W niedzielę 15. maja 2022 r. odszedł na wieczną wędrówkę nasz Przyjaciel i Kolega,
wieloletni działacz społeczny Oddziału Miejskiego Polskiego Towarzystwa
Turystyczno – Krajoznawczego im. Mariana Sydowa w Toruniu.
śp. Zdzisław Gwizdalski „Gwizdek”

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się w dniu 19. maja br. o godz. 10.00 mszą św. w
toruńskim kościele pw. Chrystusa Króla, a następnie pożegnanie na cmentarzu przy
ul. Gałczyńskiego.
Zdzisław przyszedł na świat w dniu 9. grudnia 1949 roku w Toruniu. Od 1984 roku
wspólnie z małżonką Haliną, związali się z działalnością programową Oddziału
Miejskiego PTTK w Toruniu, współorganizując wycieczki i imprezy, przeznaczone
głównie dla dzieci i młodzieży szkolnej. W 1986 roku uzyskał uprawnienia
przodownika turystyki pieszej PTTK i praktycznie z tą dyscypliną turystyki
kwalifikowanej związał się na resztę życia. Od końca 1992 roku, do dnia pogrzebu
pełnił społecznie funkcję przewodniczącego Komisji Turystyki Pieszej. W dniu
ostatniego pożegnania, po południu miał poprowadzić wybory zarządu komisji na
kolejną kadencję 2022 – 2006 niestety, po raz pierwszy i jedyny zawiódł. Kiedy
kierował pracami komisji był obecny niemal na każdej imprezie i wycieczce pieszej,
pomagając w ich organizacji, prowadząc trasę, potwierdzając punkty do książeczek,
prowadząc konkurs, lub wydając nagrody uczestnikom imprezy. Przez te lata zostało
przygotowanych i zorganizowanych przez Oddział i Jego bezpośredniej pomocy i
udziale, setki imprez i wycieczek. Pasją życia Zdzisia było wędrowanie i poznawanie
Polski, mógł się wówczas realizować i spełniać, najpierw jako mój zastępca, a później
jako kierownik wielu obozów wędrownych dla młodzieży szkolnej. Lubił przebywać z
młodzieżą, przekazując jej cenne wskazówki, instruując wszechstronnie i akcentując
walory krajoznawcze i przyrodnicze, usytuowane na trasach. Można śmiało
powiedzieć, że przedeptał kraj wzdłuż i wszerz. Przy tej okazji stale podnosił swoje
kwalifikacje przodownickie, do czasu kiedy otrzymał godność Honorowego
Przodownika Turystyki Pieszej PTTK. Na początku 1997 roku został wybrany przez

Zjazd Oddziału w skład Zarządu Oddziału, gdzie powierzono Mu funkcję Sekretarza
Zarządu, którą pełnił do końca. Poza tym lubił przebywać na szlakach turystycznych,
które okazjonalnie odnawiał wraz z zespołem znakarskim.
Od ponad roku z powodu choroby, zmuszony był do ograniczonego udziału w naszych
przedsięwzięciach, lecz uczestniczył w spotkaniach i wsłuchiwał się w przekazywane
relacje z wycieczek i imprez. Jesteśmy dumni, że spotkaliśmy na swojej drodze życia
Zdzisia, wspaniałego Kolegę i Przyjaciela, który zajmował godne miejsce w naszej
PTTK – owskiej rodzinie, i z całą pewnością pozostanie w niej nadal – w pamięci.
Za społeczną pracę na rzecz rozwoju turystyki kwalifikowanej odznaczony przez
Prezydenta RP – Srebrnym Krzyżem Zasługi, posiadał także odznaczenia resortowe:
Za Zasługi dla Turystyki oraz Zasłużonego Działacza Kultury. Ponadto był
uhonorowany najwyższymi odznaczeniami Polskiego Towarzystwa TurystycznoKrajoznawczego – Złotą i Srebrną Odznaką Honorową oraz Złotą i Srebrną Odznaką
„Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży”. Wielokrotnie wyróżniany przez
Prezydenta Miasta Torunia, Wojewodę i Marszałka Województwa Kujawsko –
Pomorskiego. Cześć Jego Pamięci.
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