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G a b s k a Wiesława, ps."Waldi", ur. w roku 1924 w Pędzewie pod
Toruniem, córka ziemianina i kupca Józefa Gabskiego, oraz matki
Władysławy z Kostrzewskch. "Waldi" była siostrą podchor. Stanisława

j Gabskiego, zamordowanego w Katyniu. Drugi jej brat, 16-letni WiktSor
został dobity kolbami karabinowymi przez miejscowych, niemców na oczach
jej oraz matki Władysławy. Po tym wydarzeniu matka Władysława utraciła
pamięć. Przez 28 lat, aż do swojej śmierci, wychodziła na pr̂ fstanek 
twierdząc, że "przyjeżdżają Wiktorek i Stasio". Łączniczka "Waldi"
należała do toruńskiej grupy Armii Krajowej, w skład której wchodzili 
byli żołnierze przedwojennego garnizoru toruńskiego. Łączniczka "Waldi" 
b, dobrze znała język niemiecki. W wypełnianiu obowiązków łączniczki 
jeździła do wielu miejscowości np. do Bydgoszczy, Gdańska, Grudziiądza, 
Brodnicy. Po wojnie skończyła wyższe studia pedagogiczne. W roku 1970 
brała udział w wydarzeniach na Wybrzeżu. To było powodem nabycia poważ
nej choroby serca, "tfaldi" zmarła w roku 1989. Spoczywa na cmentarzu 
katolickim w Sopocie.

Franciszek Kaszubowski
ppor.AK "Sosna"
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