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Waldemar Gorzkowski nie żyje
12 listopad 1939–15 lipiec 2007
Zofia Gołąb-Meyer

15 lipca w Isfahanie (Iran) zmarł na atak serca dr Waldemar Gorzowski. Odszedł w czasie trwania Międzynarodowej Olimpiady Fizycznej, w organizację której włożył
niesłychanie dużo serca, zaangażowania i energii. Miał
mocną opozycję przeciwko lokalizacji olimpiady właśnie
w Iranie. Zrozumiałe powody – od obawy o bezpieczeństwo uczestników po racje polityczne. Zachodziła obawa
bojkotu Olimpiady przez Stany Zjednoczone i inne kraje.
Waldek cierpliwie tłumaczył, że sam był w Iranie, wie jak
tam jest, a młodzież w Iranie trzeba popierać a nie izolować. Przypominał, jak to nas kiedyś wspierano. Waldek dopiął swego; tegoroczna olimpiada odbyła się w Iranie.
Mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych. Prawda, nie ma, ale są tacy, po
których zostaje wyrwa i pustka. Waldka będzie brakowało! Zapewne schedę po
nim w konkursie First Step to Nobel Prize i Międzynarodowych Olimpiadach
Fizycznych przejmą inni, ale osobowości Waldka nic nie zastąpi; jego zaangażowania, pasji i bezkompromisowości. Waldek był ostry i jednoznaczny w sądach. W jednym z ostatnich listów napisał „Byłem w Iranie, jak zwykle rzeczywistość ma się nijak do obrazu tworzonego przez media. Dziennikarzy to
należałoby rozstrzeliwać bez sądu za robienie wody z mózgu.” (11 lipca 2007).
Pomimo to akceptował – przynajmniej u mnie – odmienne zdanie. Reprezentował swoją społecznikowską, głęboko emocjonalną postawą, swoim przestrzeganiem zasad dobrej roboty, tępieniem bylejakości etos naukowca i nauczyciela
poprzedniego stulecia. Z drugiej strony ze swoimi pomysłami i wizjami wychodził w przyszłość. Mimo wszystkich zalet i rozkwitu olimpiad, dostrzegł palącą
potrzebę innej formy konkursu i stworzył taki konkurs.
Waldemar Gorzowski przeżyje nie tylko w pamięci uczniów i kolegów, ale
przede wszystkim w książkach z zadaniami z olimpiad, książkach tłumaczonych na wiele języków. Na zbiorach zadań Waldka kształci się przyszła elita
Chińczyków. Jego zbiory zadań mają tam bardzo duże nakłady i są poszukiwane przez uczniów i studentów.

