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Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Nigdy nie poznałem Pana Antoniego osobiście. Inspektora

BHP – związanego w przeszłości obowiązkami służbowymi
z gdańską ASP, poznaję z opowieści i wspomnień osób przechowujących Go w swojej pamięci. Trudno jednak zapomnieć
człowieka ponadprzeciętnego, wieloletniego kolegę, strażnika
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ale przede wszystkim
artystę komentującego swoje otoczenie słowami.
Nagłe odejście Pana Antoniego było zaskoczeniem dla osób,
które spotykały go dzień w dzień przy biurku, czy w trakcie
obchodów po Uczelni. Brakuje powszedniego „dzień dobry”,
ale co najważniejsze brakuje niepowszechnej dziś umiejętności,
która wyróżniała Pana Antoniego, umiejętności odznaczającej
się wyszukaną grzecznością i kulturą, co w swoich wspomnieniach przywołuje wielu rozmówców. Uprzejmość i takt to
cechy nieczęsto spotykane we współczesnym świecie. Stąd
prawdopodobnie rodzi się tęsknota za człowiekiem, kolegą
i przyjacielem, wraz z którym odeszły szarmanckie maniery.
Pierwszy tomik poezji Pana Antoniego Dutko wydała Polite
chnika Gdańska w 2007 r. Nie jest naszym celem naśladowanie
pomysłu, ale ukłon i gest w stronę Pana Antoniego, mieszczące
w sobie podziękowanie, wspomnienie Autora i oddanie należnego miejsca krótkim formom wierszowanym, które Pan
Antoni dedykował Akademii i jej pracownikom. Za pomysł
tego przedsięwzięcia dziękuję Pani Marzenie Kołodziejskiej, za
wybór wierszy i kontakt z autorami wspomnień – Pani Annie
Polańskiej, autorom wspomnień za koleżeńską uprzejmość
i chęć uczestniczenia w projekcie, a Wam Drodzy Czytelnicy
życzę miłej lektury.

Mariusz Wrona

Biogram

Antoni Damazy Eugeniusz Dutko urodził się 6 stycznia 1936 r.
w Mołodecznie (obecnie Białoruś). Był synem Leona i Eugenii
Dutko z domu Jankun. Zamiłowanie do sztuki odziedziczył
zapewne po ojcu, który malował pełne wrażliwości i lekkości
akwarelowe pejzaże. Leon Dutko przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego pełnił obowiązki wiceburmistrza
Mołodeczna. Wojna zmusiła Państwa Dutko do przeprowadzki
do Ełku, tam Antoni pobierał nauki w szkole podstawowej
i Liceum Mechanicznym. W 1953 r. uzyskał dyplom ukończenia Technikum Budowy Maszyn Ministerstwa Przemysłu
Maszynowego w Elblągu. Jeszcze w tym samym roku rozpoczął
pracę w Zakładach Mechaniki Precyzyjnej „Unitra – Magmor”,
w których pracował z przerwami do 1987 r. (1953–1973, 1978–
1987). W l. 1956–1959 odbył służbę w Marynarce Wojennej.
W Ośrodku Szkolenia Specjalistów Morskich Marynarki Wojennej zdobył uprawnienia młodszego maszynisty oraz odbył
praktykę w stoczni. Uczestniczył w kształceniu marynarzy
na ORP „Błyskawica”, ORP „Burza” oraz ORP „Grom” (II) i ORP
„Wicher” (II). Po zakończeniu służby, pragnąc pogłębiać wiedzę
w kierunku technicznym, wybrał studia na Politechnice Gdańskiej. W 1965 r. otrzymał tytuł inżyniera mechanika, w 1970 r.
ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie na Wydziale
Mechanicznym Technologicznym w zakresie mechaniki, specjalność: obrabiarki, narzędzia i technologia budowy maszyn.
Po uzyskaniu tytułu mgr. inż. Antoni Dutko, nie przestawał
podnosić swoich kwalifikacji zawodowych. W 1979 r. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
nadało mu uprawnienia Rzeczoznawcy SIMP, specjalizacja:
remont maszyn i urządzeń. W l. 1987–1990 był zatrudniony
na stanowisku Głównego Technologa w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Gdańsku, następnie w Państwowej
Inspekcji Pracy – Okręgowym Inspektoracie Pracy w Gdańsku

(1990–2003). Pan Antoni Dutko w wieku sześćdziesięciu lat
został słuchaczem Podyplomowych Studiów Prawa Pracy na
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego,
które ukończył w 1996 r.
15 stycznia 2004 r. rozpoczął pracę na stanowisku Specjalisty ds. BHP w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Przez
blisko 7 lat dbał o warunki pracy w Uczelni, szkolił studentów
i pracowników. Szczególnie podczas wielkiej przebudowy –
realizacji projektu „Zwiększenie dostępu do edukacji artystycznej, poprzez poprawę stanu infrastruktury ASP w Gdań
sku w l. 2010–2012”, jego zaangażowanie w przestrzeganie
przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy było
bardzo widoczne i odczuwalne przez pracowników Akademii.
Pomimo dużego zaangażowania w pracę, swój wolny czas
poświęcał czynom społecznym i udziałom w stowarzyszeniach. Należał do Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Hymnu
Narodowego w Będominie, którego w l. 2001–2005 był prezesem. Zaangażował się w dotarcie do rękopisu „Mazurka
Dąbrowskiego”, pisząc list do prezydenta Władimira Putina
z prośbą, o uruchomienie procedury poszukiwań manuskryptu, ponieważ jak twierdził Pan Antoni – ostatni ślad
prowadził do Moskwy. St. mar. pchor. rez. Antoni Dutko był
również członkiem Towarzystwa Przyjaciół Okrętu Muzeum
ORP „Błyskawica”. W 2001 r. wraz z mar. rez. inż. Tadeuszem
Ciecieręgą zainicjował pierwszy po II wojnie światowej Zjazd
Załóg Niszczycieli Marynarki Wojennej. W wolnych chwilach
śpiewał w chórze kościelnym. Podczas pielgrzymki Jana
Pawła II w 1999 r. do Trójmiasta Pan Antoni występował
w podwójnej roli – jako Inspektor Pracy, nadzorował miejsca,
w których miał przebywać Papież oraz chórzysty, w trakcie
odprawianej mszy świętej na sopockim hipodromie. Opiekę
nad Antonim Dutko sprawowały muzy poezji. Jego nagła
śmierć, nomen omen 13 grudnia 2011 r., przerwała prace nad
kolejnym wydaniem własnych wierszy. W 2007 r. pisał, że
jako inżynier „[...] który obok swego zawodu kocha sztukę,
piękno […] ma szansę dać odpocząć szarym komórkom poprzez
twórczość poetycką”.

Informacje o Antonim Dutko na podstawie poniższych
źródeł, zebrała i opracowała Anna Polańska
• Archiwum ASP w Gdańsku, Teczka osobowa Antoni Dutko
• Dutko Antoni, Ani trwożliwe, ani zuchwałe, Gdańsk 2007
• http://www.3fo.mw.mil.pl/index.php?akcja=archiwum&years=2012&months=&id=675 (dostęp 10.09.2017)
• http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/53570,tajna-misja-przy-oltarzu,id,t.html (dostęp 10.09.2017)
• https://www.polskieradio.pl/80/1007/Artykul/341962,W-poszukiwaniu-zaginionego-rekopisu (dostęp 11.09.2017)
• http://towarzystwoprzyjaciolmhnb.pl/historiatowarzystwa.
html (dostęp 11.09.2017)

Antoni Dutko
wiersze

asp w Gdańsku

W samym środku Gdańska,
Gdzie kończy się ludzka anemia,
Egzystuje Wielmożna i Jaśniepańska,
Sztuk Pięknych Akademia.
W dawnej beczce po prochu,
Siedzą i tworzą Artyści,
Kulturę dźwigają po trochu,
Która upada aliści.
Na górze Rektor i Administracja,
Niżej Profesorowie, Artyści, Studenci,
Na samym dole Technokracja,
I karuzela się kręci.
Każdy chce w życiu zaistnieć,
I przeżyć dostatnio i godnie,
Choć czasem aż strach myśleć,
Uczonym brakuje na spodnie.
Wypływa więc stąd taka nauka.
Dla wszystkich ludzi jest ta uczelnia,
I znajdzie ten, czego szuka,
Trochę grosza, a może i nieśmiertelność.

A. D. Gdańsk, wiosna 2005 r.

Remont się skończy

Kiedy opadły kurz
Przypomina o remoncie
To się nasuwa dowcip
Jak jest źle, ciasno i biednie
Trzeba zafundować remont
Albo kupić kozę
No i mamy jak w dowcipie
Hałas, bobki, smród i brud
Mądry doradca powie
Poczekajcie, na zakończenie
Albo sprzedajcie kozę.
Jaki mądry doradca
Jak wszystko pachnie
A ile przestrzeni
I trochę pieniędzy zostanie
Na poprawki i może podwyżki.
E, co to, to nie
W ASP.

A. D.

Pani profesor z asp,
pewien profesor

Chodzimy po Sopocie
Podziwiamy chłopców i dziewczyny
Zjadają łakocie
Lody i maliny.
Jeśli nie chcesz mojej zguby
Chodź na molo
My jesteśmy mololuby
Razem i solo.
Tramwaj jest do Helu
Wygodny i tanio
Wsiądźmy przyjacielu
Morzu na spotkanie.
Powrócimy tu
Gdy miną słoty
Gdy obudzą się ze snu
Kochane Sopoty.

A. D.

Drogi emerycie!

Naszym porządkowym

Kalendarz kłamie Panie Profesorze
Coś z tym wiekiem jest nie tak
Kiedy człowiek jeszcze może
Kiedy dojrzał życia smak.

Bezimienne nie są Panie
Ledwo świt za oknem wstanie
Lśnią podłogi, okna, schody
Więcej wody, więcej wody.

Twarde są wyroki Nieba
No i chyba prawa
Z jednym nam się godzić trzeba
Z resztą, ludzka sprawa.

Niechaj dla nich słowo
I życzliwość trwa
Niech żyją zdrowo
Akademia resztę da.

Na bok, na bok smutek wszelki
Muza geniusz Twój obnaży
I zaśpiewa Dyakowski
Teraz Ci dostarczę wrażeń.

W wielkich trybach
Naszej Uczelni
Każdy trybik chyba
Jest nieśmiertelny.

Akademia, będzie miód
Koleżanki, koledzy, rodacy
Pieniędzy napędza w bród
Za owoce Twojej pracy.

W pięknym życia biegu
Zwolnij przyjacielu
Popatrz jak w szeregu
Z innymi pędzisz do celu.

Oj! Będą niejedni zazdrościć
Talentu, pieniędzy i fury
Ostro muszą popościć
By dotrwać do emerytury.
Co Bóg złączył raz na wieki
Niech człowiek nie dzieli
Przychodź tworzyć tu człowieku
Razem się martwić i razem weselić.

A.D.

A. D.

Wyniosłości

Opluwajcie się rodacy
Osobistą kulturą
I nie męczcie się pracą
Tylko dupa, fura, wóda górą.

Idzie sobie Wielki Ra
Prace ma na każdym słupie
I dlatego wszystkich w dupie ma
No i wszyscy też go mają w dupie.

A sztuka, ta dla ludzi
To zwykła przesada
Nikt dla ludzi się nie trudzi
A o sztuce tylko gadać, bo wypada.

Patrzą „wszyscy” więc na Ra
I na ważne jego miny
Może komuś rękę da?
Nie doczekasz tej godziny!
A z tych „wszystkich” mały ra
Prace ma na jednym słupie
Ale resztę „wszystkich” w dupie ma
No a reszta ma go w dupie.
Reszta „ wszystkich” patrzy na małego ra
Obserwując jego groźne miny
Ktoś tu komuś kopa da
Lub zapewni zwykłe drwiny.
W reszcie „wszystkich” mini, mini ra
Nie ma prac na jakimkolwiek słupie
Lecz wysoko czoło ma
I ma wszystkich w dupie.
I tak dalej i bez końca
Wszyscy wszystkich mają w dupie
Nie widziała dupa słońca
Wszyscy równi są w tej kupie.

A. D.

Co jest najważniejsze w asp

Kiedy?

Co jest najważniejsze w ASP
Każdy wie, że BHP
I czy chcecie, czy też nie
Najważniejsze BHP.

Wierszem teraz się nazywa
Myśl, przenośnię, metaforę
Bywa, że rym bywa
No i rytmy spore.

W domu nasze damy oraz mamy
Zajmują samymi drobiazgami
Wychowują dzieci, budżet w garści mają
No a czasem kieszonkowe dają.

Szlag by trafił tę epokę
Patrzcie której wiedzie
Zjedli piękna kwokę
Co na złotych jajkach siedzi.

My zajmujemy się najważniejszymi sprawami
Zajmujemy się wyłącznie sami bo się na tym znamy
No bo rozbrojenie i wojna jądrowa
To jest to i cóż tam białogłowa.

Rozkradzione złote jaja
Reszta ma już tylko swoje
Jeszcze ktoś się tam przyczaja
By mieć chociaż jajek troje.

No, a w ASP jak każdy wie
Robi każdy, to co chce
Ale wielka to jest sztuka
Coś nowego tu wykukać.

Runą mury i pomniki
Sztuka nad Polskę wróci
Tylko proszę bez paniki
Jeszcze będzie trochę uciech.

Więc czasami między nami, niestety
Wzbiera chęć na priorytety
No i wówczas chcesz czy nie
Najważniejsze BHP.

A.D. w ASP w 2007 r.

A. D.

Samemu trzeba

Pewien elektryk, co po świecie hasa
Montował wielkim ludziom alarmy
Zamontował je również u Picassa
Zabezpieczając domy i farmy.
Szczodry był Pablo stary
A elektryk chętnie obrazy brał
Przyjmował jako zapłatę i dary
Już wówczas Picasso sławę miał.
Po latach elektryk uczciwy
Zapragnął na dzieła mieć certyfikaty
Jednak syn Picassa chciwy
Nie może uwierzyć w gest taty.
Zapytam, skąd my to znamy
Z autopsji odpowiecie. O nieba!
Na co dzień takich mamy
Którym wszystko „samemu trzeba”.
Chętnie przyjmują: O! dzięki kolego
A swoje prace? Bez forsy lebiego!?
Długo, długo, nic z tego
„Samemu trzeba” kolego (po cichu: lebiego).
Na szczęście są liczni artyści
Wielki gest mają
Czasem nie bez żalu aliści
Prace prawie za darmo oddają.

Reszta pod hasłem „samemu trzeba”
Tulą do ciała swe prace
Niestety nie wezmą ze sobą do Nieba
Ba tam ani ich, ani ich prac nie potrzeba.

A. D.

Do przyjaciół

Fraszka, igraszka

Popatrz przyjacielu
Na piękno zbrojowni
Nie tylko na zewnątrz
Ale od środka.
Tam suną dostojnie
Wielcy i mali
Z duszami sztuki
Na ramieniu.
Mistrzowie i rzemieślnicy
Popatrz Przyjacielu
Na ich dzieła
Nie stresuj ich
I siebie
Na ziemi i w Niebie.

Wchodzi niebo jak studentka
O wpis do indeksu prosi
Zbiera we mnie taka chętka
Grawitacja działa, a unosi.

A.D.

A. D. 10.10.2009 r.

Dzieło

Bezradność przy asp

Wielka to zagadka
Artystycznego świadka
Zobaczyć i wierzyć
Dotknąć i przeżyć
Czyjeś Wielkie Dzieło
I skąd się wzięło.

Na wysokim murze
Stoi gołąb i moknie
Siąpi deszcz kwietniowy
A on moknie.

No i zaraz rozczarowanie
To współczesne drogi panie
Chociaż niezłe, wiecie
Błędy ma już przecie
O! Tu kropka, a tu kreska
A tu ogon pieska.
Lecz zagadka pozostaje
Komu tu talentu staje
Nie co i jak jest wykonane
Tylko kto jest dzieła panem
Czy to tylko zwykły cieć
Czy powinien tytuł mieć.
Kto was uczy, taka mać
Insynuacyje wredne tkać
Jeśli dzieło znakomite
Chwal faceta lub kobitę
Bo ich sztuka nie przeminie
Widzę to po twojej minie.

Chory jest, kuleje
Patrzy na mnie
Deszcz leje.
Patrzy i myśli
A może nie myśli
A może myśli
Że ja może nie myślę.
Chory jest i kuleje
Patrzy i myśli
Do niego się śmieję.
Myśli, że on trwa
Zmokły i w beznadziei
Jedną nogę zdrową ma
I się chwieje.
Mija wszystko
Wszystko płynie
Ziemskie uroczysko!

A. D.
A.D.

Myśli

Nasi!

I po cóż mi miliony
Rolls’Royce czy Majbachy
Ja zadowolony
Pracuję bez strachu.
Ani mnie ktoś zwolni
Ani wsadzi do pudła
Obracam się powolnie
U sztuki źródła.
Na co dzień piękno
Studentów, ich pracy
To w domu mi smętno
Kiedy ASP nie zobaczę.
To tu młoda fala
Przelewa się ochoczo
A ja tak z dala
Mam wizje prorocze.
To proszę szanownej iżby
Przegląd talentów
Niesprawiedliwym byłbym iżbym
Szukał zamiast brylantów ekskrementów.

Jak to dobrze być artystą
Pięknym młodym i bogatym
W kraju z piękną Wisłą
Po powrocie ze świata.

A.D.

No bo tutaj są kłopoty
Z forsą, farbami, potrzebami czego…
Wszystkich trawią suchoty
Na brak wszystkiego.
Aha, i nic się nie opłaca
Wszyscy kupią równo
Raz to ciężka praca
Dwa, to ma się za to gówno.
Dodać tu należy
Piękną polską zawiść
Czy się stoi czy się leży
Tylko zawiść może zbawić.
Tak się kręci karuzela
Naprężają się łańcuchy
Bujaj się Fela
Wypijemy, stare zuchy.

A. D. 2009 r.

Wielce Szanowny Pan inżynier
architekt Zdzisiu Kierejsza!

Sprawa bardzo niedzisiejsza
Kto załatwi: Pan Kierejsza
Sprawa trudna, forsa mniejsza
Kto załatwi: Pan Kierejsza
Gdy potrzebna jakaś Gejsza
Kto zastąpi? ... Pan Kierejsza?

Kiedy Drogi Przyjacielu
Zasiądziesz w kapciach i fotelu
Do ręki weźmiesz wiersz ten
I jeśli nie zmorzy Cię sen
Wspomnij przyjaciół i szefów
Kolegów od kielicha i dziewczyn do grzechów.

I tak przepłynęły lata
Pan Inżynier, bez krawata
Siedzi w foteliku sobie
Protezkami serek skrobie
Czyta wierszyk sobie tu
Głowa chyli się do snu
Niech nam żyje do lat stu!

W Akademii Sztuk Pięknych aliści
Pracują ludzie, a tworzą artyści
Razem z Tobą są ludzie tacy
Którzy tworzą im miejsca pracy
Gdzież by usiedli lub stali
Gdyby nie domy z cegły i stali.
Kiedy murarz domy muruje
Zdzisio już nowe planuje
Marzenka meble kupuje
Księgowość i kasa forsę szykuje
Heniu biega z gaśnicą
Antoni behape szuka ze świcą.
W starych murach ważne sprawy
To przetargi, to remonty, to wystawy
Pani Ania z aparatem gania
By utrwalić te zmagania
A Pan kanclerz na spokojnie
Pali fajkę jak na wojnie.

Antoni Damazy Eugeniusz Dutko
Gdańsk, Duża Zbrojownia ASP
30.11.2009 r.

Ocena prac

O sztuce

Wy, którzy czegoś od życia chcecie
Wy, którzy uczyć się chcecie pilnie
Wy, którzy kimś zostać możecie
Wy, którzy staracie się usilnie.

Co to jest sztuka
Zapytała artystka nieuka
Ten po głowie się podrapał
Powietrze w płuca nałapał.

Drżyjcie, wzorowi, pierwsi, najlepsi
Za plecami tłuszcza się czai wielka
Pije wino, denaturat, wódkę z pepsi
Poleci na was pusta butelka.

I powiedział
Co wiedział.

O jeśli nie, to nam biada
Bo ci zazdrośni bezinteresownie
Ocenią, że to gówno a nie czekolada
Oczernią, ocenią, zniszczą bezgłownie.
Może bezpieczniej malować, pisać
Obrazy, książki, jakieś wiersze
Niech sobie plują i mogą wysysać
Szpik z kości krzyżowej pierwszej.
Życzliwość zdycha z masami
Chowają się talenty w samotności
Wiem, że zostaniemy sami
Jedynie dla potomności.

To proszę pani jest jeden i basta
Albo jedna taka polska laska
Ale chytra sztuka
Każdego oszuka.
Zwróciła się więc artystka do sądu
Jakie na sztukę są sądu poglądy
Do sądu pytanie?
Nie proszę pani!
I poszła w świat
Artystka od lat.
Pytała szukała
Aż się zestarzała
Ars longa vita brevis
Zrozumiała, a ty tego nie wis.

A.D.
A. D.

Sztandar asp!

Lament studenta

Spotkałem był Panią profesor
Ani nazwiska, nawet imienia
Nie zapamiętałem, bo i po co
Jest miła i pełna życia
Emanuje młodością
Choć niemłoda
Pozdrawiamy się
Z radością
Na tym
Korytarzu jest
Bywa zdarzenie
Że spotkałem profesora
Niemłody i niestary, ale...
No właśnie, że wyrachowany
Mało dostępny i zabiegany, bowiem...
Praca, obowiązki, pieniądze i co jeszcze?
Nic, Panie profesorze, upływa życie.

Mam zaliczyć, rany Boskie
Przedmiot trudny choć wspaniały
Profesorze Nieczyporowski
Proszę o wyrozumiałość.
Mówi student, pot się leje
A profesor pilnie słucha
I pod nosem się śmieje
Ma przed sobą zucha.
Do indeksu piątka wpada
Do widzenia jegomości
Jeszcze coś profesor gada
Student jest już na wolności.
Życie olej weryfikuje
Warto wiedzieć wiele
Olej w głowie się nie psuje
Wspomnisz profesora przyjacielu.

A. D.
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Prof. Czesław Tumielewicz

Rozglądajcie się

Śnieżynki zmatowiły obraz
Ledwo widać Kościół Mariacki
I tak jakby się przenikała
Ostra Brama i Wilno w tle.

Opowiem wam kochani
O cudach tego świata
Reszta to też cuda
Ale czy zobaczyć się wam uda.
Chodzi sobie pachnąca mlekiem krowa
Trawę spożywa, a daje tłuste mleko.
Ziarna zmielone, dadzą chleb złoty
Posmarowany masłem, chrupiący. I sól!
Mleko prosto od krowy, ciepłe
I chleb z masłem i konfiturami wiśni.
Chodzi sobie opasła świnka
Zje wszystko i jest różowiutka.
Na chlebie świeży smalec ze skwareczkami
I cebulka utajona na złoto.
Biega sobie kurka i zaraz gdacze
Zniosła jajko piękną komórkę i dużą.
I pewnie była na początku i kura
I jajko i kogut, bo tak miało być.
A wszystko to poprzetykane
Złotymi promieniami słońca
Pięknymi obłokami, barankami
A wszystko reszta to cuda.
Rozglądajcie się, może i wam się uda.

Serce łomoce przy kołnierzyku
Przetarte okulary
A obraz nie znika
Cudowne to czary.
Słońce przebiło się znów
Lśnią brylanty na Piwnej
I choć tęskno do snów
Na zewnątrz nie będę naiwny.

A.D.
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Robert Świtała. WSPOMNIENIE

Św. Pamięci Robert Świtała
Urodzony 25.11.1941 r. na Kaszubskiej Ziemi
Zmarł 16.03.2009 r.
Długoletni pracownik zaplecza technicznego Akademii
Sztuk Pięknych w Gdańsku.
Prawy i życzliwy człowiek o ogromnej
Wiedzy technicznej.
W przepastnych piwnicach Wielkiej Zbrojowni,
W starych murach Wieży Słomianej
W niezliczonych zakamarkach
W ciszy i gwarze, jak życie chce...
Pracuje gdańska ASP.
Jak myszka suniesz cicho z torbą na ramieniu
Nie omijasz profesorów ni studentów
Tam coś zreperujesz, porozmawiasz...
Podzielisz się wiedzą bo to życie Twe
Szanownej gdańskiej ASP.
Takim Ciebie zapamiętamy Panie Robercie
Złotą rączką powszechnie nazywany.
Naprawiłeś samochód
Maszynę i co kto chce...
Wszystkim w ASP.
Teraz u św. Piotra dorabiasz zgubione klucze
Stary jest i gubi je co rusz...
Czy tylko po to żeś wezwany?
Czy chodzi o talenty Twe?
Nie zapomnianyś w ASP.

W imieniu przyjaciół A. D.

Żal (sknery), bogatego
profesora

Idziesz sobie po ulicy
Zjadasz smaczne czekoladki
A na twojej poprzecznicy
Pani zbiera datki.
Ręce masz zajęte
A, to nie dam nic
Aż tu dziewczę uśmiechnięte
Do skarbonki grosik pyc.
Idziesz dalej pełen żalu
Mogłem dać jak ona
Jak to w życiu, jest po balu
Dusza płacze zawstydzona.
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Parę myśli Alberta E.

Coraz bardziej wątpiłem w odkrycia
Prawdziwych praw przez próby ich konstruowania
W oparciu o znane fakty i bycia
Z autorytetami związany.

Wyglądam przez okno na park zielony
A tam chodzą ludzie lub stoją
Nie wiedziałem, że to park dla szalonych
Wiedziałem, że nie zajmują się kwantów teorią.

Wam młodzi przekazuję w darze
Że indukcja i dedukcja ważne w nauce
I że choć często w parze
Preferuję dedukcję, jak przystało sztuce.

Wszechmogącemu udała się sztuka
Połączenia kwantowego i falowego charakteru
I światłem popłynęła nowa nauka
Odrzucając atmosferę eteru.
Miłość ma do nauki przybierała na sile
Gdyż przenosiła mnie z tego łez padołu
W spokojniejszej strefy chwile
By tam z radością pracować pospołu.
Raz anioł ukazał wspaniałą i kuszącą stronę
Ale gdy odsłonił pozostałe oblicze
Uciekłem w przerażeniu do niej
Która głównie rachunków dotyczy.
Na pytanie jak z tym geniuszem
Opowiadam o żuczku, pnącym się po gałęzi krzywej
Żuczek nie wie, że droga jest krzywa i rusza
A ja to dostrzegłem szczęśliwie.
Przestrzeń i czas rozważam osobno
Muszę odejść w cień niezaprzeczalny
A nowe idee przychodzą podobno
Gdy są rezultatem doświadczeń intelektualnych.

Antoni Dutko

***
Sztuką jest
być pięknym, młodym
i bogatym. Wówczas
prawdziwie tęskni się
mądrością za sztuką.

A.D.

Wspomnienia

Niektórzy twierdzą, że wszechświat jest zimny i nieprzystępny, i to tylko my ogrzewamy go temperaturą
naszych uczuć. Pan Antoni Dutko – choć zawodowo, jak
to specjalista BHP, przestrzegał bliźnich przed ich roztargnieniem i pułapkami wynikającymi z braku wyobraźni, jednocześnie miał w sobie mnóstwo empatii, którą
dzielił się szczodrze, ocieplając – to nie zawsze przyjazne
środowisko pracy – pogodnym spojrzeniem i troską o innych. Dzięki Niemu ten kawałek wszechświata wokół nas
stawał się cieplejszy...

Pan Antoni był bardzo życzliwym, a zarazem skromnym
człowiekiem. Chętnie dzielił się swoją życiową mądrością
oraz ogromnym doświadczeniem. Zawsze „na posterunku” – w życiu zawodowym, jak i prywatnym – artysta,
poeta, bardzo zdyscyplinowany, uporządkowany i z poczuciem humoru. Mile wspominam znajomość z tak wspaniałą osobą i cieszę się, że mogłam Go poznać.
Marzena Kołodziejska

Tomasz Bogusławski

Poznałem Pana Antoniego Dutko w drugiej połowie lat 90.
ubiegłego wieku. Był moim wykładowcą w Studium policealnym BHP oraz promotorem mojej pracy dyplomowej.
Już wtedy dostrzegłem ogromną wiedzę Pana Antoniego,
popartą doświadczeniem, nie tylko z zakresu BHP, prawa
pracy i ochrony przeciwpożarowej, ale także dotyczącą
historii, czy militariów. Zawsze przygotowany i zdyscyplinowany, to cechy bardzo przydatne w wojsku, w którym
Pan Antoni służył. Opowiadał mi różne historie związane
m. in. z Marynarką Wojenną. Uczynny, nigdy nie odmawiał
pomocy.
Henryk Cieślak

Aby trafnie ująć niezwykłość postaci, którą niewątpliwie
był Pan Antoni, należałoby wymienić niecodzienną mądrość i wieloletnie doświadczenie w służbie, wspomnieć
liczne przygody życiowe, na jakie napotykał na swojej
drodze. Klasyczny i niespotykany już prawie w dzisiejszych czasach – dżentelmen, który będąc człowiekiem
zasad, zdrowego rozsądku oraz honoru, otrzymał od
losu niezwykle wrażliwą duszę i cechę przejawiającą się
w otwartości na drugiego człowieka.
Piotr Chałkowski

Pan Antoni Dutko, jako specjalista do spraw BHP i z racji
swoich obowiązków, konstruował z kolejnych punktów
wielu regulaminów, metodą kserowania, wycinania
in
 aklejania (technika poprzedzająca obecną funkcję
kopiuj – wklej), kolejne wytyczne dotyczące bezpiecznej
obsługi różnych mechanicznych i elektrycznych urządzeń. Napisał też kilka regulaminów dla mnie. Szczególnie
zapamiętałem jeden, skonstruowany na okoliczność corocznego odpalania pieca do wytopu żeliwa. „Warsztatami
odlewniczymi” interesował się zawsze, wypytywał o datę
uruchomienia pieca jednocześnie zapowiadając się z wizytą. Ja zaś świadomy tego, że dla wprawnego oka specjalisty
BHP – pomimo moich starań o bezpieczeństwo pracy – coś
może wydać się niebezpieczne. Na wszelki wypadek zapraszałem Go przed południem, w dniu „lania”. Zaś samą
akcję odlewniczą z premedytacją planowałem na popołudnie. Pan Antoni chodził przez kilka godzin po placu Małej
Zbrojowni i obserwował niespieszne przygotowania do
odlewów. Znużony naszą opieszałością w odpalaniu pieca,
nigdy nie doczekał się finału. Niedawno dowiedziałem się,
że jeden z wierszy poświęcił również mojej osobie. Teraz
rozumiem, co miał na myśli kreśląc w zwrotce słowa:
Dzieła się doczekać trudno
Bo ostygnąć muszą
Trzeba czekać, że aż nudno
Lecz efekty duszę kuszą.
Pana Antoniego wspominam jako człowieka energicznego,
dowcipnego, pogodnego i życzliwego dla wszystkich.
Jan Szczypka

Pan Antoni był częstym gościem w Bibliotece, jako że
kochał książki – sam miał w domu bogaty ich zbiór, ciągle
uzupełniany. O książkach ze swojej kolekcji, szczególnie
tych unikatowych, tzw. „białych krukach”, potrafił mówić
długo i barwnie. Wśród Jego licznych zainteresowań
szczególne miejsce zajmował Hymn Narodowy – „Mazurek
Dąbrowskiego” oraz jego twórca – Józef Wybicki.
Pan Antoni Dutko był bardzo aktywnym członkiem
Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Hymnu Narodowego
w Będominie, przez jakiś czas stał nawet na jego czele.
W ramach popularyzacji tego tematu, podarował uczelnianej Bibliotece książkę, wydaną przez Towarzystwo poświęconą Muzeum w Będominie. Zawsze elegancki, w granatowej marynarce i pod krawatem – granat, jak sądzę,
był Jego ulubionym kolorem. Dystyngowany, ale i lubiący
pożartować. Życzliwy ludziom i starający się im pomagać.
Posiadający różnorodne zainteresowania – takiego Pana
Antoniego zapamiętałam. Po Jego niespodziewanym, nagłym odejściu, przez długi czas wydawało mi się, że widzę
Pana Antoniego idącego korytarzem koło Biblioteki i za
chwilę usłyszę codzienne „Dzień dobry”...
Małgorzata Dąbrowska

W zamierzchłych czasach, chociaż zapewne nie tak
odległych jak to nam się wydaje, w Szkole zjawił się Pan
Antoni. Jego biurko ustawiono w dawnych pomieszczeniach dziekanatu Edukacji Artystycznej, stąd przychodząc
do pracy siłą rzeczy spotykałem Pana Antoniego. Jako że
obaj zjawialiśmy się w Akademii dość wcześnie, mieliśmy
dużo czasu na zabawianie się rozmową. Dzięki temu mogłem poznać Jego sposób patrzenia na świat, odkryć cząstkę tego, co definiowało Go jako człowieka. Było w Nim coś
z przedwojennego urzędnika w najlepszym tego słowa
rozumieniu. Przede wszystkim odczuwało się wielki
szacunek dla drugiego człowieka, który przejawiał się
zarówno w sposobie prowadzenia rozmowy, ale i w stroju:
do pracy zawsze przychodził w garniturze, zawsze pod
krawatem. Dyskusje jakie prowadziliśmy wolne były od polityki i plotek, choć czasami zdawał się być wyraźnie poruszony jakąś głupotą czy niesprawiedliwością. Naturalnym
jest, że rozmawialiśmy o sztuce, ale zdarzało się i mówić
o Platonie i Arystotelesie, o prawdzie i uczciwości, o szczęściu, przetykając to na przykład opowieściami o kolorach
mundurów wojskowych II Rzeczypospolitej, w szczególności zaś kolorem i szykiem mundurów Marynarki Wojennej.
W mojej pamięci na zawsze pozostanie Jego obraz jako
dobrego, wrażliwego człowieka, kogoś, kogo nie spotyka
się zbyt często.
Roman Nieczyporowski

Przemijanie napełnia nas smutkiem, ale wspomnienia
radością, jeżeli swoim życiem zasłużyliśmy na wdzięczną
pamięć otoczenia. Nasz nieodżałowany kolega – inżynier
Antoni Dutko, stworzył takie szanse, był bowiem osobą
wyjątkową. Zawsze elegancki, rzeczowy w rozmowie,
wykształcony, wymagający wobec innych, ale przede
wszystkim od siebie. Antoni Dutko był nie tylko inżynierem, lecz także poetą. Pisał wiersze, których patriotyczna, religijna i obyczajowa tematyka, wskazuje jakie miał
piękne i skomplikowane wnętrze. Nasz kolega Antoni
Dutko z satysfakcją pełnił funkcję opiekuna pracowników
Akademii, w zakresie warunków ich pracy. Cieszy mnie
fakt, że znalazło się grono wdzięcznych współpracowników inżyniera Antoniego Dutko, do których chcę dołączyć,
aby tak nietuzinkową postać uwiecznić w historii Uczelni.
Zdzisław Kierejsza

Pan Antoni... Pan Antoni lubił opowiadać o miejscach,
gdzie pracował. Bardzo ciekawe były Jego opowieści o pracach badawczych nad laserem, o Marynarce Wojennej.
Raz prowadziliśmy rozmowę na temat grzybów leśnych.
Kilka dni później dostałam od Niego specjalny nóż do
zbierania grzybów. A było to tak – przyszedł do Małej
Zbrojowni na kontrolę, najpierw rozmawialiśmy na inne
tematy, po czym pokazał mi nóż z pytaniem – do czego
służy? Pierwszy raz widziałam taki nóż. Okazało się, że
kupił go w kiosku „Ruchu”. Dostałam nóż w prezencie.
Pan Antoni lubił wycieczki do ciepłych krajów, przywoził stamtąd drobiazgi, np. lusterka, długopisy, którymi
obdarowywał niektóre osoby. Mam też tomik poezji
Pana Antoniego, z dedykacją wydany przez Politechnikę
Gdańską. Czasami czytam…
Gabriela Dzióbek

Przez jakiś czas Pan Antoni Dutko zajmował pokój wspólnie z pracownikami Ośrodka Informatycznego, w którym
wówczas pracowałam. Codziennie rano, zaraz po przyjściu
do pracy, Pan Antoni dzwonił do żony z pytaniem – jak
mija jej poranek? To było bardzo romantyczne.
Marzena Świniarska

Zapamiętałyśmy Pana Antoniego jako człowieka wrażliwego. Mimo swojego wieku był pełen werwy, miał w sobie
niespotykaną chęć życia i działania. W związku z przebudową głównego budynku Uczelni Pan Antoni miał dużo
zadań, ale nie zapominał o nas, dbał o nasze warunki pracy. Codziennie rano robił „obchód”, zatrzymywał się i pytał o zdrowie. Bez wątpienia był dżentelmenem. Wręczając
bombonierki, składał nam życzenia w Dniu Kobiet. Nie był
typem poety, ale swoje wrażenia wylewał na papier, pisząc
wiersze o ludziach, których spotykał na swej drodze.
Dowodem tego jest wiersz pt. „Naszym porządkowym”.
Dorota Chmielowiec
Mariola Jędrzejewska
Mariola Littwin
Marzena Ryszkowska
Zofia Szczęsna

Czy możliwe jest opisanie człowieka w kilku słowach?
Cokolwiek bym napisał, nie oddam w pełni tego, kim był
Pan Antoni Dutko. Znałem Go osobiście, jako „Pana od
BHP”. Kompetentnego, sumiennego i bardzo zorganizowanego, każda rzecz na jego biurku miała swoje stałe, niezmienne miejsce. Na takie osoby jak Pan Antoni mówimy
„ludzie starej daty”. Dla mnie Pan Antoni na zawsze już
będzie „Panem od BHP”, któremu asystowałem z laptopem
podczas szkolenia studentów I roku. Stare przysłowie
mówi –„Góra z górą się nie zejdzie, ale człowiek z człowiekiem zawsze”. Ja „zszedłem się“ ze wspomnieniem o Panu
Antonim zupełnie przez przypadek – sześć lat temu,
w oczekiwaniu na pizzę w lokalu gastronomicznym przy
ul. Partyzantów w Gdańsku. Trafiło mi w ręce kolorowe
czasopismo, a w nim artykuł o „dobrym sąsiedzie”.
Na stronach artykułu odnalazłem Pana Antoniego widzianego oczami Jego sąsiadów i znajomych – dobrego,
pomocnego i życzliwego człowieka.

Gdy wspominam Antoniego Dutko, po pierwsze przychodzą mi na myśl upór, wojskowy dryg, konkret i sznyt
dżentelmena z innej epoki. Towarzyszą im kultura
osobista i wigor. Nie był osobą spolegliwą, za to niesamowicie skrupulatny. W biurku przechowywał sporą
ilość akademickich skoroszytów wypełnionych odręcznym, eleganckim pismem. Na zawsze zapamiętam Pana
Antoniego jako osobę wyjątkowo punktualną. Pamiętam,
jak gdyby było to wczoraj, gdy pewnego dnia Pan Antoni
nie przyszedł o ósmej rano do pracy. To był ten krótki czas,
gdy dzieliliśmy wspólnie biuro przy ul. Chlebnickiej. Nie
pamiętam, jaki to był dzień tygodnia, ale widzę siebie przy
biurku ciągle zerkającą na zegarek. Jest 8:00. Zaraz wejdzie
„BHP-owiec” i na dzień dobry wymienimy kilka zdań,
wypijemy herbatę. 8:05… 8:10… – co jest grane – Antoniego
nie ma. 8:30… w końcu – chyba ok. 9:00 – telefon… Antoni
już nigdy nie wejdzie do biura, tak po prostu – już Go
nie ma…

Arkadiusz Roik
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