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REDDINGSDIENSTEN IN POLEN GOED GEORGANISEERD 
 
De geschiedenis van de Poolse luchtvaart reddingsdiensten gaat terug naar de tijden van even na de 
Tweede Wereldoorlog. Toen al werden vliegtuigen gebruikt voor gewonden- en medicijnenvervoer. De 
ontwikkeling van deze activiteiten binnen maatschappelijke organisaties werd gelanceerd in 1955.  
 
Deze opzet is feitelijk verbonden met ene Tadeusz Wieckowski, die minister van Volksgezondheid en de 
mogelijkheid binnen zijn functie benutte om een civiele reddingsdienst te organiseren in het na-oorlogse 
Polen. 
 
Tadeusz Wieckowski officier in het nationale leger ten tijde van WO-II. Onder de Stalinistische 
‘zuiveringen’ verloor hij als piloot zijn licentie. Als grondlegger van de reddingsdienst(en) had hij eind 20e 
eeuw wel bereikt dat er zo’n twaalf verschillende vormen waren ontstaan van wat we tegenwoordig 
‘Medevac’noemen, met verschillende types vliegtuigen. 
 
In het jaar 2000 veranderde de ‘los zand’ organisatie, en kwam er duidelijk een goed georganiseerde 
‘paraplu’ over het geheel. Het minisyerie van Volksgezondheid richtte de SP ZOZ LPR op, ofwel in één 
organisatie een Pools Medical Air Rescue (PMAR)’. Het begon met het opstellen van normen 
standaardiseren van de op dat moment beschikbare vloot, en vooral gericht op reddingsoperaties vanuit 
de lucht. Momenteel bestaan er 17 permanente bases, en één extra in de zomertijd op Malbork.  
 
De bemanningen zetten zich in voor het vervoer van slachtoffers van ongevallen en ernstig zieken naar- 
en tussen ziekenhuizen. Dit resulteert toch mooi maar even in gemiddeld tussen de 7000 en 8000 
vluchten per jaar, inclusief extra vluchten op Warschau F. , en inclusief vluchten op bestemmingen in de 
rest van de wereld.  
 
SAMEN STERK 
 
Verder bestaat er een samenwerkingsverband met vrijwilligers in het zuiden van Polen, een 
reddingsdienst gespecialiseerd in het redden van mensen in nood en gewonden in slecht bereikbare 
plaatsen in bijvoorbeeld bergachtig gebied waar reddingswerkers moeten worden neergelaten d.m.v. 
‘ropen’ , afdalen via een touw en de gestabiliseerde patient weer ‘optakelen’al of niet in stretcher op de 
plekken waar de helikopter niet kan landen.  De PMAR bemanningen doen dit met moderne goed 
geoutilleerde Eurocopter helikopters. Voor het lange afstandswerk staan dan de  Piaggio P180 Avanti II 
vliegtuigen ter beschikking. Relatief lichte, wat vreemd ogende maar bekend onder de categorie 'snelle 
jongens' ter beschikking. 
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