
Informacja prasowa 

 ISKRA - HISTORIA POLSKO-INDYJSKA - NOWY EKSPONAT I WYDARZENIA W MUZEUM LOTNICTWA POLSKIEGO  

31.08 I 5.09.2021 

 

Od 5.września 2021 w Muzeum Lotnictwa Polskiego zwiedzający będą mogli podziwiać nowy 

eksponat, a wraz nim wystawę czasową i szereg wydarzeń okolicznościowych. Wszystko za sprawą 

świeżo wyremontowanego samolotu TS-11 Iskra prezentowanego w malowaniu indyjskim 

upamiętniającym 20-lecie zakończenia polsko-indyjskiego kontraktu serwisowego oraz 75 lat 

Wojskowych Zakładów Lotniczych, które nadały muzealnemu eksponatowi całkiem nowy wygląd. 

Wystawa „Iskra - historia polsko-indyjska” opowiada dzieje szkolno-treningowego pierwszego 

samolotu odrzutowego, o doskonałych własnościach pilotażowych skonstruowanego na przełomie lat 

50 i 60-tych  przez Tadeusza Sołtyka, skąd zresztą wzięło się TS w oznaczeniu samolotu. 

Polskie Iskry uczestniczyły w 1961 roku w procesie wyboru samolotu szkolnego dla państw Układu 

Warszawskiego, w którym, w wyniku politycznych decyzji zapadających w Moskwie, wygrał czeski 

samolot odrzutowy L-29 Delfin. Iskry ostatecznie były użytkowane przez Polskę i Siły Powietrzne 

Republiki Indii, które eksploatowały ponad 60 egzemplarzy w latach 1975-2004 w Akademii Sił 

Powietrznych w bazie Hakimpet na przedmieściach Hyderabadu.  

Iskry w Indiach były bardzo cenione, nosiły przydomek "Lady", a ich sprzedaż do Indii była jednym  
z największych sukcesów przemysłu lotniczego PRL. Swoją niezawodność zawdzięczały Wojskowym 
Zakładom Lotniczym nr 2, które serwisowały je na miejscu. 

Wystawa prócz plansz zdjęciowo-opisowych prezentuje też szereg artefaktów związanych z całą 
polsko-indyjską historią. Dodatkowo w pierwszy dzień prezentacji odnowionej Iskry Muzeum 
Lotnictwa przewidziało szereg wydarzeń przybliżających temat szerokiej publiczności. 

Oprócz prezentacji samolotu i zwiedzania wystawy z przewodnikiem będzie można wysłuchać  
prelekcji ( okolicznościowe spotkanie przy samolocie), wziąć udział w warsztatach plastycznych  
i przy okazji dowiedzieć czym właściwie jest „malowanie samolotu”, w mini zawodach modeli 
iskrowych, oraz w warsztatach indyjskich. Oprócz tego konkursy i wszystko, co pozwoli  
z honorami przywitać w Muzeum odrestaurowaną skrzydlatą Lady. 

Oficjalne przyjęcie nowego eksponatu z udziałem instytucji bezpośrednio zaangażowanych i mediów  
( zamknięte dla ogólnej publiczności) odbędzie się we wtorek 31. sierpnia 2021 o godz. 11:00 w 
Gmachu Głównym. Serdecznie zapraszamy. 

Szczegóły dotyczące programu wydarzenia: 

 www.muzeumlotnictwa.pl i www.facebook.com/MuzeumLotnictwa   

 

 

 

 

http://www.muzeumlotnictwa.pl/
http://www.facebook.com/MuzeumLotnictwa


TS-11 Iskra – informacje podstawowe 

 

Z okazji 75-lecia Wojskowych Zakładów Lotniczych i 20-lecia zakończenia kontraktu serwisowego  
z Indiami w zakładach WZL-2 wyremontowano należący do zbiorów Muzeum samolot Iskra bis DF nr 
seryjny 3H-1415, nadając mu wygląd samolotu Iskra bis D nr W1741 w barwach indyjskich. 

TS-11 Iskra to samolot szkolno-treningowy, przeznaczony do szkolenia pilotów wojskowych. Jest 
pierwszym samolotem odrzutowym, skonstruowanym w Polsce na przełomie lat 50. i 60. przez zespół 
kierowany przez prof. Tadeusza Sołtyka (stąd TS w oznaczeniu typu). Był również napędzany silnikiem 
polskiej konstrukcji. Jest samolotem o bardzo dobrych własnościach pilotażowych.  

W 1961 r. Iskra wzięła udział (obok czeskiego Aero L-29 Delfin i radzieckiego Jak-30)  
w przeprowadzonym w Moskwie konkursie na odrzutowy samolot szkolny dla Układu Warszawskiego. 
Mimo, iż była najbardziej udaną konstrukcją, przegrała z czeskim Delfinem, który wszedł do 
wyposażenia wszystkich krajów Układu Warszawskiego prócz Polski, która pozostała przy Iskrze.  

Iskry wprowadzono do eksploatacji w polskim lotnictwie wojskowym w 1964 r. i wycofano  
w 2021 r. Do 1987 r. wyprodukowano 419 egzemplarzy w kilku wersjach. Służyły do szkolenia i treningu 
pilotów, jako morskie samoloty patrolowe w lotnictwie Marynarki Wojennej i samoloty akrobacyjne  
w reprezentacyjnym zespole Sił Powietrznych Biało-Czerwone Iskry.  

Jedynym użytkownikiem zagranicznym Iskier były Siły Powietrzne Republiki Indii, które eksploatowały 
ponad 60 egzemplarzy w latach 1975-2004 w Akademii Sił Powietrznych w bazie Hakimpet na 
przedmieściach Hyderabadu.  

Iskry w Indiach były bardzo cenione, nosiły przydomek "Lady". Ich sprzedaż do Indii była jednym  

z największych sukcesów przemysłu lotniczego PRL. Indyjskie Iskry, tak jak polskie, były remontowane 

w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 2 (WZL-2) w Bydgoszczy, które utrzymywały również 

przedstawicielstwo serwisowe na miejscu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Iskra -  Historia Polsko – Indyjska 

5.09.2021  NIEDZIELA 

 

11:00 – Prezentacja Iskry wraz z pierwszym oprowadzaniem po wystawie Iskra- Historia Polsko-

Indyjska 

12:00 – Spotkanie przy samolocie „ TS11 Iskra na polsko-indyjskim niebie” 

Od 12:00 do 15:45– Iskierkowe warsztaty dla dzieci  

12:00 – Kolorowe iskierki – malowane samoloty – zajęcia plastyczne 

13:15– Iskrowe zawody lotnicze - składanie latających modeli i udział w mini zawodach.  

14:30 – Zaiskrz wiedzą -  pierwsze losowanie nagród w quizie 

14:45 – Namaste नमसे्त – warsztaty indyjskie dla wszystkich! 

16:00 – Prezentacja Iskry wraz z drugim oprowadzaniem po wystawie Iskra- Historia Polsko-

Indyjska 

16:40 – Zaiskrz wiedzą -  drugie losowanie nagród w quizie  

Przez cały dzień trwa quiz Zaiskrz Wiedzą – zbierajcie wiedzę, wypełniajcie karty z pytaniami, 

wrzucajcie do naszej „czarnej skrzynki” i wygrywajcie lotnicze nagrody.  

Losowanie o 14:30 i 16:40 – Powodzenia!  

 


