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Opinia inspektorska za 1938 r.
/lub ostatnia opinia inspektorska/

A8
dos 16 pa .1. /
M
Dowódca pułku o dużej wiedzy i praktycznym wyrobieniu.
Umie współpracować z dowódcą piechoty i w tym kierunku umie wychować i nastawić swoich podwładnych .Będzie
dobrym dowódcą a.d.
/-/ gen .Bortnowski.
/22.X1.1938.-dca 16 p.a.l./
Bardzo dobry dca pużku,nadaje się na dcę a.d.
/-/ gen. Bortnowski.

Andruszewicz
Witold Tadeusz
1.1.1936.

Lotny umysł.Taktycznie wyrobiony.B.troskliwy o podwładnych.-B.d.dca pużku.-Nadaje się na dcę art.dyw.

|

/-/ gen.Miller.
/Kurs doskon.dla wyższych dców w CWPiech.
7.X11.1938/.
Cwiczenie w
przeciętna.

zakresie

obrony
/-/

28.X1-

obustronnie opartej:praca
gen.Szylling.

Cwiczenie w zakresie obrony stałej na skrzydle otwar
tym ugrupowania:prece dobra i poprewna./Muszę odmzu
zastrzec się,że warunki i sposób,w jakich ta praca
zosta ła przeprowadzona,nie dają podstawy do oceny
miarodajne j dla wartości danego dowódcy/.
/-/ gen.Pis kor.
Szy s towski

1.1.1934.

Cze sław
Stefan

Pzk.dy pl.
33.
1.1.1955.

Bigo Jan
Witold

/18.X.1938.-dca
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25

p.a.l./

Bardzo dobry dca, taktycznie wyrobi ony;ertylerzysta i
i
kierownik wyszkolenia b.dobry.Nadaje się ne dcę a.d.
i
1 p.d.Ponad przeciętny. // gen . Rómnel .
i
/19.X.1938.-dca 25 p.a.l.
i
Szybka orientacja i decyzja.B.d.dca put ku.Nedaje sie
I
na deg art.dyw.
/-/ gen.Miller.
i
/Gra woj.12-15.X1I.1938/.
i
Na szczeblu dcy dyw.i art.gr.op.orientuje się słabiej. |
Brak właściwej oceny na tym szczeblu.Berdzo wygodny
i
1 zerozumiaty.Nedaje sie tylko na dcę art.dyw.
i
/-/ gen.Miller.
i
/Kurs doskon.dla wyższych dedw w CWPiech. 28.X1.i
4.XIf.1938/.
Cwiezenie w zakresie obrony obustronnie opartej:praca
|
dobra i poprawna.
/-/ gen.Szyl ling.
i
Owiczenie w zakresie obrony stałej na skrzydle otwartym!
ugrupowsnia:praca przeciętna./Muszę odrazu zastrzec się!
że warunki i sposób,w jakich ta praca zosjała przeprowadzona,nie dają podstawy do oceny miarodajnej dla wartości danego dowódcy/. /-/ gen.Pis kor.

;
: Mazo mi jeszcze znany .Robi wrażenie b.zdolnego i praco| witego oficera.
/—/ ge n.Burhardt-Bukacki.
| /19.%.1938/.
| Nieco migkki.Pracuje dugo ned sobg.Jako dea art.dyw.wyi rabia się dopiero.
/-/ gen.Miller.
/Gra woj.12-15.XII.1938/.
Konieczne dalsza praca nad sobą dla rozszerzenia horyzontu.Obecnie nadaje się tylko na dcę art.dyw.

/—/ygen.n£iller.
/¥urs doskon.dla wyészych dedw w CWPiech. 28.X17.x11.1038/.
Cwiczenie w zakresie obrony obustronnie opertej:prace
przeciętna.
/-/ gen.Szylling.
Gwiczenie w zakresie obrony stałej na skrzydle otwartym ugrupowania:prece b.dobra./Muszę odrazu zastrzec
się,że warunki i sposób, w jakich ta praca została
przeprowadzona,nie dają podstawy do oceny miarodajne j
dla wartości danego dowódc/y/.
/-/ gen.Pis kor.
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/13.X.1038/.
Taktycznie mała wartość,w wysokim stopniu schematysta,
bez inicjatywy,bez żadnego wyrazu,idący po linii najmniejszego oporu.W taktyce artylerii b.słeby.
/-/ gen.Dąb-Biemacki.
/19.%.1938/.
Prawy charakter,b.taktowny.B.d.wychowawca.Taktycznie
mało uzdolniony.Ne stanowisku dcy art.dyw.słaby.
§
/-/ gen.Miller.
/Gra woj.12-15.X11.1938/.
Na szczeblu taktycznym dobry-dla zagadnień operacy jnych posiada za mało polotu.Nadaje się tylko na deg
art.dyw.
/-/ gen Miller.
/Kurs doskon.dla wyższych dców w CWPiech. 28.XI-

$

7.XI1.1938/4
Gwiczenie w zakresie obrony obustronnie oparte j:praca przeciętna.
/-/ gen.Szylling.
Cwiczenie w zakresie obrony stałej na skrzydle otwartym ugrupowania:praca przeciętna./Muszę odrazu zastrzec
się,że warunki i sposób,w jakich ta praca została przeprowadzona,nie dają podstawy
do oceny miarodejnej dla
wartości danego dowódcy/. /Ż/ gen . Pisko r.
Sulkiewicz-Hofman
Mirza Leon
1.1.1933.

/25.X1.1938/.
i
Niedawno przydzielony.Na ćwiczeniach jako rozjemca pra-:
cował ambitnie i z sensem taktycznym.
/-/ gen.Pis kor.
/19.x.1938/.
Bojowy oficer.Taktycznie dość dobry.Sprytny.Uparty.
Nadaje się dość dobrze na dog art.dyw.
/-/ gen
ller.
/@та wo j.12-15.XII.1038/.
Ocenia położenie na szczeblu grupy op.ze mazo trafnie.
Decyzje niezbyt jasne.Nedaje się tylko ne dog art.dyw.
-/ gen.Miller.
/Kurs doskon.dla wyższych dców w CWPiech. 28.XI.7.хт1.1938/,
Cwiczenie w zakresie obrony obustronnie opartej:praca
bardzo dobra.
/-/ gen.Szyl ling.
Gwiczenie w zakresie obrony stałej na skrzydle otwartym ugrupowania:praca przeciętna./Muszę odrezu zastrzec się,że warunki i sposgbm jakich ta praca
została przeprowadzona,nie dają podstawy do oceny
miarodajnej dla wartości danego dowódcy/.
/-/ gen.Piskor.

Kryński

Ludomir

1.1.1936.

34.
1.1.1933.

Ica a.
26 d.p.

Młodzianowski

/@та wo j .12-15.XII.1938/.
Rozumuje jasno i prosto.Decyzje na szczeblu grupy op.
trafne.Z2 czasem kandydat na dcę art.grupy op.
/-/ gen Miller.
/Kurs doskon.dla wyższych dców w CWPiech. 28.XI.7.x11.1938/.
Cwiczenie w zakresie obrony obustronnie opartej:praca
dobra i poprawna.
/-/ gen.Szylling.
Cwiczenie w zakresie obrony stałej na skrzydle otwartym ugrupowania: praca przeciętna./Muszę odrezu zastrzec się,że warunki i sposób,w jakich ta praca została przeprowadzona,nie dają podstawy do oceny miaroe
dajnej dla wartości danego dowódcy/.
/-/ gen.Piskor.
/@уа wo j.22-25.V1.38.-dca art.gr.op./.
Lotny umysł.Tekt.decyduje trafnie.Służbę wewnątrz
sztabu organizuje słabiej.Zagadnienie zaopatrzenia
w am.i SWA nie dość przetrawione.
/-/ gen.Miller.
/14.x.1938/.
Na obecnym stanowisku dobry.Zdolności taktyczne duże.
-/ gen.Szylling.
/19.%.1938/.
Tektycanie uzdolniony.Decyduje trafnie.Pod względem
charakteru widać znaczną poprawę.Solidny doa art.dyw.
/-/ gen.Miller.
/Kurs doskon.dla wyższych dców w CWPiech. 28.X1.7.X11.1938/.
Cwiczenie w zakresie obrony obustronnie oparte j:praca dobra i poprawna.
/Ż/ gen.Szylling.
Cwiczenie w zakresie obrony stałej na skrzydle otwartym ugrupowania:preca przecigtna./Muszg odrazu zastrzec się,że warunki i sposób,w jakich ta praca została przeprowadzona,nie dają podstawy do oceny miarodajnej dla wartości danego dowódcy/.
/-/ gen.Piskor.
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/Gra wo j.22-25.V1.38.:dca art.gr.op./.
Lotny umysł.Decyduje b.trafnie na szczeblu d.p.
i grupy op.Pełny dca. Bardzo solidny,ambitny i
doświadczony ofic.Nadeje się na dcę art.gr.op./-/ gen.Miller.
/10.x.1938/.
Doświadczony i wyrobiony praktycznie dca artylerii.
Taktycznie daje rozwiązenia dobrze przemyślane,lecz
zbyt sztywne.Posiada inwencję pracy i umiejętność
organizowania.Dobrze obserwuje i ocenia podkomendnych.W wypowiadaniu zdania ostrośny:liczy się z
każdym słowem.Pracuje nad sobą starannie i wykazu
je rozleglejsz e zainteresowania.Pracę oceniam
ko zupełnie dobrą. /-/ gen.Norwid-Neugebauer.

ja-

/19.X.1938/.
Solidny,doświadczony oficer liniowy.Pracuje dużo.
Taktycznie zdolny.Decyduje trafnie ‚Dobry dea art.
dyw.
/-/ gen.Niller.

fläurs doskon.dla wyższych dców w CWPiech. 28.X1.7.X11.1938/.
Owiczenie w zakresie obrony obustronnie opsrtej:pre- |
ca dobra i poprawna.
/-/ gen.Szylling.
i
Cwiczenie w zakresie obrony stałej na skrzydle otwer+
tym ugrupowania:praca dobra i poprawna./Muszę odrazu!
zastrzec się,że
i sposób,w jakich ta praca
została przeprowedzona,nie dają podstawy do oceny
miarodajnej dla wartości danego dowódcy/.
/-/ gen.Piskor.
Zakiniski

Zygmunt

/Gxa woj.12-15.X11.1938/.
Jasny umysł o dużym polocie.Ocenia położenie na
szczeblu grupy op.trafnie.Będzie z czasem dobrym
deg art.gr.op./-/ gen Miller.
/Kurs d oskon.dla wysszych dedw w CWPiech. 28.X17.X11.1938/.
Cwiczenie w zakresie obron obustronnie oparte j;pra
ca dobra i poprawna.
/-/Ygen.Szylling.
Cwiczenie w zakresie obrony stałej na skrzydle otwa
tym ugiu powania:praca bardzo dobra./Muszę odrazu za.
strzec się,że warunki i sposób,w jakich ta praca
ii
została przeprowadzona,nie dają podstawy do oceny
miarodajnej dla wartości danego dowódcy/.
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