29 listopada 1830 roku patriotyczna młodzież z ówczesnej Szkoły Podchorążych zaatakowała Belweder, siedzibę znienawidzonego w. ks. Konstantego, dając początek Powstania Listopadowego. Na pamiątkę tych wydarzeń 29 listopada celebrowany jest jako Dzień Podchorążego. Włączając
się w nurt rocznicowy obchodów pragniemy zapoznać naszych Czytelników
z działalnością, owianej chwałą i romantyzmem, Dęblińskiej Szkoły Orląt.
Poniżej zamieszczamy artykuł napisany dla nas przez
Dziekana Wydziału Lotnictwa Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych płk dypl. pil. dr inż. Janusza Ziółkowskiego.

75-LECIE DĘBLIŃSKIEJ „SZKOŁY ORLĄT”
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie jest najstarszą i jedyną uczelnią lotniczą przygotowującą kadrę dla potrzeb polskiego lotnictwa
wojskowego. Zasłynęła ona z czynów swoich wychowanków, którzy rozsławili
jej imię w kraju i za granicą. W tym roku uroczyście obchodziła jubileusz 75lecia swojego istnienia.
Kształcąc dziś nowe zastępy lotników polskich chlubnie wpisuje się
w skarbnicę dziejów Polskich Sił Powietrznych, pomnaża dorobek poprzednich pokoleń oraz staje przed wyzwaniami, jakie niesie teraźniejszość i najbliższa przyszłość.
Siedemdziesiąt pięć lat „Szkoły Orląt” jest dobrą okazją do ukazania znaczących wydarzeń z jej historii, ludzi którzy ją współtworzyli oraz dorobku
dydaktyczno-wychowawczego.
Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku skład osobowy lotnictwa polskiego
był niezwykle zróżnicowany, wywodził się w głównej mierze z personelu lotniczego byłych armii zaborczych. Pierwsze szkoły lotnicze powstawały dość żywiołowo. Tworzone były na terenach wyzwolonych wraz z formowaniem się pierwszych eskadr lotniczych. Polskie władze lotnictwa wojskowego w połowie 1919
roku postanowiły poszukać odpowiedniego miejsca, które odpowiadałoby warunkom szkolenia lotniczego. Wybór padł na Dęblin, tu bowiem znajdował się dość
szeroki, płaski teren na budowę lotniska; niemałe znaczenie w wyborze miały warunki klimatyczne, lokalowe i nawigacyjno-lotnicze oraz dobre połączenie kolejowe, tak potrzebne dla transportu sprzętu oraz dużej ilości paliw.
W wyniku reformy szkolnictwa lotniczego, przeprowadzonej przez gen. Włodzimierza Zagórskiego, rozwiązana została Szkoła Pilotów w Bydgoszczy oraz
Wyższa Szkoła Pilotów w Grudziądzu, w miejsce której rozpoczęła działalność
Oficerska Szkoła Lotnictwa w Grudziądzu – po 2 latach przeniesiona do Dęblina.
OSL otrzymała zadanie kształcenia na dwuletnim kursie pilotów i obserwatorów
rekrutujących się z młodzieży cywilnej. Dotychczas bowiem przeszkalano oficerów, podoficerów i podchorążych wywodzących się po części z innych rodzajów
broni.
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Początki istnienia szkoły były trudne: brak kadry dydaktycznej, sal wykładowych, dość duża odległość od lotniska nie sprzyjały jej działalności. Poważnym
problemem był brak samolotów – większość z nich była w znacznym stopniu zużyta, bądź przestarzała. Entuzjazm wykładowców, instruktorów oraz podchorążych
pozwolił jednak pokonać wszelkie trudności.

Dęblin, 1927 rok. Pierwsze budynki SPL
Z dniem 09.08.1928 r. Oficerska Szkoła Lotnictwa zmieniła nazwę na Szkołę
Podchorążych Lotnictwa i weszła w skład Centrum Wyszkolenia Lotnictwa Nr 1
w Dęblinie. Tydzień później odbyła się pierwsza promocja, w wyniku której stopień podporucznika-obserwatora otrzymało 75 absolwentów.
W tym samym roku wprowadzono nowy program kształcenia podchorążych
lotnictwa opracowany przez specjalną komisję powołaną przez Departament Lotnictwa, który obowiązywał do 1939 roku. Kadra Szkoły pracowała nad wychowaniem młodych podchorążych kształtując ich świadomość obywatelską i patriotyczną. Wykorzystywano w tym celu wzorce i przykłady z dziejów państwa i oręża
polskiego na przestrzeni dziejów, a przede wszystkim z pierwszej wojny światowej
oraz wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920 roku.
W 1937 roku utworzono Komendę Grupy Szkół Lotniczych, której podlegało
szkolnictwo lotnicze.
W latach poprzedzających wybuch II wojny światowej systematycznie zwiększała się liczba wykładowców i instruktorów. Poziom ich przygotowania był bardzo wysoki. W połowie 1939 roku personel stały wynosił około 400 osób, w tym
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ponad 100 oficerów, około 270 podoficerów i 20 szeregowców. Tak więc, nowoczesne programy kształcenia, dobrze przygotowana kadra, bardzo dobra baza materialna oraz duże możliwości kształcenia pilotów i obserwatorów stawiały ośrodek
dębliński w rzędzie najlepszych szkół lotniczych w Europie.
Niestety, plany dalszego rozwoju szkoły przerwała wojna.
W czasie wojny - z tradycjami dęblińskiej szkoły, najbardziej związane były
dwa polskie dywizjony: 315 Dywizjon Myśliwski Dębliński oraz 316 Dywizjon
Myśliwski Warszawski. 315 Dywizjon największy sukces odniósł 18 sierpnia 1944
roku nad Francją, zestrzeliwując 16 samolotów niemieckich a 3 uszkadzając, przy
stracie 1 pilota - dowódcy dywizjonu, kpt. pil. Eugeniusza Horbaczewskiego. Do

Brama wejściowa szkoły w 1930 r. Napis głosi: Oficerska Szkoła Lotnictwa
końca wojny 315 Dywizjon Myśliwski Dębliński zestrzelił na pewno 86 samolotów, 18 prawdopodobnie a 28 uszkodził. Działając w obronie powietrznej Wielkiej
Brytanii zestrzelił ponadto 53 pociski V-1. Dywizjonem dowodzili m.in.: mjr pil.
Stanisław Pietraszkiewicz były dowódca II dywizjonu szkolnego SPL, mjr pil. Stefan Janus - dowódca plutonu szkolnego oraz wychowankowie szkoły dęblińskiej:
mjr pil. Mieczysław Wiórkiewicz, mjr pil. Tadeusz Sawicz, mjr pil. Józef Popławski, kpt. pil. Eugeniusz Horbaczewski, mjr pil. Tadeusz Andersz, mjr pil. Władysław Potocki.
12
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W 316 Dywizjonie Myśliwskim Warszawskim walczyli podchorążowie II i I
rocznika SPL z 1939 roku. Dywizjon zestrzelił 45 i ½ samolotów na pewno, 19
prawdopodobnie i 26 uszkodził, a także zestrzelił 74 pociski V-1, co stanowi 40%
ogółu polskich zestrzeleń.
Prawie wszyscy dowódcy dywizjonu byli wychowankami „Szkoły Orląt”, na
przykład: ppłk pil. Aleksander Gabszewicz, mjr pil. Paweł Niemiec, kpt. pil. Bohdan Arct, kpt. pil. Zygmunt Drybański, kpt. pil. Michał Cwynar i inni. Podobnie by-

Rok 1937. Poświęcenie sztandaru Szkoły Podchorążych Lotnictwa. Gwóźdź
wbija marszałek Rydz Śmigły, obok niego gen. Zając i płk Ujejski
ło z dowódcami eskadr w tym dywizjonie, którzy również byli wychowankami
„Szkoły Orląt”, np.: kpt. pil. Tadeusz Nowierski, mjr pil. Stanisław Skalski, kpt.
pil. Wacław Król i inni.
Wychowankowie dęblińskiej szkoły, którzy pozostali w kraju, włączyli się do
ruchu oporu - przede wszystkim w szeregach Armii Krajowej, a szczególnie
w Wydziale Lotniczym Komendy Głównej oraz jego odpowiednikach w okręgach
i inspektoratach. To oni byli organizatorami łączności lotniczej z zachodem;
przyjmowali zrzuty spadochronowe, „cichociemnych”, kurierów Rządu Emigracyjnego oraz akcji „Most”, „Most II” i „Most III”, w ramach których wysłano do
Wielkiej Brytanii materiały dotyczące V-1, V-2, kurierów oraz pocztę. Pracownikami Wydziału Lotniczego Komendy Głównej byli: ppłk obs. Adam Kurowski, płk
pil. Roman Rudkowski, por. pil. Włodzimierz Gedymin, ppor. obs. Antoni Spunda,
kpt. pil. Wiktor Wojcieszek, kpt. pil. Władysław Kabat i inni.
Jeszcze trwały działania wojenne, a już w 1944 roku płk pil. Józef Smaga, Szef
Oddziału Lotniczego 1 Armii WP, w opracowanym projekcie rozwoju polskiego
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lotnictwa wojskowego postulował konieczność reaktywowania szkolnictwa na bazie przedwojennego CWL-1 w Dęblinie.
Wojskowa Szkoła Lotnicza WP rozpoczęła działalność 2 stycznia 1945 roku
w Zamościu. Zgodnie z rozkazem nr 86 z dnia 13 kwietnia 1945 roku Naczelnego
Dowódcy Wojska Polskiego gen. broni Michała Żymierskiego wyodrębniona została z Wojskowej Szkoły Lotniczej WP - Wojskowa Szkoła Pilotów z umiejscowieniem w Dęblinie.
Powyższa reorganizacja zapoczątkowała pierwszy powojenny etap działalności
dydaktyczno-wychowawczej Dęblińskiej „Szkoły Orląt”.
Do połowy 1945 roku szkolenie
teoretyczne i praktyczne było bardzo intensywne i odbywało się
w trudnych warunkach materialnotechnicznych i socjalno-bytowych.
Zajęcia teoretyczne prowadzone
były po 10 godzin dziennie oraz 2
godziny obowiązkowej nauki własnej.
Dopiero po zakończeniu wojny,
rozkazem Dowódcy Wojsk Lotniczych nr 074 z dnia 14 maja 1945
roku, wprowadzono 8-godzinny
dzień zajęć. Zarówno z pilotami,
jak i z nawigatorami realizowane
były bardzo zbliżone do siebie pod
względem zakresu i treści programy z przedmiotów społecznopolitycznych, ogólnokształcących
i ogólnowojskowych.
Większość zajęć programowych
realizowana była w okresach szkolenia teoretycznego w Wydziale
Szkolenia, część natomiast, podczas
Tablica poświęcona oficerom lotnictwa
szkolenia praktycznego, w filiach
polskiego zamordowanym w okresie terWydziału Szkolenia istniejących na
roru stalinowskiego 1949-1945
lotniskach polowych przy eskadrach szkolnych.
Wiosną 1947 roku, po przejściu Szkoły na etat pokojowy, nastąpiła dalsza
normalizacja warunków. Ujednolicono wówczas organizację szkolenia, która zakładała rozpoczęcie roku szkolnego w dniu 1 grudnia, szkolenie teoretyczne do 31
marca, szkolenie praktyczne od 1 maja do 30 września. Kwiecień i październik były przewidziane na egzaminy (przejściowe, końcowe), zaś listopad na urlopy podchorążych i przygotowanie do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Porządek dnia
14
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przewidywał odtąd 6-7 godzin zajęć lekcyjnych, 1 godzinę treningu (nawigacja,
odbiór sygnałów telegraficznych, szkolenie ogólnowojskowe) oraz 3 godziny
obowiązkowej nauki własnej.
W latach 1950-1951 samoloty UT-2 zostały zastąpione nowocześniejszymi samolotami Jak-18, natomiast w latach 1952-1954 Szkoła otrzymała samoloty konstrukcji polskiej: Junak-2 i Junak-3. W tym samym okresie stopniowo zamienia się
samoloty Pe-2 na UTB-2, Ił-2 na Ił-10, niemniej jednak program szkolenia praktycznego, zarówno podstawowy jak i na samolotach bojowych, pozostawał bez
zmiany.
Gruntowna reorganizacja systemu kształcenia kadr lotniczych „Szkoły Orląt”
nastąpiła w latach 1956-1959, w związku z wprowadzeniem samolotów odrzutowych. Pierwszymi pilotami Szkoły, którzy latali na myśliwskich samolotach odrzutowych UT MiG-15 byli: por. pil. Andrzej Majewski i mjr pil. Jerzy Balwierczak.
Od roku 1958, a więc od powstania pułków szkolnych i szkolno-bojowych, notuje się olbrzymi skok jakościowy w szkoleniu praktycznym w powietrzu.
Uczniowie szkolili się przez 3 lata: w pierwszym roku - wyłącznie teoria, w drugim - szkolenie na samolotach przejściowych TS-8, które stopniowo zamieniane
były na samoloty TS-11 „Iskra”, trzeci rok - szkolenie na samolotach bojowych
UT MiG-15 i Lim-2.
Z dniem 1 stycznia 1968 roku nastąpiło przeformowanie OSL w Wyższą Oficerską Szkołę Lotniczą. Okres studiów przedłużono do 4 lat. Szkoła stała się
uczelnią techniczno-wojskową, nadającą absolwentom stopień podporucznika pilota lub nawigatora i dyplom inżyniera dowódcy. Fakt otrzymania przez Wyższą
Oficerską Szkołę Lotniczą statusu szkoły wyższej został przyjęty z wielkim zadowoleniem przez kadrę i podchorążych. Nowo powstała wyższa uczelnia wojskowa
została bardzo życzliwie przyjęta w poczet nie tylko wojskowych, ale i cywilnych
wyższych uczelni. Ze względu na już istniejące kontakty, Szkoła spotkała się
z życzliwością i pomocą ze strony następujących uczelni: Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Politechniki Warszawskiej, Wojskowej Akademii
Technicznej, Akademii Sztabu Generalnego oraz Wojskowej Akademii Politycznej.
W dniu 29 listopada 1969 roku odsłonięto na terenie Szkoły pomnik „Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt”, ufundowany przez społeczeństwo Dęblina i okolic, a wykonany w czynie społecznym przez kadrę i żołnierzy WOSL.
U stóp pomnika odbyła się ostatnia promocja absolwentów OSL oraz pierwsza
nominacja absolwentów powstałej przy WOSL Szkoły Chorążych Wojsk Lotniczych. 28 listopada 1971 roku, po 4-letnim okresie szkolenia, odbyła się pierwsza
promocja absolwentów WOSL – prymusem został ppor. pil. Ryszard Olszewski.
Przestrzeganie dyscypliny, regulaminów i instrukcji decyduje często o wykonaniu zadania i życiu pilota. Wieloletnia praktyka i doświadczenia wskazują, że
przestrzeganie tych elementów na ziemi jest gwarancją bezpiecznego latania. AbKRESOWE STANICE
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solwenci naszej Szkoły (również radomskiej), kunszt wyszkolenia lotniczego demonstrowali społeczeństwu w licznych pokazach i defiladach lotniczych.
Pierwsze pokazy i defilady lotnicze po zakończeniu wojny były symbolicznym
podsumowaniem dotychczasowego rozwoju lotnictwa polskiego i stopnia wyszkolenia personelu latającego. W pokazach brali
udział przede wszystkim
doświadczeni
piloci
z okresu wojny, a obok
nich wielu młodych lotników
wyszkolonych
w pierwszych latach powojennych. Były to prezentacje wysokich umiejętności
pilotówinstruktorów, a także
spadochroniarzy, którzy
szkolili
podchorążych
Wyższej
Oficerskiej
Szkoły Lotniczej w Dęblinie.
Z szyków lotniczych
tworzonych przez pilotów „Szkoły Orląt” do
historii przeszły: rzymska
„XX”, złożona z 26 samolotów Lim-2, rzymska
„XXV” – z 39 samolotów Lim-2, rzymska
„XXX” - z 39 samolotów
Lim-2, z okazji kolejnych
rocznic PRL, arabski
„1000”, złożony z 42
samolotów Lim-2, białoczerwona szachownica,
złożona z 16 samolotów
Pomnik „Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej SzkoTS-11 „Iskra” oraz „joły Orląt”
dełka” składająca się z 36
samolotów Lim-2 i Lim-5, którą tworzyli piloci z Dęblina, Piły i Mirosławca. Defilady i pokazy powietrzne stanowiły swoisty przegląd stanu wyposażenia lotnictwa,
a przede wszystkim poziomu wyszkolenia pilotów i nawigatorów pełniących służbę w jednostkach bojowych i w Szkole Dęblińskiej.
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Na początku lat siedemdziesiątych unowocześniano bazę szkoleniową Uczelni,
co znacznie zwiększyło jej funkcjonalność przez zwielokrotnienie środków audiowizualnych i częściową komputeryzację procesu nauczania. Wprowadzono symulatory pilotażowo-nawigacyjne, które umożliwiają przeprowadzanie treningów
z zakresu eksploatacji statków powietrznych na ziemi i w powietrzu.
Wielkim wydarzeniem w historii szkoły było nadanie w 1999 r. gen. bryg. pil.
dr hab. Ryszardowi Olszewskiemu tytułu doktora honoris causa przez Słowacką
Akademię Lotniczą oraz nadanie przez Prezydenta RP pułkownikowi dr hab. inż.
Markowi Orkiszowi tytułu profesora nauk technicznych.
Aktualnie w WSOSP zatrudnionych jest 7 profesorów, 37 doktorów, 131 nauczycieli akademickich, w tym 87 wojskowych i 44 cywilnych.
Niekwestionowane sukcesy „Szkoły Orląt” są również rezultatem kontynuowanej współpracy z wieloma uczelniami: Akademią Obrony Narodowej, Wojskową
Akademią Techniczną, Wojskową Akademią Medyczną, Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych, Wojskowym Instytutem Medycyny Lotniczej, Akademią Wychowania Fizycznego w Warszawie,
Agencją Ruchu Lotniczego, Oddziałem Lubelskim PAN, Politechniką Warszawską, Politechniką Lubelską i Politechniką Rzeszowską.
Istotne znaczenie ma współpraca Szkoły z uczelniami zagranicznymi: Akademią Sił Powietrznych USA, Królewską Akademią Lotniczą w Wielkiej Brytanii,
Akademią Lotniczą w Szwecji, Francuską Akademią Lotniczą, Słowacką Szkołą
Lotniczą w Koszycach, Komisją Nawigacyjną w Kwaterze Głównej NATO
w Brukseli oraz Królewskim Instytutem Nawigacji w Londynie. Wymiana doświadczeń wpływa na zmianę spojrzenia na proces szkolenia lotniczego poprzez
jego doskonalenie, czy wreszcie rozwiązania programowe i problemowe.
Ważnym wydarzeniem w historii Szkoły było powstanie w 1972 roku Liceum
Lotniczego, którego zadaniem było przygotowanie wartościowych kandydatów do
„Szkoły Orląt”. Utworzenie Liceum Lotniczego było osobistą zasługą wieloletniego Komendanta WOSL – gen. bryg. pil. dr. Józefa Kowalskiego. Kadrę nauczycielską w pierwszym etapie stanowili niemal wyłącznie oddelegowani z WOSL
oficerowie, a następnie również nauczyciele cywilni. W 1992 roku Liceum Lotnicze przemianowano na Ogólnokształcące Liceum Lotnicze o profilu matematyczno-fizycznym. Siedemdziesiąt pięć lat Dęblińskiej „Szkoły Orląt”, to również 28
lat funkcjonowania Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego. W tym czasie liceum
opuściło 2350 absolwentów. Do Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych
przyjęto prawie 1600 absolwentów, 256 trafiło do innych uczelni wojskowych.
Osobny rozdział historii „Szkoły Orląt” stanowią kobiety-piloci „Orlice” – taką
bowiem nazwę otrzymały od kolegów podchorążych – a utrwalił ją ppłk pil. Tadeusz Dalecki w swojej książce pod tym samym tytułem. Trzeba o tym wspomnieć
przynajmniej z dwóch powodów: pierwszy to jubileusz naszej Uczelni, drugi to
rozpoczęcie nauki na kierunku pilotażu przez pchor. Katarzynę Lambert, która
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otworzyła „drogę do gwiazd” kolejnym adeptkom „wielkiej podniebnej przygody”
w trzecie tysiąclecie.
Wirginia i Irena Sosnowskie, które rozpoczęły służbę wojskową w listopadzie
1944 roku, a 21 czerwca 1945 roku zostały promowane do stopnia chorążego pilota, pierwsze lata spędziły w OSL w charakterze instruktorów na samolotach „UT-

Po odbytym locie
2” i „Po-2”, w latach późniejszych przeszkoliły się na inne typy samolotów.
Pani kapitan pilot Wirginia Sosnowska-Seregiet w 1953 roku ze względów
zdrowotnych została przeniesiona do rezerwy. Wyszkoliła wielu podchorążych
osiągając nalot około 700 godzin.
Pani pułkownik pilot Irena Sosnowska-Karpik przeszła wszystkie szczeble dowodzenia - od instruktora, poprzez dowódcę klucza, eskadry, aż do stanowiska zastępcy dowódcy pułku do spraw pilotażu. Latała na samolotach: „UT-2”, „Po-2”,
„Jak-18”, „Jak-12”, An-2”, następnie na śmigłowcach: „SM-1”, „SM-2”, „Mi-4”,
„Mi-2”. W ciągu 28 lat służby w charakterze pilota osiągnęła nalot 4300 godzin.
Kolejne dwie panie: Zofia Dziewiszek i Bronisława Halina Kamińska rozpoczęły służbę w OSL 5 września 1949 roku (po napisaniu prośby do Prezydenta RP
Bolesława Bieruta). 15 lipca 1951 roku Bronisława Kamińska została promowana
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do stopnia oficerskiego pilota myśliwskiego. Latała jako instruktor na „Jak-18”,
„Po-2”, „Jak-11”. Po zakończeniu pracy instruktorskiej została przeszkolona na
samoloty transportowe „Li-2” i „Ił-14”. Pani major pilot Bronisława Halina Kamińska-Dudek osiągnęła nalot ponad 4000 godzin.
Pani płk pil. Zofia Dziewiszek-Andrychowska po ukończeniu OSL również pozostała w Szkole pilotem-instruktorem. Jako doskonały pilot brała udział w pokazach lotniczych w zespołowej akrobacji z kpt. pil. Ireną Sosnowską i ppor. pil.
Bronisławą Kamińską. W okresie służby latała na „UT-2”, Junak-2”, „Junak-3”,
„Jak-18”, „Jak-11”, „TS-8 Bies”, „SM-1”, SM-2” i „Mi-8”. Z okazji XXX-lecia
Polski Ludowej, ppłk pil. Zofia Dziewiszek-Andrychowska brała udział w defiladzie powietrznej nad Warszawą i prowadziła ciężki śmigłowiec „Mi-8”, jednocześnie odpowiadając za całość przelotu grupy śmigłowców pod względem nawigacyjnym. Osiągnęła nalot ponad 5000 godzin, służąc przez 30 lat.
Historii naszej Szkoły dodają uroku wspomnienia jej absolwentów. Dzięki nim
wiele opracowań nabrało właściwego tamtym czasom kolorytu i szczególnego wyrazu emocjonalnego. Czytelnicy mogą poznawać wielu ludzi lotnictwa, generację
młodą, średnią i najstarszą. Na podstawie ich książek można poznać smak lotniczej
przygody, okresy wzlotów i upadków. To dzięki lotnikom-pisarzom uratowano
wiele wydarzeń „od zapomnienia”, ludzi, którzy lotnictwu oddali najpiękniejsze
swoje lata, a nierzadko i życie.
Pamięć ludzka jest zawodna, czas oddala ostrość widzenia wielu zdarzeń, dlatego każdy pamiętnik ma swoją wartość, pozwala zrozumieć wiele spraw, które
wydawały się niezrozumiałe - przybliża nas do prawdy przybierającej często różne
barwy.
Na lotniczej literaturze wspomnieniowej wychowało się wiele pokoleń. To ona
przybliża lotnictwo społeczeństwu, zjednuje rzesze entuzjastów i kandydatów do
„Szkoły Orląt”. Dlatego każda książka o Szkole, lotnictwie przyjmowana jest
z radością. Pisali o niej między innymi:
Bogdan Bartnikowski – Zielone Skrzydła; Jerzy Bartosik – Chłopcy z lotniczego
zaciągu; Tadeusz Dalecki – Orlice, Mistrzynie podniebnej żonglerki; Andrzej Dobrzeniecki – Pamiętnik pilota; Zygmunt Dutkiewicz – Lotnicze trawersy; Jan Falkowski – Z wiatrem w twarz; Czesław Gagajek – Moja droga do „Gniazda Orląt”;
Janusz Meissner – Szkoła Orląt; Józef Mizera – W lotniczym peryskopie; Skrzydlate lata; Kazimierz Wierzbicki – Rosły nam skrzydła; Witold Urbanowicz – Myśliwcy; Władysław Hermaszewski – Moje przestworza.
Pan Bogdan Bartnikowski w przedmowie do książki „Zielone skrzydła” pisał:
„O dęblińskiej szkole mówi się wiele. Jako o dobrej szkole w latach międzywojennych i poważnej wyższej uczelni wojskowej dzisiaj. Z własnego doświadczenia
wiem, że była bardzo dobrą szkołą, także w kilka lat po wojnie, w trudnym okresie
dźwigania z ruin całego naszego kraju i lotnictwa. Uczono w Dęblinie latać. Uczono hartu w powietrzu i na ziemi. Uczono kochać lotnictwo. Nie było nam łatwo –
to prawda. Ale kto wie, może właśnie dlatego głęboko zapadł w serca urok podniebnej, skrzydlatej przygody, trwającej długie lata i bliskiej przez całe życie”.
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Dzięki pilotom-literatom (pisarzom) wiedza o „Szkole Orląt” zatacza coraz
szersze kręgi wśród społeczeństwa, a szczególnie wśród młodzieży. Pozwala Szkole żyć nie tylko na stronach książek, ale i we wszystkich stronach świata.
Dorobek dęblińskiej uczelni lotniczej jest bogaty i wszechstronny. Mierzony
jest setkami tysięcy wylatanych godzin, tysiącami wyszkolonych oficerów i specjalistów lotniczych oraz rozbudowaną nowoczesną bazą naukowo-dydaktyczną. Do
najważniejszych osiągnięć Szkoły należy wykształcenie dla lotnictwa: pilotów,
nawigatorów, oficerów sztabu, dowódców i specjalistów licznych służb lotniczych.
Szkoła zawsze była i jest kuźnią patriotyzmu, kształtuje zamiłowanie do zawodu, uczy szacunku dla przeszłości i wiary w przyszłość. Kadra, podchorążowie,
słuchacze oraz baza szkoleniowa stanowią doskonałą podstawę do dalszego jej
rozwoju.
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