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0prawkidla ddeci...
Ich pieNszy zakiad, nieual
pól wieku temu' znajdowa] się w
mieszkaDiL wówoas prłycho'
ilfito do nich bardfo dużo.!'ieei,
bowieE pan stalisław jako jeit'Ąv w Polsce sae robil opnw}i na
oiałę. Dżieciom'jako że zwkle
mają słabo i'viksftalcoDą !a
sadę nosa, badzo trudno do
bmć gotowe ol.ulaly' Każdemu
''kroilo'. sie więc opmwę ntr
niaĘ. Najrnri€isze
okutarki,
nie dluższeniż paleĆ' zrobiono
dla crteromiesiecznego nE

,.,oprawki
iuszuiące
,!..rvstana
l<unwnpreznhĄje stte a|,ąu}.i
.

W czasach gdy w fakładżie
musiata znajc|o$'ać s|ę ks|ążka
skarg i zaża|eń'wpisa| do niej
ktoś|edynle ,.szczęśćBoż€ ' ''
.
_ Gabinet optyczny plzy
swiętojalskie j frm ją sianislaw
i Magda]ena Kunoń - ojciec i
cdła' Duszą zakladu jest jedrlak
żonapaaastaliśawa EĄŚ1ł!a'
Wciąż powtaza, że uemiosto to
jej ''żvciowa saiysfacha''' a1e jesfcfe większą mdoŚcią jest to' że
swoinr bakcylem fdolata zmzić
dzi€ci' Bmt MaedaleĄy od lat jest

Z oicana syM
Pvekaz}'wanie dżieciom op
tyczn€go facbu Die j€st w wa-

Fot'słauani,

Kofuił1ski

szawie niczym syjątkou}u'
okolo poIo$Y stoleczĄvch za
kladów pmwadzoĄYch jeŃ dziś
pĘez dwa pokolenia' Dzieje się
tak pervnie dlate8o' że jedynie
wieloletnia platłka, jaką dzie.
cioB zapemiają lodzice. daje
odpowiedniąbieglość'
wieksfość waĘzawslieh op
hków nie ńa dobrcgo fdania o
stolec,.ej szkoteoptycrnej.- W
wielu lcajach od optyków wy.
magane jesi \łYższeWkztalce
nie. S}lt w Anglii najpieN trzy
lata studiowal, a potem rok pra'
ktykowal w szpitalu, zanim
otrzymal po^vol€nie na vTko
Ąwanie żawod! - mówi pani
&ystł,na.

Do Krlmoniów tIafiaLv tał.ie
osoby po w]padkacĄ po opera:
cjach. Trfeba byro wówczas' we
dlug śĆisiycb wskazówe]r leka'
rfa, spoŻądzać opmwkl' któIe
utrz}anyvałyby pIotezę losa czy .
tusfowalu pus1' ocf odól'
_ Dzisiaj do gabinetu przys\'ietoiańskiej można p ycho
dzić takżebez lvcześniejsfejwi.
zyty u okuiisty' T€n czeka bo
wiem na ńiejscu'

Takbylo
dawniei
c2ęśćręcznie *Yłonwanych
opmwek znajduje się d,iś !a
spe.jalnej 1łYstavie w gabinecie optyczlym przy ui. swięto.
jańskiej' Prócz tyĆh wykoDwa
nvch Drzez Dana Stanislawa
D^.5a obejrzec Łatze opratkl z

ię'i}"l:t:''ffi"E;&
ocbmme do luPaurakanienia j
oku]ary c]'}Jiit6fi'.-któtE ń ]a.
tach 4oiwśpańe]i mężczyfd na.
kiadali, pmwadfąc swe wspa'
niale samochody.
Kumoniowie próbują uzda!
nić starc opla{a do noszenia'
Jed'Ęi tł bodĄ oltycy w warsia.
wie, któEy nie lęL'ją śięĘpmI9y stalych okularów.
Najcemiejsza Iodzinńa ba.
to
dv.ia Ddistwa KMonlÓw
p;aia spotecrna.Pat staoislaw
od początku istDienig ceutrulr
Zdrovia Dziecka dwa razY w
odwiedzal malych pa
t!€odliu
cióDloĘ by gntis dopasowy!9ać
iln oku]ar'' Dziś w podobDr
sDosÓbw szko]edla dzieci s]abo
'idzących p.zy d. Koźmińskiej
pacuje jago cóIka Magdalena.
Al€ksar(lla PAWLICKA

