
Okiem Stylisty 

Proces edukacji jest zawsze procesem zło-
żonym i długotrwałym. Każdy z nas wie         
o tym, ale często zapomina. 
W Polsce nastała tendencja do organizacji 
warsztatów, do nauki tylko przez praktykę. 
A najlepiej w jeden dzień. Tak, jakby wiedza 
i różne aspekty teorii nie miały znaczenia, 
tak jakby nic nie dawały. Jakbyśmy mogli 
się wykształcić tylko poprzez praktykę. 
Niestety, to niemożliwe. Często odbieramy 
telefony z zapytaniem, czy nasze szkolenie 
nie mogłoby trwać jeden dzień lub czy po 
jednym dniu szkolenia mogę być już Styli-
stą Opraw Okularowych? A tematyka na-
szych kursów  jest złożona, wymaga kilku 
godzin przekazania wiedzy teoretycznej                                          
i kilku praktycznej. My zbieramy te doświad-
czenia, którymi się dzielimy na szkoleniach 
od ponad 20 lat.
Edukacja to podstawa dla przyszłej kadry 
zawodowej, to wartościowy i czasochłonny 
proces, podczas którego człowiek poznaje 
od podszewki swój zawód. Taka refleksja 
towarzyszyła nam także w czasie szkole-
nia  młodzieży z Technikum Optycznego               

w Lubinie, którego poprowadzenie napeł-
niło nas optymizmem i nadzieją na dobrą 
przyszłość.
Nie tylko jako twórca nowych kompetencji 
na rynku optyki, ale również jako wykła-
dowca akademicki, którym miałem oka-
zję być przez 7 lat na Collegium Medicum                     
w Bydgoszczy na Uniwersytecie im. Miko-
łaja Kopernika, z wielką radością przyjąłem 
propozycję przeszkolenia uczniów tech-
nikum optycznego. To nowatorski projekt       
w skali całej Polski.
Ten właśnie projekt Stylisty Opraw Oku-
larowych został „uszyty na miarę” i dopa-
sowany do potrzeb młodego pokolenia 
kształcących się techników optyków. Tutaj 
też, oprócz doświadczenia zawodowego, 
przydały się niewątpliwie uprawnienia pe-
dagogiczne do kształcenia osób nieletnich, 
które również posiadam. To kolejny niezwy-
kle ważny aspekt prawny, wynikający z pro-
wadzenia szkoleń, nakładający ustawowo 
na „trenerów” obowiązek posiadania odpo-
wiednich uprawnień. 
Ale … zacznijmy od początku. Zadzwonił 

telefon: „Tu Technikum Optyczne w Lubi-
nie…”  I tak, krok po kroku, po wielu rozmo-
wach i ustaleniach, doszliśmy do realizacji 
szkolenia dla wybranej grupy 10 ambitnych 
uczniów. Wspólnie z panią dyrektor i kadrą 
nauczycieli Dolnośląskiego Zespołu Szkół 
w Lubinie, doprowadziliśmy do urzeczy-
wistnienia tego pionierskiego, pierwszego         
w Polsce szkolenia młodzieży. 
Zostało ono zaplanowane jako trzydnio-
we. W pierwszych dwóch dniach zajęliśmy 
się omówieniem i przedstawieniem zasad 
Stylizacji Opraw Okularowych. Dzień trzeci 
poświęciliśmy w 100% na praktykę. Pro-
gram był niezwykle napięty, ale wielka chęć 
uczniów do poznania zagadnień pozwoliła 
nam skutecznie go zrealizować w całości. 
Nie bez znaczenia jest tutaj postawa mło-
dzieży. W czasie szkolenia, z godziny na 
godzinę, kształtowały się między nami ser-
deczne relacje. To one w sposób niezwykły 
wpłynęły na wyjątkowy charakter kursu                                   
i motywację w trakcie tych kilku razem spę-
dzonych dni. Szkolenie pozwoliło uczniom 
na zdobycie nowych kompetencji jako 

Dobór koloru opraw okularowych 
zależny jest od subtonu pigmenta-
cji skóry klienta, czyli, krótko mó-
wiąc, od fototypu skóry człowieka. 
Czym jest fototyp skóry?
Termin ten wprowadził do świata 
medycznego dr Thomas B. Fitzpa-
trick, dermatolog z Harvard Medi-
cal School. Podjął się on klasyfikacji 
rodzajów karnacji, czyli kolorów 
ludzkiej skóry w zależności od jej 
zachowania na promieniowanie 
UV. Swoje badania oparł o obser-
wacje reakcji skórnych po pierw-
szej w roku ekspozycji na słońce. 
Wynikiem tych badań jest opis cha-
rakterystycznych cech sześciu foto-
typów, które określają temperaturę 
barwową pigmentacji, dzieląc sub-
tony skóry na chłodne i ciepłe. 

W 1975 roku dr Fitzpatrick przed-
stawił wyniki swoich doświadczeń, 
które do dzisiaj stanowią także          
o zrozumieniu doboru kolorów,       
a tym samym pomocne są w styli-
zacji opraw okularowych. 
To melanina, a właściwie jej trzy 
różne rodzaje (trzy pigmenty z gru-
py melanin) tworzą osobniczy, ge-
netycznie uwarunkowany i niepo-
wtarzalny koloryt skóry. Dlatego 
możemy obserwować obecność       
w skórze takich kolorów-barwni-
ków, jak: żółty, pomarańczowy, 
czerwony, fioletowy, niebieski czy 
zielony. 
Punktem wyjścia w uświadomieniu 
sobie, że u każdego z nas występu-
ją różne i indywidualne kolory jest 
kolor tęczówki oka. Jednak tęczów-

ka stanowi zaledwie 1% wartości    
w układzie pigmentacyjnym, dla-
tego w 99 % barw opraw okularo-
wych nie dobieramy do koloru tę-
czówki oka. 
Najważniejszą informacją przy do-
borze kolorów w stylizacji opraw 
okularowych jest pigmentacja 
skóry - fototyp. Dlaczego odcień 
skóry jest punktem odniesienia 
do kolorów opraw okularowych? 
Odpowiedź z punktu widzenia me-
dycznego, jak i praktycznego, jest 
logiczna. To skóra posiada najwięk-
szą część barwników reprezentują-
cych nasz koloryt. W tym układzie 
rozróżniamy sześć fototypów. 
Należy więc dopasować kolor opra-
wy do odcienia skóry klienta. 
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Relacja ze szkolenia w Dolnośląskim Zespole Szkół w Lubinie - Technikum Optyczne w Lubinie.
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dodatkowego elementu w rozwoju zawo-
dowym  młodych, przyszłych techników 
optyków. Co tym samym czyni ich bardziej 
konkurencyjnymi i pożądanymi na rynku 
optyki okularowej. Na koniec ostatniego 
dnia sam im zazdrościłem takiego wejścia 
na rynek zawodowy, nabycia w tak młodym 
wieku tylu umiejętności, potrzebnych tech-
nikom optykom i stylistom.
Minęło zaledwie trochę czasu, a nam nadal 
towarzyszą niezwykłe emocje i  ogromna 
satysfakcja dla nas jako pedagogów, ale 
również po prostu jako ludzi. Tak, czyn-
nik ludzki miał tu ogromne znaczenie. To, 
że Dyrekcja i nauczyciele szkoły zadbali 
o przyszłość swoich uczniów, świadczy                                                
o wizjonerskim podejściu do kształcenia 

młodzieży. To, że uczniowie tak odpowie-
dzialnie podeszli do szkolenia, że każdego 
dnia z dużą niechęcią wychodzili z zajęć, to, 
że ze smutkiem przyjęli zakończenie kursu, 
daje nam wielką nadzieję na przyszłość. 
Gratulujemy im podjęcia wysiłku i chęci 
nabycia nowych kwalifikacji, które na pew-

no dadzą im większe szanse na pozyskanie 
pracy w zawodzie i wiernych, oddanych 
klientów.
Szkolenie zakończyliśmy profesjonalnie 
- zgodnie z procedurą. Jedną z jego części 
jest zawsze  podsumowanie. Tutaj, oprócz 
wielkiego zaangażowania uczniów, otrzy-
maliśmy od nich uściski dłoni, zauważyliśmy 
u nich poczucie głębokiego sensu naszego 

szkolenia, uznanie oraz, co ważne, nowe 
spojrzenie na zawód i własną przyszłość. 
Usłyszeliśmy również: „… zostańcie, prosi-
my”, „… nie wyjeżdżajcie ...”. 
I rzeczywiście, jakaś część nas samych właś-
nie tam pozostała. 
Szkolenia to coś więcej niż przekazywanie 
wiedzy, to realny wpływ na kształtowanie 
rynku, jego wartości i postaw. Permanentna 
nauka jest wpisana w dzisiejszą rzeczywi-
stość. Klient już wie, że oprawki okularowe 

mogą nadać stylu jego 
osobowości. Są one sta-
łym elementem naszego 
wizerunku. Nasi klienci 
częściej zmieniają kolor 
włosów niż oprawy. Stąd 
tak ważne są umiejętności 
stylistycznego ich doboru.  
To absolutne must-have 
Twojego salonu. Potrzebu-
jesz wiedzy      i odpowied-
nich narzędzi, aby stać się 
doradcą wizerunku swoje-

go klienta. 

Pamiętaj: Trening Czyni Mistrza! 
Stąd,  nie zniechęcajcie się, tylko wrzućcie 
kolejny bieg i do przodu! Bo nikt za Nas tego 
nie zrobi. Do zobaczenia!
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Olaf Tabaczyński – twórca zawodu i nazwy „Stylista 
Opraw Okularowych“. Mistrz Świata Makijażu Profesjo-
nalnego i Stylizacji. Absolwent Uniwersytetu Artystyczne-
go w Poznaniu na wydziałach: wzornictwo przemysłowe, 
architektura wnętrz, rysunek. Juror Międzynarodowych 
Mistrzostw Makijażu Profesjonalnego, Permanentnego                  
i Stylizacji Rzęs i Brwi. Dyrektor artystyczny Akademii Maes-
tro. Od 1997 roku prowadzi szkolenia na podstawie autor-
skiego programu nauczania „Stylisty Opraw Okularowych“. 
Zdobywca wielu nagród, z ostatniej chwili „Złotej Perły 
Mody“ przyznanej przez Polską Akademię Mody.

www.olaftabaczynski.com


