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Jan Myśliwiec
Urodził się 4.10.1921 r. w Przemyślu przy ul. Mierosławskiego 12, z ojca Jana i matki Magdaleny z
d. Kohl. Ukończył trzy klasy Gimnazjum im.
J. Słowackiego w Przemyślu i w 1938 roku wstąpił
do Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich w
Bydgoszczy, przeniesionej w roku 1939 do Krosna
nad Wisłokiem. Wybuch wojny niemiecko-polskiej
w 1939 roku spowodował ewakuację Szkoły z Krosna do Łucka. Po zbombardowaniu koszar w Łucku
uczniowie zostali ewakuowani do pobliskich lasów i
wiosek. Podczas dalszej ewakuacji, 4.10.1939 r.
Jan Myśliwiec dostał się do niewoli sowieckiej i został wywieziony do obozu pracy w Szepietówce.
W kwietniu 1940 roku powrócił do kraju i okupację
spędził w Generalnej Guberni pracując na kolei.
Był żołnierzem Armii Krajowej, ukończył konspiracyjnie podchorążówkę w stopniu kaprala podchorążego i wykonywał zadania związane z wywiadem
kolejowym. W maju 1945 roku ujawnił się.
W grudniu 1946 roku ukończył Liceum Techniczno-Mechaniczne w Rzeszowie i rozpoczął studia na
Politechnice Wrocławskiej. W październiku 1951
roku uzyskał dyplom magistra inżyniera-elektryka.
Pracował w biurze projektów we Wrocławiu, awansując z czasem na głównego projektanta. We Wrocławiu ożenił się i osiadł na stałe. Miał dwoje dzieci. Zmarł 13.11.1985 roku. Prawdopodobnie został
pochowany na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu.
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Biogram kpr. pchor. Jana Myśliwca jest z konieczności skromny objętościowo i mało szczegółowy,
gdyż Zmarły, za życia, niechętnie udzielał o sobie
jakichkolwiek informacji, a próba nawiązania w
roku 1990 kontaktu z żoną nie powiodła się. Przytoczone wyżej dane pochodzą od szkolnego kolegi
Jana Myśliwca – p. M. J. Hasińskiego, zamieszkałego w Glasgow, autora książki Historia Szkoły
Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich z Bydgoszczy
– Świecia – Krosna 1930–1939, wydanej w roku
1981 w Anglii.
Dla zainteresowanych tematem dodam, że SPLdM
w Bydgoszczy – Świeciu – Krośnie była przed wojną
drugą, obok Szkoły Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie, kuźnią kadr dla polskiego lotnictwa wojskowego. Jej absolwentami byli następujący przemyślanie: plut. Mech. Bousze Stanisław, kpr. strz. rtg.
Dubiel Mieczysław, sierż. mech. pokł. Mikuła Roman, plut. pchor. strz. sam. Piziura Tadeusz, chor.
pil. Sweryda Jan, st. sierż. pil. Warchał Marian,
kpr. strz. rtg. Wilk Kazimierz i najsławniejszy z
nich por. pil. Adamek Mieczysław – as polskiego
lotnictwa myśliwskiego na Zachodzie (pisałem o
nim w tekście „Podniebny kosynier” – „POGRANICZE” 1995, nr 7). Nie zdążyli ukończyć Szkoły z
powodu wybuchu wojny: Jan Myśliwiec i Zbigniew
Kwaśny.
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