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Piotr Abakanowicz

Rank

ppłk pil./5 PL/

Date of birth

1889-06-21

Date of death

1948-06-01

Cemetery

Warszawa, Powązkowska - Powązki Cmentarz Wojskowy
Wsp. 52.261101, 20.955359

Grave

Kwatera: C 18 Rząd: 1, Grób: 15

Photo of grave

Country

Polska

Period

Okres powojenny

Source
pl.wikipedia.org/wiki/Piotr_Abakanowicz
Zdjęcie: E.Wysocki
Urodził się 21 czerwca 1889 r. w Warszawie (dnia 21.06.1890 r. w rodzinie
Piotra i Antoniny (z d. Zbyszewska) Abakanowiczów - W. Grudniak). Był
absolwentem Korpusu Kadetów ( Kijów ). Przez dwa lata uczył się w
Pawłowskiej Szkole Wojennej ( Petersburg ). Po ukończeniu zakończeniu nauki
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w stopniu podporucznika został skierowany jednostki wojskowej. Trafił do
Wołyńskiego Pułku Gwardii. W chwili wybuchu I wojny światowej dowodził
kompanią. W czasie grudniowych walk został ranny pod Łodzią. W
październiku 1915 r. został dowódcą kompanii w zapasowym batalionie 3.
Dywizji Gwardii. Od sierpnia do grudnia 1916 r. przeszedł przeszkolenie w
szkole pilotażu. Po jego ukończeniu został wysłany do Anglii na kurs
komendantów szkół lotniczych. Kurs ukończył w sierpniu 1917 roku. Po
powrocie do Rosji został skierowany do I. Korpusu Polskiego. W stopniu
podpułkownika pilota był dowódcą "Awiacji I. Korpusu Polskiego".
14 sierpnia 1920 r. złożył podanie o przyjęcie do Wojska Polskiego. Został do
tego przyjęty 19 maja następnego roku. Otrzymał przydział do rodzinnego
miasta. W stolicy stacjonował 1. Pułk Lotniczy. Nie zdążył w nim polatać.
Został skierowany do Wyższej Szkoły Pilotów ( Grudziądz ). Od 20 lipca był
przez pewien czas komendantem wspomnianej Szkoły. 20 września trafił pod
Wawel. Tu w grodzie Kraka objął dowodzenie II. dywizjonem wywiadowczym.
Dywizjon wchodził w skład 2.Pułku Lotniczego.
1 czerwca 1923 r. "zawędrował" na drodze przeniesienia do Poznania. Tam
rozpoczął służbę w 3. Pułku Lotniczym. Podobnie jak pod Wawelem dowodził
dywizjonem. Od 11 sierpnia do 6 listopada pełnił obowiązki dowódcy 3. Pułku
Lotniczego. Później został mianowany dowódcą batalionu rekruckiego.
Następnie od 14 marca 1924 r. został dowódcą batalionu lotniczego. Po ośmiu
miesiącach służby stawił się do grodu Kopernika. Tu w Toruniu od 5 listopada
do 25 stycznia następnego roku Abakanowicz zajmował stanowisko zastępcy
dowódcy w 4. Pułku Lotniczym. Od 14 kwietnia 1925 do 25 stycznia 1927 r.
zajmował identyczne stanowisko w 3. Pułku Lotniczym.
W listopadzie 1927 r. został dowódcą pułku myśliwskiego kwaterującego w
Lidzie. W połowie lipca 1928 r. po jego rozwiązaniu przeszedł do nowo
utworzonego pułku. Był to 5. Pułk Lotniczy. Objął dowodzenie nad nim. Miał
wtedy stopień podpułkownika. 24 sierpnia 1929 r. w czasie wykonywania lotu
samolotem liniowym uległ wypadkowi. Ten uniemożliwił dalszą służbę w
powietrzu. 8 stycznia 1930 r pożegnał Lidę, a powitał Poznań. Tam nad Wartą
do końca czerwca był dowódcą batalionu lotnictwa. 30 listopada 1930 r. został
przeniesiony w stan spoczynku. Zmarł 1 czerwca 1948 r. Pochowany został na
Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.
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