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BOGUSŁAW
MIERZWA

Official Number

P-1389

Rank

polski: por.pil./303 DM/
brytyjski: P/O

Date of birth

1918-03-14

Date of death

1941-04-16

Cemetery

Londyn, Chestnut Ave - Northwood Cemetery
Wsp. 51.601721, -0.417714

Grave

Service Section H Grave 290.

Photo of grave

Country

Wielka Brytania

Period

II Wojna Światowa
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Source
"Księga Lotników Polskich..." O. Cumft, H.K. Kujawa
"Ku czci..." Zbiorowa
"Polskie Siły Powietrzne..." T.J. i Anna Krzystek
pl.wikipedia.org/wiki/Bogusław_Mierzwa
Bogusław Mierzwa urodził się 14 marca 1918 r. w Warszawie. Mając
świadectwo dojrzałości w kieszeni postanowił uregulować swój obowiązek
służby wojskowej. W 1937 roku przekroczył próg Szkoły Podchorążych
Lotnictwa w Dęblinie. W czasie nauki odbywał praktykę w 1 Pułku Lotniczym.
Ten stacjonował w jego rodzinnym mieście. Słynną z historii Szkołę ukończył.
Był absolwentem XII promocji.
We wrześniu 1939 r. ruszył na front. Walczył w jednej z eskadr Brygady
Pościgowej broniących nieba nad syrenim grodem. 1 dnia wojny to jest 1
września odniósł swoje 1 zwycięstwo. Tego dnia w czasie powietrznego
pojedynku stoczył walkę z niemieckim bombowcem. Był nim He - 111. Po niej
zaliczono Bogdanowi 1/3 zwycięstwa. Pięć dni później odniósł podobny sukces.
Tylko że teraz do swojego konta dopisał 1/3 myśliwca Luftwaffe (Me - 109).
Po przegranej Polski za bronią jak większość kolegów udał się do Francji.
Przeszedł do niej przez Rumunię. W sojuszniczej Francji wrócił do latania. Latał
w kluczu dowodzonym przez porucznika Aleksandra Gabszewicza. Gdy Francja
uległa wojskom III Rzeszy ewakuował się do Wielkiej Brytanii.
Tu na Wyspie Ostatniej Nadziei przeszedł przeszkolenie w lotach na
angielskich samolotach. 21 sierpnia 1940 r. został skierowany do polskiego
dywizjonu myśliwskiego. Trafił do najbardziej znanego z historii powietrznych
zmagań nad Wielką Brytanią. Był nim 303 Dywizjon Myśliwski im. Tadeusza
Kościuszki. Razem z nim walczył w obronie nieba nad gościnną Anglią.
16 kwietnia 1941 r. odbył swój ostatni lot w życiu. Tego dnia z innymi pilotami
swojego dywizjonu i kolegami z brytyjskiego 601 poleciał na osłonę
bombowców. Celem bombardowania było lotnisko niemieckich myśliwców
położone po drugiej stronie kanału La Manche we Francji. Lot do celu
przebiegał bez niespodzianek. Natomiast w czasie powrotu z nad celu Polaków
zaatakowały nieprzyjacielskie myśliwce. Przeciwnicy strzelali celnie. Efektem
tego było zestrzelenie samolotu Polaka. Podporucznik pilot Bogusław Mierzwa
zginął śmiercią lotnika.
Opracowanie: Konrad Rydołowski
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