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waż jest pod tym względem słabym.Będąc mało inteligentnym,nie odpowiada wymogom stewianym nowoczesnemu dey puzku.Nada je się do służby w remoncie.

__________________________ [=/genRommel......
4 p.uł./.
Posiada bardzo duże doświadczenie polowe,szybką
orientację i na ogół wykazuje dobre taktyczne wyszkolenie.Jeko wychowawca oficerów, trzyma się przestarzałych metod i przepisów.Precuje stosunkowo za
meło nad oficerami.Ogólnie dobry.
/-/ gen.Dąb-Biernacki.
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Kom . Rem .
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/15.IX.19897.-d0a 1 p.s.k./
i
Kulesza Władysław; Bardzo dobrze prowadzi korpus oficeréw, siminist ruje !
1.
i gospodaruje w pułku.Wyszkolenia oficerów,a
cza tektycznego prowadzić nie jest w stenie,ponie-
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/81.x11.1978/.
Rok ostatni nie daje podstawy do opiniowania,gdy #
pik.J.stale chorował,tak że udział jego w pracy w
brygadzie Nowogródzkiej był b.neły.Dlatego pozostawiam w mocy opinię z roku 1937.0gólnie uważam płk.
Jasiewicza za solidnego bojowego dowédce,0 przeciet
nych taktycznych uzdolnieniach .Jako _człowiek-bez
zarzutu.
/-/ gen.Piskor.
£
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Dy rektor
Biura
Planowań
przy GM.

/30.X.1931 - dea 9 p.s.k./
Wybitny,nadaje się całkowicie na dowódcę brygady
kawalerii.Grupa I.a.
/-/ке п. Ватпат 41-- Вакаск 1

Antoni

i
i

/Gra Operac
tabow Nr 1 -4-8.VI.38.:dca b.k./
Pogodny,wesoły.Błyskotliwy,ale mało wgłębiający
się umysł.Działa odruchowo,przez co działaniu często brak ciągłości.Obowiązkowość umiarkowane.W użyciu wojsk pancernych jeszcze nie wprawiony.Dopuszcza sztab do prac wymagających osobistej pracy dowódcy .
/—/vgen.Kutrzeba.
/Opinia za czas akcji na Zeolsiu w 1938r.23-X11.1938/.
Najmnie j mogiem
w potrze
bie wojennej odpowiedziałby zupełnie dobrze na swym
stanowisku.
/-/ gen.Borinowski.
/16.1.1939/.
10 brygeda podciągnęła się poważnie jako w.j.motoro
wa.Wyszkolenie techniczne dobre,utrzymenie sprzętu
więcej niż b.dobre.Zespolenie taktyczne i opanowanie!
form walki b.dobre.Te zalety tak młodej jednostki
panc.-mot.mus zę zapisać na dobro płk.Durskiego.W dowodzeniu ogólnym-wads płk.Durskiego jest zbyt dalekid
trzymenie się od pola walki,stąd jego interwencja
w szybko rozgrywających się wypadkach walki- jest
spóźnione i nawet wadliwa.W menewrach wołyńskichpierwsze dwa nawiązywania kontaktu z nplen,rozpoznania i walki o nie-wyrediy dla płk.D.słabo,nawet
éle.Foza tym opinia z r.1937.
/-/ gen.Piskor.
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Ostatnia opinia inspektorska
/ funkcja /

/Gra woj.w Wwie 22-24.111.38.-dca
dyw.kaw.
/.
Dowodzenie logiczne,spokojnejspecjalnej
inicjatywy

Henka-Kulesza
Stef zn

nie wykazał.
/-/ gen .Burhardt-Bukacki
/5.X1.1938/.
Wyksztaiceniem fachowym i zdolnościami osiągnął w
najlepszym razie poziom doy pułku kawalerii. Nie posiada danych inteligencji, któreby mu umożliwiły
douczenie i postęp.Zdrów, nerwowo wytrzymały, jes421 ес dobrë.
/-/ gen .Rómmel .

/24.xX1.1938/.
Inteligencja średnia,ambitny bardzo,pracowity. Pod
wpływem dowódcy dużo skorzystał na systematyczności
pracy .Taktycznie przeciętny.
/-/ gen.Burhardt-Bukacki.
/Kurs doskon.dla wyższych dców w CWPiech. 28-X17.X11.1938/.
Cwiczenie w zakresie obrony obustronnie opartej:praca przeciętna.
/-/ gen.Szylling.
Cwiczenie w zakresie obrony stałej na skrzydle otwartym ugrupowania:prece słaba./Muszę 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.
/Gye woj.w Kaliszu 25-27.1.39.- dea b.k./.
Bardzo słaby taktycznie.Nie mogę sobie przedstawić:
jak mógł on dojść do tak wysokiego szczebla dowodzenie!
Jest to umysł nie przekraczający szczebla dowódcy szwadronu!
/-/ gen .Roure 1.

Э..

Płk.
9.
1.1.31.

Szef Dep.
Ków.

Skuratowicz
Piotr Marian

/5.X1.1938.-dca bryg.kaw./.
Umieszczam go tu jako byłego dcę brygady i obecnego
szefa Dep.Kaw.,albowiem oceniam go jsko dobrego, rzetelnego i pewnego dcę kawalerii,posiadającego wszystkie dane na dobrego dcę brygad y.Cenię jego decyzję,charakter,spokój i inteligencję.Doskonały jeździec - nerwowo wytrzymały.
/-/ gen .Rómnel .

Dea 7 psk.

Kownacki
Włodzimierz

/Gre woj.25-28.1.38.-dca broni zmot./.
Wykazał duże umiejętności w dowo dzeniu brygadą zmotoryzowana.Decyzja prosta,rozkazy jesne.Więcej by się
nadawał do broni pancernej niż kawalerii.
/-/ gen.Rômmel .
/5.х1.1938/.
Charakter:energiczny i lojalny.Przydatność służbowa:
dowód ca pułku dobry.Wartości taktyczne: rozumuje logicznie i konsekwentnie.Dals ze użycie:na obecnym stanowisku.
/-/ gen.Berbecki.

Dea 2 psk.

Niementowski
Romuald

/Gra woj.w Wwie 22-24.111.38.-zca dcy bryg.kaw./.
Dowodzenie dobre.
/-/ gen.Burhardt-Bukacki.
/15.%.1938/.
Z powodu wypadku z nog;,znowu w tym roku dłuższy czas
cho rowar.Dobry sdministra tor, bardzo dobry wychowawca,
taktycznie dobrze przygotowany-pewne jeszcze breki w
opanowaniu działania broni połączonych.Może być zastępcą dowódcy brygady. /-/ gen.Burhardt-Bukacki.
/24.x1.1938/.
Bardzo dobry ofker,wysoce ideowy.Swietny wychowawca.
W obecnym roku skutkiem wypadku z nogą /podobnie jak
w zeszłym/ mało dowodził. /-/ gen.Burhardt-Bukacki.
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/13.x.1938/.
Charakter dość trudny i meko przystępny.Jsko kierownik
szkolenia oschły,ele metodę posiada dobrze opanowaną.
Rzemiosło wojskowe zupełnie dobrze opanowane.Dość dobry.
/-/ gen.Dąb-Biernacki.

/5.X11.1938/.
Bardzo dobry kawalerzysta,0 pros tych, jasnych i zdrowych myślach.Bardzo ładnie kieruje ćwiczeniami tek w
polu jak i na mapie .Nadaje się na dcę brygady tek w czasie wojny jak i pokoju.
/-/ gen.Bortnowski.
:
/Kurs doskon.dla wyższych dców w CWPiech.28.X1-7.X11.38/
Cwiczenie w zakresie obrony obustronnie opartej:prace
i
dobra i poprawna.
/-/ gen.Szylling.
Cwiczenie w zakresie obrony stałej na skrzydle otwartym ugrupowania:preca sraba./Musze odrazu zastrzec
}
się,że warunki i sposób,w jakich ta praca została prze- /
prowadzona,nie dają podstawy do oceny mierodajnej dla
wartości danego dowódcy/. /ł'/ gen. Pis kor .
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Drucki-Iubecki
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Kons tanty

umie wyzyskać pracę szt&u.Dowodzi spokojnie i
rozumnym uwzględnieniem potrzeb wojska.
/-/

z

gen.Kutrzeba.

/3.X1.1938/.
Charakter:czem bliżej poznałem płk.Karcza,tym więceji
przekonywałen
się,że ma charakter zozniers ki i wybit
nego dowódcy kawalerii.Przydatność służbowa:wybitnie!
celowo i inteligentnie prowadzi wyszkolenie i wychowanię.Wartości taktyczne:wysoce uzdolniony oficer
kawalerii.Wybitnie dowodzi broniani połączonymi.Wysoce logiczny,rzutki i konsekwentny.Dalsze użycie:
nadaje się na dowódcę dywizji kawalerii.Może dowodzić i dywizją piechoty. /-/ gen.Berbecki.
/Kurs doskon.dla
7.Xiff.1088/.

wyższych dców

w

CWPiech.

28.XI-

Cwiczenie w zakresie obrony
obustronnie opartej:praca przeciętna.
-/ gen.Szylling.
Cwiczenie w zakresie obrony stałej na skuzydle otwartym ugrupowania:prece dobra i poprawna ./Muszę 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.

/10.x1.1938/.

і
|
Podtrzymuje swoje opinie z roku 1936 i 1937.0ficer
pod każdym względem wyróżnia jący się,należy go wysu-|
паб poza kolejką.Nada je się na dcę brygady kawalerii,
na komendanta Wyższej Szkoły Wojennej i na każde samodzielne stanowisko w Inspektoracie Armi i Szta/-/ gen.Rémmel.
bie Głównym.

/Kurs dos kon.dla wyższych dców w CWPiech. 28.X17.x11.1938/.
Cwiczenie w zakresie obrony obustronnie opartej:praca przeciętna.
/-/ gen.Szylling.
Cwiczenię w zakresie obrony stałej na skrzydle otwartym ugrupowania:prece dobra i poprawne./Muszę odrazu:

zastrzec się,że warunki i sposób,w jakich ta prace
zosta ła przeprowadzona,nie dają podstawy do oceny
miarodajnej dla warzości danego dowódcy/.
ga .Piskor.
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Porcz yński
Witosław

/12.X.1937.-dca 10 p.uł./.
Dowódca pułku,który ma porządek w głowie i pilnuje
tego porządku w pracy i w życiu swego oddziału.0ficerów szkoli bardzo systematycznie,ściśle zgodnie
z instrukcjami i regulaminami,przerabia jąc z nimi
wszystkie ćwiczenia aplikacyjne i na mapie i w terenie bardzo metodycznie i celowo.Brek może rozmechu
i polotu,owej wymagane j od kawalerzysty iskry Bożej,
z obowiązków swych jednak wywiązuje się bez za rzutu.Sam umie wiele i.pracuje wiele i bardzo starannie.
gen.Wieniawa-Długoszowski.,

Więckowski Nikołaj
Kazimierz

/3.X1.1938/.
Charakter:sumienny i pracowity.Przydatność służbowa
bardzo dobrze zna się na koniach.Wartości tak tyczne
dobrze orientuje się w sytuacji.Wykonanie ścisłe i
energiczne.Dalsze użycie:na obecnym stanowisku.
zen. Berbecki .

o an a Sorein noo pora s zc an ad owo o

14,

hist-takt.31.V-2.V1.38/.

Pracował z pełnym zainteresowaniem i przejewił dużą
wiedzę fachową .Niezaprzeczalny talent taktyczny,
pełen energii i temperamentu.Üperscyjna ocena bardzo trafna.
/-/ gen.Berbecki.
/Gra Operac.Sztabéw Nr 5; 9-13.VIII.38- des b.k./
Wykazał dobre zrozumienie zasad taktycznych i ich
stosowanie w trudnych warunkach.Solidny wykonawca,
- zee Piec pe oO oco oeI zo a

Karcz

rane

Kolejnoś
ogólna
w stopniu!
i stares. |

/25.X1.1933.-dca 1 p.u
Wybitny oficer,nadaje sie na wzsze stanowisko w szt &
bie i linii.
/-/ gen. Burhardt-Bukecki.
I Ofic.3zt.
Insp.Amii

- Mally Fryderyk
Dominik Józef

Jako I oficer sztabu osiągnął b.dobre wyniki,wykazując rozległe doświadczenie i wyrobienie praktyczne.
Inicjatywa własne odpowiednia.Studia osobiste,zainteresowanie zagednieniami fachowymi i ogólnymi sprewami duże i żywe.Szuka optymistycznych rozwiszań.
B.duza pracowitość,ściskość i wytrzymałość.Nadaje
się na obecnym stenowisku,może objąć samodzielne
wyższe dowództwo.
/-/ gen.Norwid-Neugebauer .
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Komorowski
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Safar Roman
Józe f

/7.X1.1938.-dca 9 p.ul./.
Wybitny dowódca pułku.Nadaje się na dowódcę wielkiej jednostki.
/-/ gen. Fabrye y.

/Gre woj.w Wwie 22-24.38.-dce dyw.kaw./
Dowodzenie większą jednostką niezłe,nieco nierówne,
decyzja szybka przeważnie trafna.
/-/ gen. Burhardt-Bukacki
Zdolności wychowawcze sta be. Doskonaly wyszkoleniowiec,sumienny,pedantyczny,w ogóle bardzo dobry wykonawca.Zmysł taktyczny dobry,decyzja szybka i traf
na, jednakże w samodzielnych działaniach przesadnie
os trogny.Inteligencja érednia.Byiby bardzo dobrym
zastępcą dowódcy brygady zwłaszcza dla celów wyszkoleniowych,dobrym pomocikien tak tycznym;jako samodzielny dowódca brygady ma jednak trochę za mało
cech charakteru dowódcy. /-/ gen .Burhardt-Bukacki.
/24.X1.1938/.
Dobry wyszkoleniowiec,wychowawcae siebszy . Taktycenie
dobry,choć nieraz za ostrożny.Cherakter trochę mięki
Nada je się na zestępcę dowódcy brygady.

Szef II Oddz.
Szt.GŁ.

Smoleński Mari
Józe f

/Podróż his t-takt.31.V-2.V1.1038/.
Spokojny i sumienny pracownik.Analiza trafna.Decyzje
zahamowana,lecz logiczna. /-/ gen.Berbecki.

Filipowicz Julian

/21.X11.1938/.
Dowódca taktyczny z "Bożej łaski".Ma wszelkie dane
na dowodzenie brygadą.Jest wyszkolony,dobrze rozkazuje,szybko i trafnie decyduje się.Fizycznie wytrzymały.0gólnie-wybitny.
/-/ gen.Piskor.

Rakowski
Bronisław

/Owicz .aplik.2 sbk.-16.17.V11.34.-dca 12
Jak zawsze wykazuje dużo zdrowego sensu i realnego
ujęcie.Metodyczny,umie sobie rozplanować materiał,
wie od czego zacząć.Duży spokój połączony z konsekwencją i charakterem.
/-/ gen .Rydz-Smigły.
/6.x1.34/.
Podtrzymuję dotychczasową opinię.
/-/ gen. Ryda-S

Dea 17 p.uł.

Kowalczewski
Ignacy Marian

/3.X1.1938/.
Charakter:sumienny,pracowity i bardzo zdolny.Przydatność służbowa:bardzo dobry dowódca pułku i wyszkoleniowiec.Wartości tek tyczne:śmiały i rzutki w polu.
Bardzo dobrze współdziała z innymi broniami.Delsze
użycie:nadaję się na dowódcę brygady kawalerii.
/-/ gen.Berbecki.

Dca 7 p.uł.

Michalski
Leonard Jerzy

/3.X1.1938/.
Charakter :energiczny,przedsiębiorczy i zdolny.Przydatność służbowa:bardzo dobrze dowodzi pułkien.Warłości tak tyczne:rzutki i śmiały w decyz ji .Rozumuje
logicznie i konsekwentnie.Dalsze użycie:nadaje się
na dowódcę brygady kawalerii.
*
/-/ gen.Berbecki.
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/6.X.1977.- doo 19 pul./.
Zupełnie nie precuje nad sobą.Taktycznie w dzisiejszych warunkach słabo przygotowany.Na wy2sze stenowisko w służbie liniowej nie nadaje się.Wybitny znawca
koni i sportu konnego,do wykorzystania raczej w tej
/-/ gen. Burhardt-Bukacki.
dziedzinie.

Oficer bardzo inteligentny,dowódca w polu bardzo
dobry. Charakter wyrobiony,prawy.Jeko wychowawca
oficerów słaby.Pewny pod każdym względem dca pułku
kawalerii.Na wyższe stenowisko narazie się nie
nade je.Przeciętny.
/-/ gen.Rómnel.
4.X1.1938/.

Śunkcję Ł/
go oficera pełnił wzorowo.Doskonale kierował
pracą nad elabora tem odcinkowym,przy tym włożył w jego
opracowanie wiele bardzo wartościowej pracy osobistej.:
Był mi bardzo pomocnym w pracach terenowych.W studiach;
zawodowych osiągnął duże wyniki,uzupełniając i pogłębiając swe wykształcenie fechowe.Wysokiej klasy I-szy
oficer sztabu.Ma wszelkie dane na dcę wielkiej jednostki oraz na wyższe stanowiska w Sztabie Głównym.
/-/ gen .Fabryc y.
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opińia inspek torska

Dea 16 p.uł.

#
i
Attaché
Wojsk.
Конто

i
Tarnasiewicz-Heldut
Edmund Wacław
|
/
|
i

75.XII.1988/. Jako dea pewny jednak bez rozmachu.Orientacja powolna.Spokojny o silnym charakterze wykonewca.Na
dcę bryg.kaw.nie nadaje się.Jako wychowawca i
kierownik korpusu ofic.b.dobry.
-/ gen. Bortnowski.

Nitkiewiez-Zortek
Leon

/22.X1.1937/.
Wysoce ideowy i rycerski.Charek ter prawy i pewny.
Inteligentny, preedsiebiorezy, wysoce sumienny i
lojalny.Berdzo dugy talent dowédcy,orgmiza tora,
wychowawcy i oficere dyplomowanego.Gzebokie wykształcenie ogólne i fachowe.Z dużą ofiarnością
i pełnym oddanien pracuje wybitnie owocnie.Uczy
się,pisze i stele postępuje w rozwoju.Nadaje się
na wojnie na szefa sztabu armii.Będzie wybitnym
dowódcą brygady kawalerii lub dowódcą piechoty dywizyjnej.0ficer wybitny wszechstronnie.
/-/ gen.Berbecki.
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Kmdt Kursów
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CWKaw .

Dea 9 psk.

/15.X.1937.-dca 23 p.uł./
Taktycznie b.dobry,z dużym opanowaniem formy dowodzenia.Wpada jednak czasami w schematyzm ujęcia
działań.W dowodzeniu dobrze opmowuje wszelkie
oddziały i bronie,z dużym temperamentem i szy bkością dziełań.0gólnie b.dobry.
/-/ gen.Dąb-Bie macki.
/13.x.1938/.
Opinię zeszłoroczną podtrzymuję.Zazneaczam,że pod
względem zdrowia mocno szwankuje co wytrąca z pracy
liniowej na długie miesiące.
-/ gen. Dab-Bie macki.
|
i

Falewicz Tadeusz
Antoni

Józe £

/12.x.1937/.
8
Rasowy oficer kawalerii,dla swej rzutkości,energii,
szybkiej decyzji,oraz zamiłowania do służby w swej
broni.Jest niezaprzeczenie duszą dowodzonego przez
się pułku,prowadząc z żywym zajęciem wszystkie jego
agendy,kierując całym życiem swego oddziału,przy
czym poświęca wiele precy i zainteresowania sprawom
gospodarczym.Taktycznie zdolny,obdarzony przy tym
dużą intuicją,która dodaje śmiałości jego decyzjom.
Jego pracy zawdzięczają oficerowie i cały oddział
całkiem zadawalający stan wyszkolenia i doskonałą
"morale" pułku. /—/vgen.Wieniawa-Długoszowski.
/7.X1.1938/.
Taktycznie pierwszorzędny dca pułku.Kawalerzysta
z nosem i inicjatywą.Żbyt dobry i mięki dla podwładnych,którzy go wykorzystują ze szkodą dla dyscypliny w pułku.
/-/ gen.Fabrycy.

i
Solidny,prostolinijny,bez blagi,z charakterem oficer.
Zna służbę,wymagejący.Z bronią panc.na szczeblu grupy obeznany.Zajęcia z oficerami prowadzi dobrzę , reainie.Przygotowany w swoim zakresie sumiennie.B.dobry.
/-/ gen.Piskor.
T
Kurs doskon.dla wyższych dców w CWPiech. 28.X17.X11.1938/,
Cwiczenie w zakresie obrony obustronnie opartej:
praca słaba.
/~/ gen.Szylling.
Cwiczenie w zakresie obrony stałej na skrzydle otwartym ugrupowania:preca siaba./Musze odrezu zastrzec się,że warunki i sposób,w jakich ta prace zo
stała przeprowadzona,nie dają podstawy do oceny
miarodajnej dla wartości danego dowódcy/.
/-/ gen.Piskor.
! /13.X.1936/,
W polu jako dca panuje dobrze nad sytuacją i oddziałem.Wykazuje duży spokój,w rozkazodawstwie krót
ki i jasny.Dowodzenie pułkiem openowane zupełnie
dobrze.Wybija się dużą energią i rozmachem.W pracy
administracyjnej i w organizacji szkolenia nie wkłada dostatecznej precy i wnikania,pułk pod tym wagle~
dem wykazuje braki.0gólnie dobry.
i
/-/gen .Dąb-Biemacki
/29.X.1937.-dca 2 p.szwol./
Wysokiej miary wiedza i styl.Powaźżne braki w zdolności wyciągenia wniosków i decy@owania.Nie umie
bronić swego często słusznego zdania nawet wśród kod
legów.Na dcę nie nadaje się.Nedaje się do
wa-jako kierownik ćwiczeń bardzo dobry.
/-/ gen.Bortnowski.
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i
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W dowodzeniu zawszenieimprowizacja
przeważa nad
metodycznością.Stąd
analiza
położenia,a
odruch
jest pobudkę
działania.Wrodzony
zmysł lepiej,gdyby
tak tyczny
pozwala
mu
na
dobre
dowo
dzenie.Byłoby
pracował
bardziej planowo.Mimo
tych cech-b.dobry
dowód ca kawaleryjski
w polu.
/-/ gen.Piskor.
/Gra
woj.w chaotyczne,decyzja
Wwie 22-24.111.38.-dca
dyw.kaw./
Dowodzenie
sz
ybka,trafna,ale
brak znajomości działania
innych broni.
/-/
gen.Burhardt-Bykacki.
/24.X1.1938/.
Oficer b.zdolny,ale zupełnie
nie rzadko
preeujący
nad sobą.Powierzchowny,decyzja
szybka
przemyślana-znajomość
taktyki
kawalerii
b.dobrajznajomość
współdziałania
z
innymi
broniami-nawet
z artyleriąznacznie
słabsza.Z
powodu
małe
j
pracowitości
ogólna wartość w czasie pokojowym
przeciętna.
gen.Burhardt-Bykacki.
Bokelski
Karol /13.X.1938.dcasiebie
l p.uł./
Krzy sztof
Dużo
pewności
mimo dośćsłabo
dużychopanowan
brakówa,brak
i niedociągnięć.Netoda
dowodzenia
przewidywańwojskowe
i jasno dlapostawionych
zadań dowódcom. doRzemiosło
młodszych
ofic.opanowane
state cznie,posiada
pewnetrudności
braki.Energia
duża i do-tym
przezwycięża
wszelkie
i
braki.Dość
bry.
/-/ gen.Dąb-Bie macki.
Liszko
i
Intelig@eja
przeciętna
,ale
zdrowy
roz
sądek,upo;
JuliuszStefan
Marien /10.X11.1936/.
rządkowana
głowa,dobra
orientacja
taktyczna
oraz do-i
energia
i
upór
w
wykonaniu
czynią
z
niego
bardzo
brego
pod każdymjakwzględem
dowódcęmiędzydywizyjnych
pułku.Zarówno na
aplikatówkach
i
ćwiczeniach
pracował przydzielonej
zupełnie dobrzeartylerii,piechoty
wyróżniając się poprawnym
użyciem
i radę
broniz
pancerne
j.Sądzę,że
w
przyszłości
da
sobie
brygedą.Proszc o awam . gen.Fabrycy.
1/2Podtrzymuję
90.xX.1937/. opinię z 1936 roku.Bardzo dobry dowółca
którego
pułk pod względem
wyszkolenia
robi stsłe
postępy.
/-/
gen
.Fabrycy.
/8.%1.1938/.
Podtrzymuję
poprzednich.Bardzo
dobry
dowódca pułku.opinię z /-/lat gen.Fabry
cy.
/18.х.1958/.
Kosiarski
Kazimierz
Mazo
go jeździec;mebardzo
dobrew działaniu;inteligentwragenie ;ruchliwy,do
skonały
rozmach
ny.Jego
zdolności jako/-/dowódcy
są mi nieznane.Przeciętny /:warunkowo/.
gen.Rómmel.
/15.X.1937.-dca
15 p.uż./
Obecnie nie widziałem
go w pułku z powodu choroby.
bel dla niego w dowodzeniu
jest pułk.Przeciętny.
/-/ gen.Rómmel.
/5.X11.1938/.
Jan
Jako
organizator
pracy wyszkoleniowej
i trudne
życia wi częku-bez
zarzutu.Decyzje
w
dalszym
ciągu
t0 niewłaściwe.Na
dcę powyżęj
pułku jeszcze się niej|
nade
je.
gen.Bortnowski.
orak Kazimierz
Juliusz
Tedeusz Dużo
wiadomości,może
nawet
ich nadmiar,stąd
zbyt
dużamot.opanowana.Pułk
łetwość
do zmienywyszkolony
koncepcji.Taktyka
broni
panc.dobrzejedministracja
b.dobra.Decyzja
nie
zawsze
dostosowana
do położenia.
Wi dowodzeniu
w
polu
występuje
pewna
chaotyczność
chwiejność.
/-/ gen.Piskor.
/24.X1.1938/.
Zdolny oficer,dobry
cznie,dobry
dowódca.W przy
szłości
kandydat do /-/tekty
wyższego
dowodzenia.
gen.Burherd t-Bukacki.
Schweizer

Ludwik
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Andrze
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Kunachowicz
Paweł
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Kole, ność
ogólna
w stopniu
i starsz.
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Chomicz

Stefan

zane i o

Dca

funkcja /

Temperament bujny,żywa inteligencja,choć nieco
powierzchowna.Taktycznie zdolny ,umie dość wiele, jednek w pracy nierówny.Musi wyrobić w sobie systematyczność i umiejętność konsekwentnej,
rozplenowane]
roboty,konieczne j dla dowód cy ,

„kks esza

19.111.38.

Nazwisko
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Stopień

jeśli chce mieć realne owoce na terenie wyszkolenia swego oddziału,zwłaszcza zaś w precy wycho
wawczej.Poze tym me wszelkie dane,aby być wartościowym i dzielnym dowódcą pułku w pracy pokojowej i podczas wojny.
/-/ gen .Wieniawa-Długos zowski .
Dca

19.111.38.

|

3

p.szwol

lewski

Edward

£13.%:1930/ .
W szkoleniu oficerów i oddziałów bardzo dobryumiejący dobrze opanować zarówno metodę jak i
jasno postawić zadania i cele do osiągnięcia.
W dowodzeniu wykazuje dużo energii i zdolności
w

opanowaniu

oddziałów.Dobry.
/-/ gen.D

