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Czesław Łabęcki

Rank

kpt.pil.obs./14 pp; 6 PL; esk.szkol. Bazy Lotn. nr 1/

Date of birth

1907-10-26

Date of death

1979-12-17

Cemetery

Włocławek, Chopina - cmentarz komunalny
Wsp. 52.639235, 19.073718

Grave

Rodzinny; 21; 5; 146

Photo of grave

Country

Polska

Period

Okres powojenny

Source
Własne: R. Michalak via W. Grudniak
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"Płonące bazy - wrzesień 1939" J. Pawlak
Zdj. portret.: R. Bolczyk
Zdj. grobu: R. Michalak
pl.wikipedia.org/wiki/Czesław_Łabęcki
Link
do
zapalenia
wirtualnego
znicza:
wloclawek.grobonet.com/grobonet/start.php?id=detale&idg=233057&inni=0&
cinki=0
Łabęcki Czesław urodził się w m. Ostrów Lubelski w rodzinie Jana i Feliksy
Łabęckich (W. Grudniak)
Urodzony w dniu 26.10.1907 r. w Ostrowie Lubelskim. Syn Jana i Feliksy z
domu Koral. Promowany na stopień podporucznika w korpusie oficerów
piechoty został ze starszeństwem od dnia 15.08.1931 r. i 86 lokatą oraz
wcielony jednocześnie do 14 pułku piechoty we Włocławku (Dz. Pers. 6/31 str.
304 i 310). Na dzień 01.07.1933 r. jako podporucznik 14 pułku piechoty
zajmował 84 lokatę w swoim starszeństwie i jednocześnie 158 lokatę łączną
wśród podporuczników piechoty. Awansowany do stopnia porucznika w
korpusie oficerów piechoty został ze starszeństwem od dnia 01.01.1934 r. i
151 lokatą (Dz. Pers. 5/34 str. 76).
Na dzień 4 września 1934 r. przebywał na kursie w dęblińskim Centrum
Wyszkolenia Lotnictwa, pozostając oficerem 14 pp (bez ustalonego
przydziału).
Zarządzeniem z dnia 22 grudnia 1934 r. został przeniesiony, w korpusie
oficerów piechoty, z 14 pp do 6 pułku lotniczego (Dz. Pers. 14/34 str. 260). W
dniu 05.06.1935 r. zajmował 148 lokatę w swoim starszeństwie i jednocześnie
2140 lokatę łączną wśród poruczników korpusu piechoty. Służbę pełnił
wówczas w 6 pułku lotniczym. Awansowany na stopień kapitana został ze
starszeństwem od dnia 19.03.1939 r. i 52 lokatą w korpusie oficerów lotnictwa.
Na dzień 23 marca 1939 r. pełnił funkcję kierownika wyszkolenia
ogólno-wojskowego w warszawskiej Szkole Podchorążych Lotnictwa - Grupie
Technicznej. Na dzień 31.08.1939 r. zajmował, w stopniu kapitana
obserwatora, stanowisko dowódcy Eskadry Szkolnej w Bazie Lotniczej Nr 1.
Po wojnie był jednym z założycieli i działaczy włocławskiej Ligi Lotniczej,
przekształconej następnie w Aeroklub Włocławski (wówczas jego nazwisko
pisane było już jako Łabęcki). W działalności lotniczej udzielał się od roku 1947,
do roku co najmniej 1959 (zajmował między innymi stanowisko prezesa i
zastępcy prezesa). Zmarł w dniu 17 grudnia 1979 r. i spoczął na cmentarzu
komunalnym we Włocławku. Żonaty z Karoliną Racinowską. (Opracował R.
Michalak)
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