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Wyciąg ze

sprawozdań Inspekłora

Gen „Dyw „HOMERA

Armji

1.130/ BF ;x dn ‚85 ‚XT 26 .

z inspekeii Szkory
polowe, prowadzone przez oficera l-ej baterji
por.GDULĘ Zmiljana; specjalnego przygotowsnia do ćwiczeń nie
byłorwcale; przedstawiony mi program do ćwiczeń był improwizacją.
Pozalem Komendant Obozu przedstawia tego porucznika jako
technicznie rutynowanego artylerzys te.

Kpt.50£Tl CZKO Słanisław........ rezultaty nauki dość
dobre.
Kpt

Wacław.......... rezulrtaty naogół bardzo

dobre.
Dos 1.58! .. kpl „NYZEZINSKE .. . . .. , rezultaty wcale dobre.
Dea 4.bat ., por .SZIYMANSKT Wacław „„...... robota energicz
na i sprawna.
Za zgodność wyciągu:
Wi

2
--

Wyciąg

ze

sprawozdania

Gen.Dyw ROMERA
z

s

inspekcji

plutonu

kpl.Władysław

Inspektora

L,130/B.1.2

Armji -

dn .25 .XI .26.

Szkoły Pomiarów Artylerji
ee

topograficznego
KANIOKSKI:

i

instruktor

metoda

pracy

kursu

kreślarskie-

systematyczna

i

ra-

cjonalna.
Kompanja
ści

:

materjału

działalność

pomiarów
i

дсу

czasu

akustycznych
-

zupełnie

-

z

dobra,

uwzględnieniem
ale

przy

trudno-

ingpekcji

Кош1апііі№./хагоі STEUZR/ nie wiele występuje.]

0777.41
Instruktor topogragji i kartografw,

przeciętny,
+ Instroktor chznoéciJwJLëN ERALSKI Kazimierz: opano- |
wuje przedmiot b.dobrze.

-|- Instruktorf{por.ALWIN Romen .......... rezultaty naogół
dobre ,~
+ |

|Por ,OCHOCKI Aleksander : wymagania wysokie, niezupełnie

dostosowane do materjału; wysoka ambicja pracy. Rezultaty wcale dobre,
Za zgodność wyciągu:

2

Wyciąg ze

sprawozdania

L.130/B.1.z

Gen .Dyw ROMERA
_

Inspektora

Armji

dn.25.X1.26.

Ofic.Szk.Artylerii

wykłada

Instruktor,

Witold,

Instruktor mir .MAJEKSKI,

opanowuje

trochę

ociężale.

przédmmt dobrze , uczy

racjonalnie,

Wykładowca, kpt.SC.RYTEL Józef, posiada dużo wiedzy,

ale w wykładzie podaje zadużo szczegółów, które w

rezultacie

gina.
S Wyktadowca, mjr.SC.SHEIBAL Tadeusz, instroktor - bardzo
dobry.
Wykładowca, kpt.MARKOWSKI Jan rutynowany i bardzo sumienny, Oceniam go jako dobrego instruktora,
Wykładowca cyw.in#.WILNIZKOZY0 uchodzi za dobrego wykładowcę.

§

*

- Wykładowca, por .SZPĄDROWSKI Kazimierz, pracował czysto
praktycznie. Bardzo dobry instruktor.
1/ .Dowódca i Dyrektor Nauk wydali mi się trochę bierni;
bodporządkowanie Ofic
PRICHOWI/ uważałbym za pożyteczne.

Za zgodność wyciągu:

Ob,Szk.Art „„Gen.

do raportu l.pap.leg. w dn.16-18

KWALIFIKACJA

111.1!

OFICEROW.

fa myśl odprawy Gen.Insp.3iz Zbr. 2 duis 20.VIII.1926r./

Płk,SchallyKazimierz- Dowódce pułku: robi wrażenie oficera inteli
и-

gentnego, energicznego, dbałego zarówno o wyszkolenie jak i o

‚=

administrację pułku. Biorgc naogół,

jest on bardzo dobrym do-

wódc@ pułku.
Ppłk.Filipkowski Władysław - Zestępce Doy pużku: zajmuje się bardzo
intensywnie wyszkoleniem, wywiera bardzo korzystny wpływ, jest
dobrze poinformoweny o wszystkiem. Jest berdzo dobrym Zastępc3
Doy pułku.
Ppłk.Спо

z - Dowódca III dyonu: robi wrażenie

gentnego oficera sztabowego

inteli-

; kieruje dobrze wyszkoleniem swe-

go dyonu. Naogół bardzo dobry oficer.
JËË:_ÎËÊ_ËÏË_ËÈËËal - Dowódca I
rze wyszkolony,

szkoli swój

dyonu: inteligentny,

fachowo dob-

dyon dobrze; naogół bardzo dobry

oficer.

:ÂËL_ËË:ÊÈËËÊÈÊË£_ÏBH- Dce II dyonu: inteligentny, fachowo dobrze
wyszkolony

, szkoli swoj dyon naogoł dobrze. Dobry oficer

sztabowy.
Mjr. Fischer Zygmunt -

Kwatermistrz pułku: prowadzi dobrze admini-

strację. W sprawach mobilizacyjnych zorjentowany przeciętnie;
w tym kierunku postęp pośgdany. Naogół dobry oficer sztabowy.
Ujr. Zimmer

Edmund -

Dowódca Dyonu Szkolnego: Artylerji O.K.III:

posiada bardzo dobre fachowe wykształcenie, zupełnie dobrze
szkoli swój dyon;
Kpt. Sadowski Jakób -

bardzo dobry oficer sztabowy.
Dowodca baterji podchorążych: fachowo dobrze

wykształcony oficer, szkoli dobrze. Naogół bardzo dobry oficer.
Uwagi tyczące się korpusu oficerskiego!
W korpusie oﬁceâÿkim widać intensywną pracę w kierunku
fachowo-artyleryjskim i nad wyszkoleniem żołnierza.

Zaintere-

sowanie się żołnierzem jest tylko wysterczającem, tak‚ iz poś—

tep w tym kierunku jest poź$dany, zwłaszcza w pracy oświatowej
nad żołnierzem. x/ co stwierdziłem podczas fach.art.ówiczenia aplikacyjnego

{Я

= 2-

EEEEÉÊ_EÊÊEÊÈÈÊEËÊ.£ÈEËÊEÊZËË:

robi wrażenie dobrego, fachowo

dobrą
wyszkolonego korpusu podoficerów artyl., stosującego
formalnem
pracę instruktorską, z pownemi brekemi w wyszkoleniu
i w wychoweniu fizycznem.
Całość pużku robi dobre wrażenie.
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/ W wyśl odprawy Gen.Insp.Sir Zoroj. 2 dn,23.V111,1926./

1.D.P,: D-ca D.P.- płk.?OPOMCZ Boleeław lnteligentny, ru tynowaTts:

w oficer, т dowodzemu i inst ruowaniu dobry;
3

opinja ogólna dobry.

+ D-ca P,D.-prk. KNISZRNSKI Jan: inteligentny, instruuje
ź
+

doorze ,z powodu choroby mało obs amo wany .

G,pp.Leg.-D-ca płk,SKIAROZCNSKI Steniszaw: inteligentny,
rutynowäny pod względem taktycgnym, sumień
ny w pracy, poważny; opinja ogólna - hałd»
фигу, zasługuje na wyróżnienie,
+

Z-ca D-cy puźku - ppłk KLAGZDNSKI Wacław: żywy,

*

czynny, robi dobre wrażenie,
' D-ca 1/5

- ni obecny,

+“

w (53. “Аарона go kpt,LISZKA: oficer

*

sum amy, dobry instruktor, ma dość dobre
pojęcie “Кушетка: оріп]а ошбіпа - dobry,
==

D-ca l komp, /skadrowanej/Кр&,ЩЯЧКА: бгедпіа
- Waga:-gia i inteligencja; opinja ogólna pyneciętny.

+-

D-ca1I/5 pp.Leg.- mjr, ZAJĄCZKOWSKI: żywy umysz
energiczny, dowodzi i uczy dobrze; opinja

[ogólna - bardzo dobry,
--<

D-ca4 komp. - kpt.KRISA: dobry instruktor, dowodzi dobrze; opinja ogólna - dobry,

-b

D-ca5 komp.- kpt ZAPAŁOWICZ: dobry instruktor,
$
dowodzi dobrze; opinja ogólna - dobry,

+ D-cakomp.~ kpt„TUMANOWIOZ: dobry instruktor,
>

5
3.

do wodzi dobrze; opinja ogólna - dobry,

_ ~~ D-eaIII/5pp.leg.stwie/.

/ w zastęp

+ D-ca7komp.-kpt.KOHDaIËSËL— bardzo dobry w in|

Struowaniu i dowodzeniu, interesuje się żoł=

`

nierzem; opinja ogólna - więcej niż bardzo
dobry, zasługuje na wyróżnienie,

D—oa9komp.-kpt „CHABOWSKI: dobry w dowodzeniu
=
i w 'instruowaniu; opinja ogólna - dobry,
+= D-ca 3 komp. O,K,/, - kpt,GROSZEK: dobry w дотоdzaniu i instz-uowamiufopinja ogólna - dobry
$
+

6.pp.Leg.D-ca pułku~płk,KOZICKI Stani śław, 'ni eobecny,
ass

Z-ca d-ca pułku-ppłk.!iIEMIEFSKI Jan, ni cobecny.

+ w zastępstwa dcy pużku-mjr. BALOBWICZ Димы»—
mistrż/i mało inicjatywy i inteligemji, słaby w dowodzeniu i instr,
Opinja ogólna - przeciętny, піе о 4powiada na stanowisku d-cy.

i

--

D-ca 1/6 pp.DLege-mir.BNGEL, nieobecny,

+ wzastępstwa—mm KRZYZANOWSKI : w do wo dz eniu
i matt.dobry; opinja ogólna dobry .

D-ca % ходу.—191: WOLANIEK: dobry w dowodzeniu
i instr.; opinja ogólna - dobry,
"+ О-ва3komp.-kpt,PARCZXNSKI: neogér bardso dobry
+
w dwodzeniu i instr.; opinja ogólna - mniej niż bardzo dobry.
f
<+

»

ss

KÆÇÆELŒITUWSKI naogół bardzo
+- D-ca 1 komp.CK.
dobry w dowodz miu i instr.; opinja
ogélna - mniej ni& bardko dobry,
+ D—ca 11L_pp.Lą.-m]r.CIASTOfI w dowodzeniu bar-

dzo dobry, w instr, więcej niż bardzo dobry; opinja ogólne - bardzo
$

dobry,

+ D—ca4komp„-kpt . TUMIDAJSKI:w dowodzeniu i matu
dobry. opinja ogólna - dobry,

`——Б-ев 6

Saw

dowo dzeniu i instr,

dobry; opinja ogólna - dobry,

*
\\"

+”n_cakomp.

"w dowodze.

niu i instr, dobry; upmjadogélm bry,

111/6 pp.Leg,

+D-ca

7 komp.-por,iHLNAW)WICZ:

w dowodzeniu

d-

‚вт-‚агент, w instr, dobry; ogólna
opinja - (ostateczny,

+

9 komp,oficer ntod.Por .KUL

: w dowodzeniu

dstatecany, w instr, dobry; ogélna
opinja - więcej niż dostatecz,
ка

02 „Р .и .
3

т. биісвеп % сп факсу сзпуй
- dość dobry,

INSPEKTOR ARMJI
HM,
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Gen. Dyw.
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Gen. dyw.J.ROIZRA

2?:::::2;=
tylko przez oficera.

somes wntseen seem msi=
Załącznik do :Łrauoldania

z inspekcji sz 6X artylerji.

MALIFLKACJA OFICZROW,
-==-==--=-=~===--=-=----=---

/ w myśl odprawy Gen.lnsp.8i% Zbrojnych z dn.23.V1II.1926r. /
I. Ofxcerska

ним:-11

TROWSKI
20 sposobności @ wystarczającej oceny.
-) Dyrektor Nauk płk.inż. NE. IADONSKI Paweł:Wpływ naogé* do ść dobr y.Nie
było sposobności do wystarczającej oceny.
ffJ/ytkggda trochę ociężale, instruktor prze
SI

LEX

Pmecwtny.

- Zykładowca matem.m ir.MAJEWSEKL :[Uezy racjonalnie, opanowuje przedmiot
dobrze; więcej niż dobry instruktor.

4,4, 5,

krad.

seogr.wojsk.i

Józef: Posiada dużo wiedzy;

naogół d bry instruktor.

+

Ëkgki i orænﬁäää*gAg Tadeusz : Sto su je macjo nalng
metodę; bardzo dobry instruktor.

14, s 12,14, +.‘Jgkëagowcä te renoznaws twa , kgt. MARWWSKI Jan: Rutynowany i bardz
sumienny; dobry instruktor.
QWSKI Kazimierz: bardzo dobry instruktor.

4 41°)
s

II. Obóz Szkolny Artylerji.
P
4, $, /

=>» Comendant Obosu

Sekolnesp

Art. cęn.bryz. PRIQH:Na pełnej wysokości

zadania, bardzo czynny, bardzo rutynowany, bardzo dobry organiza toś,

*

l.

2 +

Szkoła Fodoficerów

Zawodowych Artylerji.

à faite Ca Te ie le "e e TTe Te Te Ta "e Te a a "e "a "" =

/ €, '6 M %. Komendant Szkoły

:

-

+

BOXSZZANIM Jan: Srednio
--==
o

$ 5,5 /440.

Z-ca

komend.i

ref.wyszkolenia

tem,

co

się

dzieje,

kieruje

poinformowany
przeciętnie.

Mmm-tku mi znany z 3,pap'u
jako dobry .oficer, którego inteligencja
jednakowoż nie przekracza średniej miary.

457,
4

Dea I. Dyonu

+ ”EE: Ææñ Stefan: nie obserwowany.

=

дса l.baterji

-

=)» kpt., BAZ&ZINSKI Franciszek: bardzo metodycz=
ny, bardzo sumienny, osięga wcale dobre re zul
taty; instruktor naogół bardzo do bry.

1,3 5,

oficer l.baterji 7 + Lot. GWLA Emiljan: Regulaminy instruuje metodycznie, dobrze przygotowany, osięga zupełnie dobre rezultaty; wytrawny instruktor.

4, 5.5 "*

dca 2. baterji

- +,..ËËŸIË1ËÊÊ! Wacław : Jako instruktor jazdy kon

nej osięga naogół rezuliaty bardzo dobre; паogół bardzo dobry instruktor. Rówmeż przy
działoczynach pracował metodycznie, jasno i 0
sięgał dobre rezulaty. Zupełnie wytrawny instruktor.
1,

oficer S.baterji - - рог. HORN Gustaw: nie obserwowany .

4,5 510,40,

dea 3. baterji

z

--+ kpt. BORYCZKO Staniskaw;osięca rezultaty dość
dobre; jako instruktor dobry / tereno znaws twa
dobry - działoczyny 155 dość dobry . /
Jako instruktor regulaminów, pracuje me todyoznie, jasm i osigga dobre rezultaty; zupe znie
wytrawny instruktor,

4,3 £

дса 4. baterji

2.
à r jr
Pr -""

- +por. ZYKAISA Wacław: wytrawny instruktor.

Szkoła Pomiarów Artylerji.

Komendant Szkoły

j‘pplk. Leon CZEGHOWICZ:
bardzo czynny, i zupeł=
BE tenen
nie opanowuje przedmiot, dobry organizator. s
R
WA

i

cji

49 5,

nie

zaznaczył

swej aktywności.

«maja;; Opanowuje ргзей=
Instruktor kрдшъЦцзЬ- kpt. Tadeusz
Ÿ
meerwonneiar
miot zupełnie, ale niedos tateozme do sto sowu je si:
do poziomu uczn., ma dużo ambicji; mniej niż do br
instruktor.

14 r.

+ 33332123???ﬁl…-_äärljazmlerz NAPIERALSKI:

praed-p

miot bardzo dobrze, metoda pracy bardzo racjonaj=
na, osigga dobre rezultaty. Bardzo do‘bry ins truk-

tor.
”,-1,9,

/- Instrukomp.pom.akust. -

por.

Roman:; Stosu je racjonalną ie to dę,

osiąga rezultaty naogół dobre; dobry instruktor.
145 +8"

-k Пса komp.pom.opt. -kpt, ROMANSKI Bolesław: nie obserwowany.

1 £,

Jan: Sto je grantoume i celoInstr.komp.pomopt.-por. BRZZZINSKL
wą не todg; więcej niż dobry instruktor.

Pa F,

+ Instr. - por.OCHOCAI Jan: Kieruje nauką naogół racjonalnie, nie
uwzględnia dostatecznie poziomu uczni, osiąga ni

jednolite rezultaty; naogół dobry instruktor.

