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Członkami Oddziału Miejskiego WOPR Katowice są również psy 

ratownicze: 

 

AFERA LUBELSKIE WILKI 

OWCZAREK NIEMIECKI 

Dzięki wysokiej inteligencji, zdolności do nauki  

i posłuchowi oraz zdumiewającemu zapałowi 

do pracy błyskawicznie podejmuje nowe 

wyzwania i za wszelką cenę stara się im 

sprostać. Ponadto jest bardzo przywiązana do 

swojego właściciela przewodnika Szymona. 

Wobec niego pozostaje zawsze wierna, lojalna 

i niezawodnie stoi u jego boku. Swą przygodę 

z pływaniem rozpoczęła 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. 
 

 

 

 

 

Bety Modrzewiowe Wzgórze 

  

urodzona 22.05.2015. W sekcji od 07.08.2015. 

Od małego kocha wodę. Wspaniała suczka, 

opiekuńcza, bardzo rodzinna, kochana.  

Nasz „mały” maluszek. 
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Euforia - Funia 

  

4,5 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 

ctivities (AAA). Pies odwiedzający szkoły, pólkolonie, biorący udział  

w pokazach o bezpieczeństwie nad wodą, w zajęciach o opiece nad 

zwierzętami. Wyjątkowy członek naszej rodziny i wielki przyjaciel ludzi. 

 

 

Gasherbrum I (Gasher) 
 

Obecnie najmłodszy z drużyny 
katowickich psów ratowniczych. 

Swój debiut w szkoleniach zaliczył 

mając 8 miesięcy. Początkowo 
przerażony wizją oderwania łapek 

od dna zbiornika, dzisiaj ciężko 
utrzymać go na brzegu. Gasher 

mimo ciężkiej choroby w okresie 
szczenięcym wyrósł na silnego  

i bardzo żywiołowego 
nowofundlanda. Lubi zaczepki  

i szczenięce wybryki. Nie odpuści 
żadnemu dużemu pluszakowi. Zajęcia 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 między 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. 
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HEKTOR 
 

Hektor ma obecnie 5 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 względu 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. 

  

HERA 
 

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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Sensitivity Bliss MELISSA 
Urodzona 28.05.2013. Przygodę z 

ratownictwem wodnym rozpoczęła 
w wieku 3 miesięcy. W wieku 4 

miesięcy została vice-mistrzem 
Polski w klasie baby na 

Mistrzostwach Psów Ratowniczych 
w Dąbrowie Górniczej. Wraz z 

Collett z Potockiego Dworu jest 

„założycielką” naszej sekcji. 
Certyfikowana w pracy wodnej 

przed międzynarodowymi 
sędziami: 

Klasa 1 – w 2016 rok 
Klasa 2 – w 2017 roku 

Klasa 3 – w 2019 roku. 
Wielokrotnie brała udział w zawodach, mistrzostwach, warsztatach pracy 

wodnej psów ratowniczych. Jest również suczką należącą do 
Stowarzyszenia Terranova. Wielokrotnie wystawiana na wystawach FCI – 

Melissa jest Championem Polski. 

 

 

 
 

MOMOS – MENELAOS 
Z OGRODÓW ATENY 

 
3 lata, mistrz w klasie 

baby, wicemistrz klasa 
otwarta, drugi stopień, 

humorzasty, 
dominujący. 
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MOSTER 
 

Ratownik ze schroniska. 
Urodził się w 2012 roku,  

a w wieku 4 lat został oddany 
do schroniska. Po roku 

przebywania znalazł cudowny 
dom Mirelli i Grzegorza - 

pasjonatów wody, którzy 

rozpoczęli długą i żmudną 
pracę 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 zajęć 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 mężczyznę. 

 

 

 
 

 
 

 
 

PASJA 
 

6 lat, chyba, z szopy wyrwana prosto do brata 
z sekcji, petarda w wodzie, obecnie stażystka. 
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ROCKY 
Z hodowli NICO BELLINI. 

 To młody Czekoladowy 
Labrador urodzony 

13.03.2017r. Jest bardzo 
energiczny, uwielbiający 

każdy zbiornik wodny  
w którym da się pływać, 

choć czasem wystarczy mu 

nawet zwykłe błoto. 
Uwielbia wędrówki po 

górach i ma już sporo 
takich za sobą. Jest bardzo 

przyjacielski w stosunku do 
innych psiaków i chętnie 

pracuje w grupie. Jego 
poważniejszym osiągnięciem (póki co) jest pierwszy udział i zajęcie  

6 miejsce w Zawodach Psów Ratowniczych o Puchar Górnego Śląska.  Ma 
bardzo łagodny charakter choć potrafi być też uparty, ale to nie problem, 

gdyż jego piętą Achillesową jest jedzenie i przysmaki, na których widok 
jego oczy błyszczą jak gwiazdy.  

 

 

 
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. 

 


