAINA JUTRA – NOWOFUNDLAND 

 

Nowofundland urodzony 
20.04.2020, na razie tylko 
stażysta, ale z apetytem na 
więcej. Bardzo przyjazny dla 
wszystkich ludzi i psów. 
Zawsze chętny do zabawy 
i wodnych kąpieli. 
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LUNA – LABRADOR 
 
urodzona 4.03.2020   
Bardzo lubi wodę. W sekcji od 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAKSIU – GOLDEN RETRIEVER 

 

 
Jest pogodnym i spokojnym 
psem, mimo iż ma 
rozbrykaną osobowość.  
Chociaż ma już 10 lat jest 
zwinny i aktywny fizycznie. 
Jest świetnym pływakiem. 
 

 

 

 

 



 
 

 11 

ŚLĄSKIE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE 
RATUNKOWE 

ODDZIAŁ MIEJSKI W KATOWICACH 
40-116 Katowice, ul. Cicha 10 

Bank Millenium 53 1160 2202 0000 0000 4889 3282 
www.woprkatowice.pl, e-mail: katowice@slaskiewopr.pl 

tel.: 509 233 165, NIP: 634-17-91-767 
 

 

 

 

 

MASZA – LABRADOR 

Urodzona w roku 
2019,  przygody 
w Sekcji Psów 
Ratowniczych OM 
WOPR Katowice 
rozpoczęła rok 
później. Łagodna, 
ufna, przyjacielska 
i bardzo tolerancyjna, 
jednak bywa też 
uparta i marudna. 

Miała być psem kanapowcem – do przytulania i kochania. Okazało się 
jednak, że jest coś co kocha bardziej niż jedzenie i smakołyki. Coś co 
sprawia, że Masza zapomina czego nauczyła się na zajęciach z 
posłuszeństwa – woda. W każdej postaci i wielkości, kocha zarówno 
morze jak i kałuże w parku. Jej pierwszym wodnym osiągnięciem jest 
uzyskanie w 2021 roku certyfikacji pracy wodnej klasy 1, jednak jej 
umiejętności wodne i miłość do wody sugerują, że nie ‘wyszczekała’ 
jeszcze ostatniego słowa. :) 
 
 
MAT – NOWOFUNDLAND 

 
syn BOSMANA i pięknej, 
rodowodowej suczki... Chętny do 
pracy w wodzie... Trochę 
rozpieszczony, ale uroczy z tym 
swoim charrakterrkiem ... Po 
ukończeniu 2 lat (6.08.2021) zaczął 
poważnieć... 
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MOMOS – MENELAOS Z OGRODÓW ATENY – 

NOWOFUNDLAND 
 

6 lat, mistrz w klasie baby, 
wicemistrz klasa otwarta, 
drugi stopień certyfikacji 
pracy wodnej, humorzasty, 
dominujący.  

 

 

 

 

 

MOSTER – LABRADOR 
Ratownik ze schroniska. 

Urodził sie ̨ w 2012 roku, 
a w wieku 4 lat został 
oddany do schroniska. Po 
roku przebywania znalazł 
cudowny dom Mirelli 
i Grzegorza - pasjonatów 
wody, którzy rozpocze ̨li 
długą i żmudną prace ̨ nad 
Mosterem. Chociaż początki 
były bardzo trudne, Moster 
w 2019 roku dołączył do 
Sekcji Psów Ratowniczych 

OM WOPR Katowice, uczestnicząc w wielu imprezach charytatywnych 
i pokazach dla dzieci. Jako prawdziwy amator zaje ̨ć wodnych, Moster 
nie odpuści żadnemu zbiornikowi. Jednym ze spektakularnych 
osiągnięć Mostera była prawdziwa akcja ratunkowa, która podjął 
w sierpniu 2018 roku na Mazurach, ratując tonącego mężczyzne ̨.  
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NUTA - OWCZAREK NIEMIECKI 
 
 

  
Urodzona 02.06.2020.  
Uwielbia zabawy 
w wodzie, szczególnie 
aport i skoki. Bardzo 
energiczna, żywiołowa 
i dominująca.  
Zdobyła certyfikat pracy 
wodnej w klasie 
młodzieży. 
 

 

 

PASJA – LABRADOR 

 
 

12 lat, chyba, z szopy wyrwana prosto 
do brata z sekcji, petarda w wodzie, 
obecnie stażystka.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 14 

ŚLĄSKIE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE 
RATUNKOWE 

ODDZIAŁ MIEJSKI W KATOWICACH 
40-116 Katowice, ul. Cicha 10 

Bank Millenium 53 1160 2202 0000 0000 4889 3282 
www.woprkatowice.pl, e-mail: katowice@slaskiewopr.pl 

tel.: 509 233 165, NIP: 634-17-91-767 
 

 

 

 

 

PRESLEY HEKSARUS– LEOBENGER 

(CYMES LEO PRESLEY HEKSARUS) 

Ur. 13.03.2021 
Uwielbia wodę, lubi współpracę 
z człowiekiem, bardzo szybko się uczy. 
Uzdolniony szczeniak, który rozpoczął swoją 
przygodę z ratownictwem wodnym. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAMBO – LABRADOR 

 
Rambo to młody i energiczny piesek w typie 
labradora. Choć ma rok opanował już dobrze 
sztukę pływania i skakania do wody.  Uwielbia 
ćwiczyć i poznawać nowe sztuczki, mimo tego że 
jest bardzo charakterny jest bardzo miłym 
i przyjaznym psiakiem. 
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RITA – NOWOFUNDLAND 
 

Potocznie zwana „kluseczką” i „fafelkiem”. Urodzona 

16.07.2019 roku, a w sekcji od 29.08.2021 roku. 

Bardzo przywiązana do swoich opiekunów, z którymi 

uwielbia pływać. Swoje umiejętności szlifuje zarówno 

na polskich, jak i zagranicznych wodach. 

 

 

 

 

RUFUS – ROBIN MAGIC WOLLY’S DOGS FCI – GOLDEN 

RETRIEVER 

Urodziłem się 17.04.2020 r. i trafiłem do właścicieli, których chyba za 
mocno testowałem i nie dali rady mojemu mocnemu charakterowi. 
Ideałem nie jestem to fakt, no… bo…  czasem bywam (mega) uparty, 
ale Pani mówi, że i tak mnie kocha i mam nie patrzeć tymi swoimi 
pięknymi oczami, bo nie zmienia to faktu, że łobuz ze mnie okrutny. 
Obecnych właścicieli próbuję sobie wychować od 01.05.2021 r., ale 
na tym polu nie mam już takich sukcesów, są bardziej uparci niż ja, 
no i strasznie mnie męczą. Ciągle gdzieś jeździmy, a to nad wodę, a 
to do lasu, no i brakuje mi czasu na ich trenowanie. Sami wiecie jak 
jest. Jak myślą, że nie słyszę, to mówią, że jestem inteligentny i 
chętny do nauki (tiaa… bylebym tylko był w centrum zainteresowania 
i byleby były smaczki… nie byle jakie). A od siebie dodam, że kocham 
wodę, patyki (całe gałęzie są jeszcze lepsze) i żółty ser. Moich 

domowników też… ale o tym ciii… 
Do WOPR trafiłem we wrześniu 2021 r.  dzięki mojemu kumplowi Presleyowi i jego 
Pani Aurelii i od razu, na pierwszym treningu pływałem motorówką - bałem się 
straszliwie, ale zrobiłem to!! Dostałem też pochwałę za nurkowanie no i… 
zostaliśmy. Obiecuję być pilnym uczniem. 
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SIARA – OWCZAREK SZWAJCARSKI 

Jakie imię taki charakter. 
Nieposkromiony wulkan 
energii - jedyna w swoim 
rodzaju. Uwielbia pracę 
jak nikt inny i do 
odpoczynku trzeba ją 
zmuszać. Jest odważna 
i gotowa do działania. Za 
człowiekiem wbiegnie w 
ogień.  
 
 

 
 
 
SZAMAN – NOWOFUNDLAND 
 
 

 
zaczarowany pies, który 
najbardziej na świecie kocha 
wodę. 
Nowofundland ze słowacko-
węgierskim pochodzeniem 
od roku jest naszym 
cudownym towarzyszem 
leśnych i wodnych 
wędrówek. Uwielbia 
towarzystwo wszystkich 
ludzi, psów i kotów. Trochę 
uparty i leniwy - najchętniej 
nie wstaje przed południem. 

Każdego człowieka traktuje jak przyjaciela, ma wielkie serce 
i rozbrajający wzrok. Życie z nim to prawdziwa magia.  
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TEDDY – FLAT COATED RETRIEVER  

(UP TO YOU z hodowli BLACK BRIANTA) 

Teddy to pies z prawdziwym 
ADHD, nie potrafi usiedzieć 
w miejscu, głośny, wszędzie 
go pełno. Najlepiej opanować 
go przy pomocy ‘mocnych 
argumentów’ (dobre smaczki 
czy kiełbaska daje zawsze 
radę). Podczas spaceru w 
pobliżu wody dostaje 
zastrzyku jeszcze większej 
energii i nie może do niej nie 
wejść, niezależnie od 

warunków atmosferycznych. Zawsze zadowolony i uśmiechnięty, 
pełen miłości do ludzi i chętny do zabawy z innymi zwierzętami. Woli 
zapasy od typowych gonitw więc nie wszyscy psi towarzysze tak 
chętnie się z nim bawią. Podczas treningów z ratownictwa wodnego 
w moment przełącza się z trybu zabawy w tryb pracy. Uwielbia to i 
jest w tym naprawdę dobry. Jego drugą ulubioną formą rozrywki, 
pracy jest węszenie i tropienie w czym jest równie dobry.  
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PSY RATOWNICZE ZA TĘCZOWYM MOSTEM 

 

 

 

COLLETT Z POTOCKIEGO DWORU– NOWOFUNDLAND 
27.05.2008 – 11.01.2019 [*] 
 

 

 

 

 

SENSITIVITY BLISS MELISSA – NOWOFUNDLAND 
28.05.2013 – 24.01.2022 [*] 
 

 

 

 

 

ROCKY NICO BELLINI – LABRADOR  

13.03.2017 – 18.12.2021 [*] 

 


