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Trgbunał Orzekający gowolsgy dekretem Naczelnego Wodza
z dais 25 września 1919 r. na posiedzeńiu dzia 81 maja 1920 r. pod przewodnictwem gen. ppor. Osinskiego Aleksandre, przy wsgęłudzxalę członków ppułk.
Oficerski

Szt.Gen. Burhardta Stanisława, ppuik. Deiergenowskiego Kezimierza, mire p.d.
Szt.Gen. Miodzisnowskiego Kozimierze, kpt. Matkowskiego Karolé, por.ühocieszyfiskiego Antoniego oraz jego sekreterza kpt. Jena Zakrzewskiego wydał w spra
wie kpt. Aleksandra Kurmeńskiego następujące"
o r 2 6 o z e n i76;
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Kpt. Aleksander KURMĄANSKI nie może hyć oficerem Wojska Polskiego.
|

U-2 a s a d n i e n i e.

Oficerskiemu Trybunałowi Orzekającemu przekazeno do rozstrzygnięcia sprawę
kpl. Aleksendra Kurmańskiego ze względu ne zachodzące wąt£l1wosc1 co do jego

narodowości oraz własnoręczne zastrzelenie 2-ch przewodników cywilnych w cza«
sie merszu 13-50 pułku piechoty w roku 1914. pod Kreśnik.Dochodzenia przeprowadzone wgkazały, że kpt. Aleksander Kurmafiski w
czasie swag służbg w armji austr. podawał się za Tyrolczyka, że chociaż pochodzi z polskiej rodziny wzbraniał się niejednokrotnie mówić z kolegami po pole
sku, e zagednięty przez oficera w polskim języku odpowiadał po niemiecku. Chociaż zeznania innych kolegów stwierdzają jego polskie pochodzenie, wykazują
powyższe fekta stale okazywaną indolencję dis s rawy polskiej i charakteryzują dosednio kpt. Kurmańskiego i jego warżość jako Polska.Wartość kpt. Kurmeńskiego jako oficera narodowości polskiej charskte_
ryzuje również fakt, że po przewrocie listopadowym żołnierze i podoficerowie
pułku uznali, iż kpt. Kurmeński nie powinien być przyjşti do Wojska Polskiego,
& stanowisko swoje zaznaczyli w delegecji do komendy pułku.
Odnośnie do zastrzelenia dwuch cywilnych włościan przewodników rzekomo dlatago‘i że w sierpniu 1914 r. świadomie źle prowedzili oddział, który z po
wodu tego był poważnie zagrożony grzez nieprazieciela, dowiodto sledztwo na
podstawie zeznań świadków i oświadczenia kpt. Kurmańskiego, że fakt powyższy
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Sułku płk. Kressera wide! rozkez
nie wykaże się ich
rozstrzelanie owych Erzewodników bez sądu, o ile dowodie
Erzewodnikaw ozelen
zdręda. Jednakże rozkez płk. Kressera со do zastr
Kurmeńskiemu die
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winien być wykonany przez żołnierzy, przydzielonychsamego.
odnalezienia właściwej drogi, nie zaś przez niego Kurmańskiego na polskiej
W wykonaniu rozkemu osobiście przez kpt.
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przesedną zerliwość w
ziemi, na osobach włedsjących po polsku wykazuje
zarzytami dyskwelifikuje
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go jako oficera armji polskiej, która skłedsć się powin
rodowo nieskazitelnych./-/ Osiński Gen.
Zakrzewski sekretarz
/ -/ Burherdt ppułk.
Ant. Ghocieszyński por.
/-/ Dzierżąnowski ppułk.
/=/ Като? Matkowsk? kpt.
/-/ Wiodzienowski mejor.

Zetwi erdzam
dnia 1 czerwca 1920 r.
/-/ J .Leśniewski
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Przesylom akte w sprewie odwołanie od orzeczenia Oficerskiego Trybuzału Orzekającego, wydanego co do kapitana Aleksandra
go co do ewentualKUBMÀÊSKIËGO, z prośbą o decyzję Wodza Naczelne
nego wznowienia postępowanie .Minister Spraw Wojskowych
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