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Urodzony w Ciechanowie, od 1946 roku do końca swego życia związany z Elblągie
m, a znany był kilku pokoleniom miasta. Pracę zawodową rozpoczął w roku 1938
jako nauczyciel w Instytucie Głuchoniemych i Ociemniałych w Warszawie. Od
grudnia 1939 r. był wykładowcą historii i geografii tajnego nauczania w Gimnazjum w
Grzymkowicach w powiecie skierniewickim. Za działalność nauczycielską i
przynależność do Armii Krajowej został aresztowany w roku 1944, a następnie
wywieziony do obozów koncentracyjnych Gross Rosen, Mauthausen i
Sachsenhausen. Po wojnie przyjechał do Elbląga. Pracował jako nauczyciel
wychowania fizycznego w II Liceum Ogólnokształcącym, a następnie w I Liceum
Ogólnokształcącym, do czasu przejścia na emeryturę.
Całe swoje życie związał ze sportem i działalnością społeczną. W tym czasie pełnił
funkcję metodyka wf szkół ogólnokształcących i zawodowych. Był głównym
inicjatorem powołania Międzyszkolnego Klubu Sportowego w Elblągu przyczyniając
się do odbudowy bazy sportowej na terenie szkół w mieście. Jako sekretarz Zarządu
Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego organizował szkolne i międzyszkolne
imprezy sportowe. Potrafił wyławiać i szlifować sportowe talenty. To on odkrył
lekkoatletyczną pasję złotej olimpijki Elżbiety Duńskiej Krzesińskiej. Jego
wychowankowie zajmowali czołowe lokaty na zawodach wojewódzkich i
ogólnopolskich. Był członkiem Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej SZS w Gdańsku, w
latach 1975 – 1988 przewodniczył WKR SZS w Elblągu.
Wojna zafundowała mu pobyt w obozach koncentracyjnych, a mimo to prawie do
końca swoich dni cieszył się dobrym zdrowiem, a na życie patrzył zawsze z
optymizmem.

Urodzony wędrownik, za czasów aktywności nauczycielskiej organizator obozów i raj
dów szkolnych,
na emeryturze zawsze „w drodze”, a to jako sędzia zawodów lekkoatletycznych, a to j
ako uczestnik zebrania Głównej Komisji Rewizyjnej SZS, a to działacz Klubu
Olimpijczyka, a to jako lustrator obozu sportowego i wielu, wielu innych imprez
sportowych, nauczycielskich, wędkarskich. Nie mówiąc o częstym wizytowaniu
rodziny szeroko rozsianej po kraju.
Za pracę, którą wykonywał społecznie z pasją i zaangażowaniem był wielokrotnie
wyróżniany.
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Za działalność w oświacie w roku 1984 otrzymał tytuł Zasłużonego Nauczyciela PRL,
w 1988 roku tytuł Zasłużonego Trenera Związku Lekkiej Atletyki. Przyznano mu
godność Honorowego Członka Szkolnego Związku Sportowego. Odznaczony
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oświęcimskim, Medalami
Komisji Edukacji Narodowej, Tajnej Organizacji Nauczania, 100-lecia Sportu
Polskiego, Za Zasługi dla m. Elbląga, złotą i srebrną odznakami Zasłużony Działacz
Kultury Fizycznej. Był uhonorowany złotymi odznakami honorowymi polskich
związków koszykówki, łyżwiarstwa szybkiego, lekkiej atletyki, Związku
Nauczycielstwa Polskiego. W roku 1991 otrzymał medal im. Jędrzeja Śniadeckiego,
a w roku 2001 – Dyplom Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.
Życzeniem Witolda Truszkowskiego było, by spocząć w rodzinnym grobowcu na
cmentarzu w Pułtusku, co stało się dnia 22 czerwca 2005 r.

Mimo znacznej odległości między Elblągiem i Pułtuskiem w pożegnaniu nauczyciela,
pasjonata sportu uczestniczyło wielu elblążan, w tym poczty sztandarowe I i II
Liceum Ogólnokształcącego, delegacje nauczycieli, prezydenta Elbląga i Szkolnego
Związku Sportowego. Obecny był także sekretarz generalny Zarządu Głównego SZS,
który na ręce córki Małgorzaty przekazał pamiątkowy medal.
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