Urodził się 29 lipca 1920 r. w Czajęcicach na
Kielecczyźnie. Po przeniesieniu się do Sosnowca
w 1935 r. jego rodzina zamieszkała na Sielcu. Ojciec,
Władysław Fusiński (1888-1941), służył w policji
konnej - zmarł po skatowaniu przez NKWD, a matka,
Stanisława z domu Skwarczyńska, była nauczycielką.
Miał trzech braci: Artura, Stanisława i Zdzisława.
Szkołę powszechną ukończył w 1932 r. w Słomnikach
(pow. miechowski, dziś krakowski). W latach 19331934 uczęszczał do gimnazjum w Lubaczowie.

W 1935 r. został uczniem szóstej klasy w Gimnazjum Męskim
im. Bolesława Prusa w Sosnowcu. Zdał maturę w 1938 r.
Absolwentami „Prusa” są także inni członkowie rodziny
Fusińskich: Artur (brat Jana), Jacek (syn Artura)
oraz Bartłomiej i Małgorzata (wnukowie Stanisława).

Od 2 września 1938 r. uczył się z bratem
Arturem w Szkole Podchorążych Rezerwy
Piechoty przy 73 Pułku Piechoty
w Katowicach, ale w styczniu 1939 r.
przeniesiono go do dęblińskiej „Szkoły
Orląt” ze względu na ukończony
w Ustianowej kurs pilotów szybowcowych.

Po wybuchu wojny podchorążowie lotnictwa zostali ewakuowani w stronę granicy
rumuńskiej, którą przekroczyli 18 września 1939 r. w Kutach. Kapral podchorąży
Jan Fusiński dotarł do Tulczy, od 12 października był internowany w obozie w Sarighiol,
z którego uciekł 29 listopada do portu Bałczik. 19 grudnia odpłynął do Bejrutu, skąd
15 stycznia 1940 r. skierował się do Marsylii. 23 stycznia był już w Carpiagne, 27 stycznia
w Lotniczej Stacji Zbornej w Septfonds (w rejonie Midi Pyrénées). Skierowany do bazy
lotniczej Lyon-Bron rozpoczął służbę w Polskich Siłach Powietrznych na Zachodzie.

Po kapitulacji Francji dotarł
do Wielkiej Brytanii i 1 lipca
1940 r. znalazł się w bazie
lotniczej w Blackpool. Został
skierowany do polskiego
obozu w Weeton, 23 stycznia
1941 r. wrócił do Blackpool,
18
marca
znalazł
się
w polskiej szkole lotniczej
w Hucknall.

Od 12 maja przebywał w ośrodku szkoleniowym w Pwllheli-Penrhos w Walii, gdzie
zaprzyjaźnił się z 19-letnią Dorothy Thompson, córką brytyjskiego kapitana. Zamieszkał
ze Stefanem Tabaczyńskim i Witoldem Bystrzyńskim w gościnnym domu rodziny Jonesów.

Zaprzyjaźniona trójka była nazywana przez kolegów trzema muszkieterami. 2 czerwca
wyjechał z Pwllheli-Penrhos – oddelegowano go do bazy RAF w Bramcote, gdzie zajmował
się m.in. szkoleniem angielskich pilotów. W styczniu 1942 r. rozpoczął loty bojowe
w 300 Dywizjonie Bombowym Ziemi Mazowieckiej stacjonującym w Hemswell. Brał
udział w bombardowaniach Brestu (6, 8, 10 stycznia) i Hamburga (15 stycznia).
W tej ostatniej akcji miał awarię silnika, ale szczęśliwie wrócił. 1 lutego został
podporucznikiem pilotem (bryt. Pilot-Officer).

Kolejne akcje bojowe to ponowne bombardowanie Brestu 6 lutego, atak na Bremę
11 lutego (stoczył walkę z niemieckim myśliwcem) i konwój niemieckich okrętów
12 lutego. W nocy 5/6 kwietnia bombardował Kolonię. W czasie kolejnego lotu
nad Kolonię nocą 27/28 kwietnia jego samolot Vickers Wellington IV został
zestrzelony koło Givet w Ardenach. 6-osobowa załoga szczęśliwie uratowała się
skacząc na spadochronach. Dowódca, ppor. Fusiński, wymknął się w lesie obławie
niemieckiej. Od napotkanego Belga dostał cywilne ubranie i drogą okrężną przez
Brukselę dotarł 30 kwietnia do granicy francuskiej.

Przenocował na opuszczonej farmie i 1 maja wyjechał autobusem do Lille, a dalej
pociągiem do Paryża. Paryż – usrany – nie mogę patrzeć, zanotował w swoim
kalendarzyku, zrażony serwilizmem miejscowych władz wobec Niemców. 2 maja był
już w Dijon. Stąd wędrował na rowerze, wreszcie przepłynął wpław rzekę oddzielającą
nieokupowaną strefę Vichy. Znalazł się 5 maja w Lyonie, gdzie uzyskał pomoc
przyjaciół i podleczył kontuzję kolan, jakiej doznał w czasie skoku po zestrzeleniu.
Od 10 maja czekał w Marsylii na przerzut do Hiszpanii. Po przekroczeniu granicy
został
27 maja zatrzymany w pociągu przez frankistowską policję i uwięziony
w Geronie. Przewieziono go do Barcelony, ale 11 czerwca zwolniono.

Uzyskał zgodę na wyjazd do Wielkiej Brytanii i 26 sierpnia
zameldował się u przełożonych w Londynie. Czekał tu na niego od
6 czerwca Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari V kl. przyznany
przez Naczelnego Wodza, gen. Władysława Sikorskiego. Był ponadto
4-krotnie wyróżniony Krzyżem Walecznych, Medalem Lotniczym
i 3 razy odznaczeniami brytyjskimi: 1939-1945 Star (Gwiazda za
Wojnę 1939-1945), Air Crew Europe Star (Gwiazda Sił Powietrznych
Europy) i War Medal 1939-1945 (Medal za Wojnę 1939-1945).

1 października 1942 r. został
awansowany do stopnia porucznikapilota
(bryt.
Flying-Officer)
i skierowany do 307 Dywizjonu
Myśliwskiego Nocnego („Puchaczy
Lwowskich”) z bazą w Blackpool.
W lutym 1943 r. ukończył oficerski
kurs doskonalący w Cosford. Był
jednym z najmłodszych oficerów
w swoim dywizjonie. Uczestniczył
m.in.
w
akcji
niszczenia
niemieckiego transportu kolejowego
(lokomotyw).

W okresie służby w 307. Dywizjonie do końca 1942 r. wykonał 29 lotów
bojowych (170 godzin), 5 lotów operacyjnych (9,35 godzin) oraz 286,05
godzin lotów treningowych (50 nocnych). Do końca marca 1943 r
wykonał 309,55 godzin lotów treningowych (54,35 nocnych), w kwietniu
10 lotów operacyjnych (17,95 godzin), w maju 3 nocne loty bojowe (6,55
godzin), 11 lotów operacyjnych (22,45 godzin) i 291,25 godzin lotów
treningowych (66,35 nocnych). W okresie od października 1942 r
do maja 1943 r. spędził w powietrzu aż 1113,15 godzin.

28 maja 1943 r. o godz. 00.42 wystartował z lotniska Fairwood Common
w Walii do swojego ostatniego lotu patrolowego, którego celem była
Vechta koło Bremy. O godz. 1.54 jego samolot De Havilland Mosquito II
został zestrzelony przez niemiecki myśliwiec nocny Heinza Strüninga i
uderzył pionowo w torfowisko koło Sögel w gminie Lahn w Dolnej
Saksonii. Co ciekawe, hpt. Heinz Strüning, jeden z asów Luftwaffe
(56 zwycięstw) zginął 24 grudnia 1944 r., gdy został zestrzelony przez
samolot... Mosquito. Por. Fusiński zdołał wyskoczyć z samolotu, ale
znaleziono go martwego, wiszącego na spadochronie na jednym
z okolicznych drzew. W pobliskim rowie znaleziono ciało nawigatora,
por. Stefana Tabaczyńskiego.

Pilotów pochowano na cmentarzu w Werlte, w czerwcu 1945 r.
przeniesiono do zbiorowej mogiły w Quackenbrück, w 1946 r. na
brytyjski cmentarz wojenny w Rheinberg w Nadrenii Północnej
Westfalii (kw. 17, rząd A 3, grób 14-15). Na miejscu katastrofy
samolotu umieszczono drewniany krzyż z tabliczką
upamiętniającą to wydarzenie.
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