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W roku 1863 jak wszyscy pamiętamy z lekcji historii, na terenach
polskich pod zaborem rosyjskim wybuchły walki, znane później pod
nazwą Powstania Styczniowego. Powstanie to miało ogromne znaczenie w
kształtowaniu naszej narodowej świadomości, pomimo, że militarnie i
politycznie poniosło klęskę. W czasie Powstania po raz pierwszy w
nowożytnej Europie sprawnie funkcjonowało Państwo Podziemne ze
wszystkimi organami Państwa, ze społeczeństwem, administracją,
prawami, itp. W każdym razie, prawie siedemdziesiąt lat później, w trakcie
2. Wojny Światowej filozofia organizacji Polskiego Państwa Podziemnego
wielokrotnie nawiązywała do tamtych doświadczeń.
W historii którą chcę opowiedzieć Powstanie Styczniowe jest o tyle
istotne, że na terenach Wileńszczyzny walczył w jednym z licznych
oddziałów dwudziestojednoletni powstaniec, Soter Dederko. Jego oddział
został dość szybko rozbity, sam Soter skazany na zesłanie na Syberię. Miał
o tyle szczęście, że nie został skazany na katorgę, czyli pracę w
kopalniach, ale zesłanie. Miał zamieszkać w miasteczku Morszańsk w
guberni Tambowskiej.

Była to okolica o tyle przyjazna, iż nie był to ten Sybir w tajdze, ale
okolica, gdzie dojrzewały arbuzy, mimo, iż zimy były ostre. Zesłaniec taki
musiał co tydzień zgłaszać się do komisarza policji w miasteczku
(komisarz zresztą był przyjaźnie nastawiony do zesłańców), tam skazaniec
otrzymywał co tydzień 6 rubli z rządowej dotacji na zesłańców i nie miał
prawa podjęcia żadnej pracy. Suma 6 rubli wystarczyła na to aby mieć
opłaconą przez tydzień izbę w domu miejscowego gospodarza, oraz
samowar z herbatą na każde zawołanie. Ubranie i wyżywienie zależały od
zamożności rodziny lub samopomocy innych zesłańców. Soter miał to
szczęście, że w Morszańsku była stosunkowo liczna i nieźle
zorganizowana kolonia zesłańców polskich, oraz rodzina w miarę
możliwości pomagała.
Po pięciu latach zesłania objęła Sotera amnestia i wrócił do
mająteczku Oborek w powiecie oszmiańskim. W roku 1872 odwiedził go
w Oborku przyjaciel z zesłania, Aleksander Walicki i wieczorami
odczytywał swoje bardzo ciekawie napisane pamiętniki. Namawiał, aby
Soter też, jako świadek ważnych i ciekawych wydarzeń, spisywał swoje
wspomnienia. Soter tak i zaczął. Spisywał równym, kaligraficznym
pismem opowieści rodzinne, sąsiedzkie, szkolne. A że wiedział, iż jeden
obraz znaczy tyle co tysiąc słów, wklejał w pamiętnik fotografie i sztychy
pokazujące Wilno, profesorów szkoły, kolegów. Ponieważ nie wszystkie
interesujące go miejsca były dostępne na zdjęciach, a w tym czasie rozwój
fotografii był już na tyle zaawansowany, że mogła powstać fotografia
amatorska, nauczył się robić zdjęcia, aby pokazać rodzinny dworek,
kościół w mająteczku, miejsca swoich bitew. Nie miał większych ambicji,
traktował fotografię czysto użytkowo, chciał po prostu zilustrować
pamiętnik tak, aby przekazać, jak napisał we wstępie, swoim dzieciom
oraz ich dzieciom.
Pisał zatem Soter swój pamiętnik, a lata mijały. Dzieci rosły, zdrowie
coraz bardziej szwankowało. Z czasem wyjścia
na wycieczki
fotograficzne sprawiały coraz więcej trudności. W roku 1893 schorowany
Soter przekazał aparat swojemu trzynastoletniemu synowi, Marianowi.
Nauczył go obsługi aparatu i wysłał z zadaniami fotografowania
konkretnych miejsc i obiektów. Marian, młody chłopak, przy okazji którejś
z wycieczek zrobił zdjęcie, portret młodej dziewczyny, wieśniaczki
podwileńskiej. Zdjęcie się udało, podobało się w domu. Z czasem takich
fotografii było coraz więcej, zaczęły przeważać nad zdjęciami zleconymi.
Nauczył się z czasem Marian od Sotera również podstaw pracy w ciemni
fotograficznej. I zaczął działać samodzielnie.

Fotografował ludzi. Jeszcze, działając na prośbę Sotera, jak miał pokazać
fest na św. Rocha w kościele oborkowskim, zamiast z dzwonicy pokazać
wszystkie wozy i budy na placu przykościelnym, pokazał targujących się
chłopów, dziewczynę karmiącą i psa podobne scenki rodzajowe.
Był to okres coraz większej popularyzacji fotografii, rozwoju
fotografii amatorskiej, artystycznej, już nie tylko użytkowej. Wielka
postacią w tym czasie w Wilnie był twórca „Fotografii Ojczystej”, Jan
Bułhak. Jego zdanie liczyło się w fotografii bardzo. Któregoś dnia, około
roku 1899 do pracowni Bułhaka nieśmiało zastukał młody chłopak.
Poprosił o spojrzenie na zdjęcia, które przyniósł, i o poradę od Mistrza, co
robić, aby były, no przynajmniej dobre. Tym młodym człowiekiem,
onieśmielonym osobą swojego rozmówcy, był Marian.
Pan Jan Bułhak z lekkim westchnieniem odebrał od Mariana kopertę,
otworzył, założył okulary i zamilkł na dłuższy czas. Oglądał zdjęcia w
skupieniu. Jedno po drugim. Jak skończył, włożył je do koperty, oddał i
spojrzał uważnie na Mariana. Po chwili odezwał się w ten sposób.
- Jeżeli to są naprawdę Twoje zdjęcia, to jedyne co mogę zaproponować, to
podział imperium. Nie ma sensu, aby tak dobrzy twórcy jak my
konkurowali ze sobą. Ja jestem świetnym pejzażystą, Ty, jak widzę,
znakomitym portrecistą. Jeszcze nie raz o Tobie usłyszymy.
Dalszy ciąg rozmowy to już były różne technikalia, dyskusje o sztuce
itd. Istotne jest to, że umowa czysto dżentelmeńska, zawarta bez
świadków, bez żadnego papierka obowiązywała do końca życia. Ci dwaj
fotografowie, bardzo się ceniąc i szanując, nie rywalizowali ze sobą.
Ustalili niezahaczające się nisze fotograficzne.
Marian w 1902 roku podejmuje studia na Uniwersytecie
Warszawskim, włącza się w działalność kółka studenckiego
patriotycznego, następuje wsypa, rozprawa i wyrok. Przejście pod
pięćdziesięcioma kijami (taka ówczesna forma perelowskiej, milicyjnej
„ścieżki zdrowia”) oraz zakaz studiowania w uczelniach Imperium
Romanowów. Nie przekazała nam tradycja rodzinna w jaki sposób w
tamtym czasie Marian znajduje się w okolicach Murmańska, wiadomo, że
wkrótce potem na saniach zaprzężonych w renifery, z pomocą Lapończyka
ucieka do Norwegii. W krótkim czasie kończy studia na wydziale
elektrotechnicznym Uniwersytetu w Liege. W roku 1904 wraca do kraju,
żeni się i osiada w majątku żony, w Królowym Moście pod
Białymstokiem. Gospodaruje, organizuje w Białymstoku Izbę
Przemysłową i Kupiecką. Produkuje sukno wełniane na rynek rosyjski.

W 1906 roku rodzi im się syn Witold. W 1908 roku, na urodziny w dniu 29
lutego, dostaje od żony w prezencie aparat fotograficzny. Przypomina mu
się czas, kiedy fotografował. Powraca do fotografii, majątek idzie w
odstawkę, zarządza nim żona. Organizuje w Białymstoku Fotoklub Polski,
przenosi się do mieszkania w Białymstoku aby być bliżej swojego studia,
oraz środowiska fotograficznego. Białystok jest w tym czasie miastem
przemysłowym z intensywnym życiem kulturalnym.
Wybucha 1. Wojna Światowa. Co w tym czasie robi, nie wiele
wiemy. O wojnie w ogóle Marian nie lubił wspominać, mówiąc tylko , że
to czas dla kultury stracony. W roku 1918 odradza się Polska. Marian w
Białymstoku intensywnie działa w środowisku fotograficznym, organizuje
Teatr Miejski. Po dwóch latach, kolejna wojna na wschodnich granicach.
Wiem tylko, ze Marian w tym czasie pełni jakieś funkcje wojskowe
jeżdżąc wyjątkową na owe czasy konstrukcją, motocyklem z bocznym
koszem. Królowy Most ulega dewastacji i spaleniu. Maszyny sukiennicze
zostają rozkradzione i wywiezione w nieznanym, wschodnim kierunku.
Marian nie bardzo nadaje się do interesów i odbudowy , tak, że w roku
1922 Królowy Most zostaje sprzedany. Zaczyna się inflacja, ale Marian
zgadza się na rozłożenie zapłaty na 6 rat określonych nominałem, nie
wartością nabywczą. Za pierwszą ratę kupuje w Warszawie
sześciopokojowe mieszkanie, za ostatnią nie może pójść na kawę do
kawiarni. Zaczyna się okres warszawski w życiu.
Marian odtwarza swój warsztat fotograficzny. Zakłada na Placu
Trzech Krzyży Zakład Fotografii Portretowej Artystycznej. Nie jest to
zakład, gdzie klient może wejść z ulicy i zamówić sobie zdjęcia. Klient
jest tu zapraszany. Zapraszani są artyści, politycy, cały balet i chór Teatru
Wielkiego. Kazimierz Bartel, wielokrotny premier, i teoretyk sztuki ma
wykonane portrety. Karol Irzykowski jest stałym gościem w Zakładzie.
Znaczek pocztowy z portretem marszałka Rydza Śmigłego jest rytowany
na podstawie fotografii Mariana Dederki. W czasie tym, fotografia aby
mogła nazywać się artystyczną musi być wykonana w którejś z technik
szlachetnych – gumie, pigmencie, oleju, bromoleju lub bromolejuprzetłoku. Marian pracuje w tych technikach, lecz najbardziej lubi gumę.
W roku 1924 Marian musi wyjechać w interesach do Poznania.
Ponieważ w Zakładzie jest też zatrudniony laborant, Marian przekazuje na
dwa tygodnie zadanie kierowania zakładem swojemu osiemnastoletniemu
synowi, Witoldowi. Nie ma nowych zleceń, trzeba tylko oddać wykonane
prace, i zainkasować pieniądze. Zadanie po prostu kontrolnoreprezentacyjne.

Portret Witolda Dederki.
Jak po latach wspominał Witold, pewnie jeszcze pociąg z Dworca
Głównego nie ruszył, jak laborant powiedział Witoldowi.
- Mam lepszą pracę we Lwowie. Tu masz papier, tu wywoływacz , tu
utrwalacz a w zeszycie masz spisane zlecenia. Dasz sobie rade.
Pierwszy klient chciał Witka pobić i mówił jakieś słowa mało używane w
polszczyźnie, drugi kręcił głową, a trzeci bez problemu odebrał zdjęcia.

Jak Marian wrócił, orzekł:
- Skoro dałeś sobie radę, będą z Ciebie ludzie, pracujemy razem.
Witold zaczął się wdrażać w prace studyjne, laboratoryjne, gumę,
nawiązywał kontakty z ludźmi.
W sztuce jest to okres niesamowitej ilości tzw. „izmów”. Awangarda,
kubizm, fowizm, formalizm, konstruktywizm i tak dalej. Dederkowie jako
spółka autorska działają w różnych stylach. Któregoś razu Marian
fotografuje Witolda przywiązanego do słupa, owiniętego w biodrach
kawałkiem prześcieradła udającego zabitego. Marian dochodzi do
wniosku, że warto było Bay miał rany po strzałach z łuku, to byłby
świętym Sebastianem. W tym czasie taki retusz przeprowadzało się
techniką tzw. matlaku na negatywie. Była to technika trudna, ingerująca w
negatyw który łatwo było nieodwracalnie zniszczyć. Witold w Zakładzie
był retuszerem z tytułu swojego sporego talentu rysowniczego. Aby
uzgodnić jaki ma to być retusz, na odbitce pozytywowej kredą i węglem
narysował rany, strużki krwi i fragmenty strzały. Pokazał Marianowi aby
po jego akceptacji wykonać to samo na negatywie. Marian spojrzał i
powiedział:
- O to mi chodziło. Nie rób matlaku, ja zrobię reprodukcję tego co
narysowałeś i będziemy mieć negatyw roboczy.
Tak narodziła się technika o nazwie fotonit. Było to podniesione do
rangi sztuki dorysowywanie wąsów do portretów. Najpierw to był retusz
delikatny, potem poszedł w coraz mocniejsze, ostrzejsze, aż zdjecie
stawało się tylko pretekstem do utworzenia obrazu.
Po pewnym czasie spółka autorska się rozwiązała, Marian zajmował się
fotografią studyjną, Witold bardziej reporterską i techniczną. Zatrudnił się
jako fotolaborant w przedstawicielstwie Kodaka w Warszawie, potem był
kierownikiem laboratorium. Był fotoreporterem PATa (Polskiej Agencji
Telegraficznej), z czasem kierownikiem laboratorium i archiwum PATa.
Zorganizował kartotekę, w której każda osoba podpisana na zdjęciu miała
swoja fiszkę. Opowiadał, że na przykład, otrzymywali wiadomość, że w
Brazylii Kapitan X. dokonał zamachu na prezydenta, ale został ujęty i
czeka na proces.
Jeżeli PAT miał zdjęcie promocji w szkole oficerskiej w Brazylii sprzed
kilku lat, a na zdjęciu kapitan X. był na tym zdjęciu jako promowany
podporucznik, wykonywano reprodukcję fragmentu zdjęcia z tym
podporucznikiem, i można było sprzedać jako pierwsze dostępne zdjęcie
nawet agencji Reutera. Pamiętajmy, iż to była epoka bez komputerów,
każda osoba na zdjęciu musiała być ręcznie opisana. W tym okresie Witold

Dederko jest pierwszym fotografem w Warszawie pracującym aparatem
Leica. W roku 1936 przenosi się Witold Dederko do Szkoły Podchorążych
Lotnictwa w Dęblinie, Wydział Fotografii Lotniczej w Warszawie. Między
innymi dostaje zlecenie opracowania stanowiska fotozwiadu w samolocie
Łoś. Chodzi o zaprojektowanie mocowania aparatu fotograficznego w
kabinie obserwatora w samolocie. Prosi o pozwolenie wejścia do środka
samolotu na 30 minut aby pomierzyć odległości punktów w których mogą
być przykręcone wsporniki aparatu. Jako cywilny pracownik szkoły
dostaje pozwolenie podejścia do samolotu na odległość 100 metrów ze
względu na tajemnice wojskową. Oczywiście, zadanie nie może być
wykonane, ale pół roku później, w bibliotece Wydziału w angielskim
piśmie poświeconym technice lotniczej (tytułu nie pamiętam) znajduje
oczekiwany artykuł o Łosiu z rysunkami technicznymi o wystarczającej
dokładności do wykonania zadania. Taki to był polski kompleks tajemnicy
i szpiegomanii.
W 1939 roku pozostaje w Warszawie. Po kapitulacji znajduje duży
magazyn przeterminowanych szklanych płyt fotograficznych. Po zmyciu z
nich emulsji ma szyby i zarabia jako szklarz wstawiający powybijane szkła
okienne. Po pewnym czasie otwiera ze swoim bratem, Janem, Wytwórnię
Artykułów Żywnościowych Braci Dederko. Opowiada po latach, że ich
wielkim skarbem była beczka soporu śledziowego – wody po śledziach
solonych. Opracowują takie produkty jak Pasztetnik Braci Dederko, czyli
suchy chleb razowy rozmoczony zmielony na pastę o konsystencji
pasztetu, zaprawiona dla smaku tym soporem, czy Wódka z Zakąską. Był
to po prostu bimber z dodatkiem soporu. Po wypiciu kieliszeczka w ustach
zostawał posmak jakby się zakąsiło śledzikiem.
W połowie 1940 roku musi uciekać z Warszawy do Radzynia
Podlaskiego. Tam zatrudnia się w zakładzie fotograficznym. Któregoś razu
przychodzi do niego klient i ma zamówienie, trzeba zrobić 6 kompletów
zdjęć do dokumentów, ale tak, aby każdy mając którekolwiek zdjęcie, i
widząc klienta nie miał wątpliwości, że to ta sama osoba, natomiast mając
tylko zdjęcia z różnych kompletów nie pomyślał o tym nawet. Zadanie
zostało wykonane. Kontakt z klientem był podtrzymywany.
Okazało się, że to osoba z „lasu”. Kiedyś Witold dostaje od tego klienta,
już swojego dowódcy, zlecenie rozpoznania systemu umocnień w
koszarach Wehrmachtu w Radzyniu. Niemcy bardzo lubili się
fotografować, również robili zdjęcia sami i oddawali do zakładu. Znali
pracownika. Witold po otrzymaniu zadania bierze swój spory aparat i
idzie pod koszary. Na posterunku na bramie stoi znany mu Niemiec.

Proponuje mu, ze wykona kilka zdjęć, jak pełni służbę na posterunku.
Pewnie żona w Hamburgu ucieszy się widząc męża na zdjęciu. Zadanie
wykonane. Innym razem ma rozpoznać liczebność tego oddziału.
Przechodząc „przypadkowo” koło koszar od strony kuchni, zaczyna
rozmowę z kucharkami. W pewnej chwili mówi do nich:
- No idę, nie będę wam zawracał głowy, pewnie setkę obiadów musicie
przygotować?
- Żeby tylko, sto dwadzieścia pięć żołnierskich, dwadzieścia trzy
podoficerskie i cztery oficerskie…
Innym razem opracowując zlecone zdjęcia amatorskie jakiegoś
Niemca, widzi na zdjęciu dziwny obiekt. Wykonuje dodatkowy komplet
odbitek i przekazuje do „lasu”. Są to pierwsze zdjęcia jakie otrzymują
Alianci z prób „Panzerschrecka” – ręcznej wyrzutni pocisków
rakietowych. Niedługo potem Amerykanie opracowują pierwszą Bazookę.
Rok 1944, Witold jest w 2. Armii, organizuje gazetkę polową, teatr
wojskowy, ale kiedy oddziały podchodzą na front, szykując się do
forsowania Nysy, załatwia , iż cały teatr zostaje personelem Szpitala
Dywizyjnego. W tym czasie trzy razy wychodzi przed okopy po rannych,
uczestniczy w forsowaniu Nysy, a po wojnie zostaje osadnikiem
wojskowym w Lubaniu Śląskim. Organizuje tam wydawnictwo, wydaje
gazetę Na Straży, jest tam redaktorem technicznym i dziennikarzem,
felietonistom, organizuje teatr „Siódme Niebo”, działa przy odtworzeniu
życia społecznego na tym terenie. Otwiera zakład fotograficzny. Szykuje
się akcja wymiany dokumentów. Kennkarty mają być zamienione na
dowody osobiste. Na pytanie w Starostwie, ile osób jest zameldowanych
na terenie powiatu, na ile zdjęć w ramach tej akcji ma się przygotować,
dowiaduje się, ze to jest tajemnica państwowa. W tym samym budynku
mieści się Biuro Aprowiacji. Na pytanie, ile jest wydawanych kart
żywnościowych, dowiaduje się, że dla Polaków 3240 kart dla osób
dorosłych, 537 dziecięcych oraz 2340 kart dla ludności niepolskiej. Nadal
działa w Polsce szpiegomania i chęć utajnienia wszystkiego…
W roku 1948 wraca do Warszawy. Razem z Marianem są
założycielami organizacji będącej kontynuacją Fotoklubu Polskiego –
Związku Polskich Artystów Fotografików. Jednocześnie pracując wspólnie
organizują z innymi fotografami w Warszawie Technikum Fotograficzne
na Spokojnej. Wykładają tam. Organizują amatorski ruch fotograficzny –
WTF ( Warszawskie Towarzystwo Fotograficzne) następnie PTF - Polskie

Towarzystwo Fotograficzne, które następnie przekształca się w Federacje
Amatorskich Stowarzyszeń Fotograficznych w Polsce. Witold pracuje
najpierw w Centrali Handlu Chemicznego w dziale odczynników
fotograficznych, następnie w wydawnictwie Ruch jako autor pocztówek i
recenzent pocztówek. Pisze dużo, fotografuje. W roku 1953 w ramach
zajęć w WTF wykonują wspólnie z Marianem portret dziewczyny –
uczestnika walk w Powstaniu Warszawskim. Jeden z fotografów pisze do
tej modelki, Mani z Powstania, bardzo grafomański wiersz. Witold
odpowiada innym wierszem, zdecydowanie lepszym. W każdym razie
zwracają na siebie uwagę i w kilka lat później stają się rodzicami autora
niniejszego tekstu.
W roku 1962 Witold dostaje przydział na pracownię w odbudowanej
kamiennicy na Warszawskim Starym Mieście Z pokoiku w mieszkaniu
kołchozowym powierzchni 10 metrów kwadratowych przenosi się wraz z
Manią z Powstania i ich synem do tej pracowni. 48 metrów plus 20
metrów własnego strychu to są pałace. Największy pokój jest urządzony
tak, ze może służyć jako atelier fotograficzne łazienka o powierzchni 12
metrów jest ciemnią.
Wokoło Witolda gromadzą się jego uczniowie. Organizują grupę,
najpierw to grupa „Zieloni”, następnie zmieniają nazwę na grupa
„Przedszkole” – wszystko jako doskonalenie warsztatu w ramach ZPAF.
Jak próbują zarejestrować grupę „Przedszkole” w Ministerstwie Oświaty
jako jednostkę szkoleniową, dowiadują się, że referat żłobków i
przedszkoli jest w Ministerstwie Opieki Społecznej. W każdym razie,
ostatecznie
tworzy się słynny EOS – Eksperymentalny Ośrodek
Szkoleniowy Fotografii Artystycznej, działający jako grupa w ramach
ZPAF. Podstawową forma pracy była tam dyskusja nad zdjęciem
uczestnika oraz wykonywanie indywidualne zdjęć na zadany temat. Tu
musze powiedzieć, ze już pamiętam te tłumy osób przewijających sie
przez mieszkanie (w niektóre niedziele – bo nie było weekendów, sobota
była normalnym dniem pracy – przez mieszkanie potrafiło przejść nawet
200 osób).
Po pewnym czasie te zebrania znalazły się w kręgu zainteresowania dość
specyficznych organów państwa. Dość wspomnieć, ze kiedyś dzielnicowy
odwiedził mieszkanie i powiedział:
- Jeżeli postawi pan na stole butelkę wódki, to nie będzie można się
przyczepić do niczego, od popijawa, a tak, to nie wiadomo co to za
nielegalne zgromadzenie….

Wspomnę tylko, ze w latach siedemdziesiątych zeszłego stulecia co
najmniej 80% członków Warszawskiego Okręgu ZPAF przyznawał się do
korzeni EOSowskich.
Witold bardzo dużo pisał, wiele podręczników poradników
fotograficznych. Jego styl wykładu był bardzo specyficzny, nie podawał
recept a tylko pokazywał drogi rozwiązania problemu. Więcej mówił o
filozofii fotografii niż o samej czystej technice. Miało to taką zaletę, że jak
zrozumiało się problem, to sama recepta mogła być podana już w formie
niejako aforyzmy, czy krótkiej sentencji, jaka bez tego wcześniejszego
przygotowania byłaby niezrozumiała. Podręczniki wydawane w latach
późnych 60ych, 70ych oraz na początku lat 80ych w znakomitej
większości powstały w dwóch miejscach na Starym Mieście. W lokalu o
nazwie „Pasieka” gdzie dawniej podawano polskie miody sycone
(obecnie jest to restauracja w stylu pizzerii, z dodatkiem kilku gatunków
miodu) albo w znakomitej w tamtych latach herbaciarni i winiarni „U Pana
Michała” – obecnie hałaśliwej młodzieżowej piwiarni.
Dużo fotografuje, rozwija technikę gumy. W roku 1968 opracowuję
jej odmianę, zwaną guma warszawską (opis tej techniki zostaje wydany w
formie książkowej) gra w filmach. Był aktorem epizodycznym często
angażowanym przez takich reżyserów jak Antczak, Wajda, Beer, Kutz.
Lubi otaczać się osobami młodymi. Jest niezrównanym gawędziarzem.
Jego wykłady są okazją do tłumnego przybycia i dyskusji. Często ma
wystawy. W roku bodajże 1969 ma miejsce niesamowita wystawa w
Kordegardzie, ekskluzywnej galerii warszawskiej, przy Ministerstwie
Kultury. Wystawa nietypowa o tyle, że Foton – jedyny w zasadzie
dostępny Polsce producent materiałów fotograficznych, zaczął
produkować niezłej jakości papier fotograficzny w rolach 102x10000 cm,
zaczęły być modne tzw. prześcieradła czyli zdjęcia postaci ludzkich w
wymiarach naturalnych lub nawet powiększone, na tej wystawie Witold
pokazuje zdjęcia wykonane w technice gumy, z których największe ma
rozmiar 13x18 mm (tak, to nie pomyłka, milimetrów). Pamiętam z tej
wystawy następujące wydarzenie. Około połowy zdjęć to były akty. Wśród
odwiedzających jest jakiś starszy pan.
Ogląda zdjęcia, aż w pewnej chwili zaczerwienił się i szybko wybiegł z
galerii. Konsternacja, czy oburzył się i będzie skandal? Nie, po chwili
wrócił zaopatrzony w lupę filatelistyczną….
Od piątego roku życia pomagałem Ojcu w ciemni jako tzw. trzecia
ręka, - dociskając odbitki w utrwalaczu. Jak miałem lat bodajże 6 pokazał
mi jak robi się odbitki, w powiększalniku miał swój negatyw, pokazał mi

jak regulować wielkość, ostrość, gdzie włącza się powiększalnik, w jakiej
kolejności mam przekładać zdjęcia w kuwetach i powiedział:
- Teraz zrób odbitkę, ja wychodzę na papierosa, jak zrobisz to mnie
zawołaj.
I zostawił mnie z problemem. Taki był jego styl nauczania. Pokazać,
wyjaśnić, rozregulować i zostawić samego. Jak poszedłem do szkoły
dostałem mój pierwszy aparat, Ami, 6x6 cm. Służył mi cała szkołę.

Portret Szymona Dederki.
Z Witoldem nie rozmawiało się o negatywie, nie rozmawiało o
wglądówkach, minimalny wymóg zdjęcia do dyskusji to była odbitka
powiększona do rozmiaru ostatecznego, wysuszona, wyprostowana i
obcięta. Wtedy można było się dowiedzieć, na którym etapie co poprawić,

chyba , że umiało się uzasadnić, czemu efekt jest taki jaki jest i ze to
świadomie.
Najbardziej u ludzi cenił myślenie. Miał również pewien sposób
oceniania zdjęć. Przypadkowej osobie pokazywał zdjęcie , na 4 sekundy.
Po tym czasie chował zdjęcie i pytał jakie ono jest. Jeżeli w trakcie
rozmowy o zdjęciu zapytany potrafił powiedzieć, czy zdjęcie było
błyszczące, czy matowe, papier niebiesko biały czy kremowy i podobne
technikalia, oceniał zdjęcie jako złe. Jeżeli nasza uwaga zatrzymała się na
powierzchni papieru to znaczy ze obraz nas nie wciągnął.
Jednocześnie miał tendencje do rozbudowywania definicji tak, aby
pojęcia, określenia, często używane w odmiennym niż potocznym
znaczeniu, były tak określone, dopowiedziane, aby były jednoznaczne, aby
dyskutanci wiedzieli o czym rozmawiają.

Jego podręczniki fotograficzne, że wspomnę te najbardziej
kultowe obecnie jak „Oświetlenie w fotografii”, „Fotografowanie
architektury”, „Przedmiot rzeczywisty i jego obraz”, „Warsztat
techniczny artysty fotografa”, czy „Guma warszawska” zaczynały się
właśnie od różnych definicji oraz wskazywały sposoby szukania
rozwiązań poprzez zrozumienie problemu. Nie miały nic z obecnych
podręczników typu „Zostań fotografem/ kapitanem jachtowym/
śpiewakiem
operowym/
politykoznawcą/
superkochankiem
(niepotrzebne skreślić) w weekend”, tylko zmuszały do myślenia.
Każdy problem można rozwiązać myśleniem, nawet jak nie zna się
recepty, ponieważ myśląc można zaplanować sensowny ciąg prób
rozwiązania problemu.

Guma - pseudokrakelatura

Fotonit.

Guma jednobarwna.

Wpis Witolda Dederki dla Marka Grausza z 1983r.

Guma „warszawska” ze zbiorów Marka Grausza.

