
W nocy z 22 lipca na 23 lipca 2014 r. zmarł po ponad rocznej walce ze straszną chorobą Kamil
Duszenko, nasz przyjaciel i kolega, członek Komitetu Głównego i Komisji Zadaniowej Olimpiady
Matematycznej. Urodził się 28 maja 1986 r. Był laureatem trzech kolejnych olimpiad w latach:
2002, 2003 i 2004. Jako uczeń reprezentował Polskę w 2003 i 2004 Międzynarodowej Olimpiadzie
Matematycznej, w 2004 został nagrodzony złotym medalem. W 2002 uczestniczył w XIII Zawodach
Matematycznych Państw Bałtyckich jako członek polskiej drużyny.

Członkiem Komitetu Głównego i Komisji Zadaniowej OM został w maju 2005 r i pełnił te funk-
cje do końca swych dni. Ułożył wiele zadań olimpijskich, w pierwszym stopniu nadchodzącej OM
cztery z dwunastu zadań są Jego autorstwa. Włączył się w prace nad redagowaniem zadań i ich roz-
wiązań, wykazując nieprzeciętne zdolności i zapał. Ostatni list w sprawie zadań i rozwiązań wysłał
15 lipca 2014 r, ze szpitala, w którym przebywał. Choroba nie przerwała jego pracy na rzecz OM,
cały czas korespondowaliśmy z Nim na temat zadań i ich rozwiązań. Przesyłał nam Swe opinie o
proponowanych na zawody zadaniach, opracowywał rozwiązania. W trudnym dla Olimpiady okresie
2007 - 2009 zapewnił współpracę studentów i doktorantów w organizacji OM i to z Nim członkowie
nielicznego wówczas KG OM ustalali wtedy sposób działania.

Pięć razy uczestniczył w prowadzeniu Obozu Naukowego OM. Jest współautorem czterech spra-
wozdań KG OM z przeprowadzonych zawodów i samodzielnym autorem następnych czterech, w tym
dwóch jeszcze nieopublikowanych. Był dwukrotnie zastępcą przewodniczącego delegacji polskiej na
Zawody Matematyczne Państw Bałtyckich, a potem jeszcze dwa razy jej przewodniczącym. W la-
tach 2011, 2012 przewodniczył też delegacji polskiej na Międzynarodowe Mistrzostwa Rumunii w
Matematyce. Kilkakrotnie kierował omówieniami zadań po finałach OM.

W 2009 r.otrzymał I nagrodę w konkursie im. Józefa Marcinkiewicza na najlepsze studenckie
prace matematyczne w Polsce. Był bardzo aktywnym matematykiem, w swej dziedzinie uzyskał
bardzo dobre wyniki, budzące zainteresowanie w świecie i tylko choroba przeszkodziła mu w za-
kończeniu przewodu doktorskiego. Poza zaangażowaniem w sprawy merytoryczne, angażował się,
zarówno w Olimpiadzie, jak poza nią w organizację spotkań naukowych, konferencji itp.

Z Kamilem bardzo dobrze się współpracowało. Był bardzo dobrze zorganizowany. W rozmowach
umiał bronić swych poglądów, ale potrafił też brać pod uwagę argumentację innych osób.

Bardzo nam będzie Kamila brakować. Bardzo trudno będzie znaleźć osoby, które go zastąpią.
Olimpiada Matematyczna i matematyka polska poniosły wielką stratę. Bardzo trudno pogodzić się
z odejściem młodego, pełnego życia człowieka.
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