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Oficer o wybitnych zaletach żołnierskich.Zna się na rzeczy.
Nadzwyczaj obowiązkowy. Doskonale prowadzi pułk . Bardzo dobry dowódca pułku. Nadaje się w przyszłości na wyższego dowódcę.

r

\]PïkÆvz‘lÆL YGH - dca 36.
Oficer o wybitnych zaletach obywatelskich. Prędzej może
dojść do czołowych stanowisk w systemie ogólno-państwoem , aniżeli
jest obecnie dobrym dowodcem pułku. Ma mianowicie trudności w praktycznem dowodzeniu pułkiem i w regulowaniu codziennego życia. Nie
sądzę , aby z niego w przyszłości wyrobił się wyższy dowódca. Pozatem jest sumienny i obowiązkowy. Jest sympatyczny . Umie zjednać
sobie otoczenie i ma dar wymowy.
1 #

3ypl.KAWINSKI - den 72.D.D.
Za meło jesze znam go , abym mógł dokładnie scharekteryzo=

wać go Odmozłem wrażenie , że jest solidny i rutynowany dowódca.
Co do przywlosœ- trudno coś wyzaźnego powiedzieć.
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Bardzo staranny i sumienny oficer. Zna się na rzeczy.Brak
mu szczerości . Ma znaczną dozę przebiegłości. Nie widzę w nim lakich zalet , którehy wskazywały , że wyrobi się na wyższego dowódcę . W hierachji artylerji , owszem , może zająć w przyszłości
wyższe › stanowi sko.
VPłk.UNDEBKA - Bea II Grupy Artylerii.
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-

Oficer bardzo zdolny . Ma dużo zalet żołnierskich , ale
-stykając się z nim- odniosłem wrażenie , że wszystkie zalety niweluje swoją przebiegłością , którą używa dla dopięcia wyższego

‘spkammmx - dca I.p.a.pl.

Ma dużo zalet żołnierskich , co czyni z niego bardzo pew-

nego oficera, do którego można mieć zaufanie. Pozatem - bardzo dobry dowódca pułku. Jest prawdomówny. VWpravdzie nie był na froncie,
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Główną cechą charakteru jest ambicja własna , dzięki czemu
jest bardzo energiczny i samoseparty oficer. Bardzo dobry dowódca
pułku , Co do przyszłości- trudno coś wyraźnego orzec.

Dobry dowódca pułku . Więcej me w sobie krytycyzmu do istniejącego stanu rzeczy , aniżeli woli Jo źmudnej pracy twórczej.
Na dowódcę pułku nadaje się., lecz dalszej przyszłości w
nim nie widzę.
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Za czasów mego dowodzenia IS.D.P.był zastępcą детству 7I.p.p.
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