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KOŁASKI ZBIGNIEW (1908-1940) 
 
 
 

Urodził się 29 grudnia 1908 roku w Koźminie, w rodzinie Mariana i Marii z Gogulskich. 
Skończył pięć klas gimnazjum klasycznego w Jarocinie, a potem uczęszczał do Państwowej Szkoły 
Budowlanej w Poznaniu, gdzie zdał egzamin dojrzałości w 1930 roku i uzyskał tytuł i uprawnienia 
technika budowy dróg wodnych. Mieszkał w Borku. W sierpniu 1930 roku został powołany do od-
bycia służby wojskowej w Batalionie Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 7a w Jarocinie. Do rezerwy 
został przeniesiony 30 czerwca 1931 roku w stopniu kaprala podchorążego. Ćwiczenia w rezerwie 
odbywał w latach 1932 i 1933 w 66. pułku piechoty w Chełmnie. Dowódca pułku, ppłk dypl. Leon 
Wacław Koc, przyznał mu ocenę dobrą, a komisja kwalifikacyjna uznała, że nadaje się na podpo-
rucznika rezerwy. Podporucznikiem w korpusie osobowym oficerów piechoty został mianowany ze 
starszeństwem od 1 stycznia 1934 roku i wcielony do 56. pułku piechoty w Krotoszynie. Ćwiczenia 
na stanowisku dowódcy plutonu strzeleckiego odbył w tym pułku w latach 1935 i 1937.  

Jego we wrześniu 1939 roku są nieznane. Dostał się do niewoli sowieckiej i został osadzony 
w obozie w Starobielsku. Jego pobyt w tym obozie poświadcza kartka Ignacego Krupczyńskiego               
z Borku do rodziny z marca 1940 roku. Na wykazie NKWD akt osobowych oficerów z tego obozu 
jest oznaczony numerem 1371. Z obozu został wywieziony 18 kwietnia 1940 roku transportem do 
Charkowa i zamordowany w budynku Zarządu Obwodowego NKWD prawdopodobnie w nocy 19/20 
kwietnia. Jego ciało wrzucono do zbiorowego dołu w podmiejskim lesie (Piatichatki).  
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