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Wspomnienie Rodziny
Mój Tata był w  naszym życiu 
obecny codziennie, w  chwi-
lach ważnych i  tych z  pozoru 
błahych. Wracając z  uczelni na 
rowerze dzwonił do mnie z  py-
taniem, jakie warzywa i  owoce 
kupić dla dzieciaków, bo wła-
śnie przejeżdżał obok straganu. 
Kochał kwiaty. Potrafi ł zupełnie 
bez okazji przywieźć mi lub ma-
mie naręcze róż czy goździków. 
Kochał życie, małe przyjemno-
ści, dobrą kawę, wschody słoń-
ca, galaretki w cukrze.

Był dla mnie najlepszym Tatą. 
Zajmował się mną od narodzin, 
przewijał, codziennie czytał mi 
przed snem, śpiewał kołysanki, pokazywał świat. To on pokazał mi góry, 
które tak kochał. Mimo że zawsze dużo pracował, był blisko. Mam w gło-
wie tysiące wspomnień, cudownych migawek, które teraz w panice zapi-
suję, bo boję się zapomnieć. A to takie wspomnienia, do których wraca 
się przez całe życie, są jak bezpieczna przystań. 

Tata miał bardzo otwarty umysł. Z  racji zawodu przysłowiowe szkiełko 
i oko były dla niego podstawą, ale nigdy kategorycznie nie odrzucał mniej 
racjonalnych rozwiązań. Zawsze uważał, że oko jest najdoskonalszą częścią 
naszego ciała. Manifestacją cudu 
stworzenia, konstrukcją doskonałą, 
o  której na co dzień nie myślimy, 
a której tak wiele zawdzięczamy.

Tata od lat młodzieńczych kochał 
przyrodę. Wyjazdy w  góry i  obco-
wanie z naturą podpowiedziały mu 
wybór studiów na Wydziale Geo-
grafi i i  Studiów Regionalnych na 
Uniwersytecie Warszawskim. Prostą 
konsekwencją jego zainteresowań 
była specjalizacja geografi i fi zycz-
nej – geomorfologia. Na geografi i 
spotkał zresztą moją mamę, z którą 
14 stycznia 1978 r. wziął ślub.

Po moich narodzinach w  1983 r. 
na skutek zbiegu różnych okolicz-
ności i  za namową mojego dziadka 
postanowił dokonać zmian w  życiu 
zawodowym. Podjął pracę w Pracow-
ni Optycznej teścia w Alei Wyzwolenia. Zdobył uprawnienia optyczne, 
ale drzemała w  nim chęć dalszego doskonalenia zawodowego. Swą 
edukację optometryczną rozpoczął od dwuletniego kursu podstaw 
optometrii u prof. Kędzi w Poznaniu. Zaraz potem otworzyła się możli-
wość podjęcia studiów podyplomowych z zakresu optometrii na Akade-
mii Medycznej w Poznaniu, które zakończył w 2003 r. Pogłębiał wiedzę, 
uczestniczył w  wielu seminariach. Jednocześnie bardzo intensywnie 
pracował w  swoim gabinecie optometrycznym, zyskując dużą rzeszę 
pacjentów.

Zawodowe doświadczenie i  wiedza pozwoliły mu w  końcu się nią 
dzielić. Prowadził liczne szkolenia, kursy, a w końcu zajęcia praktycz-
ne z  optometrii na Wydziale Fizyki na Uniwersytecie Warszawskim. 
Pracę ze studentami kontynuował przez cztery i  pół roku. Nagła 
śmierć przerwała zajęcia z jego ostatnim rocznikiem w połowie drogi.

W 2008 r. zaczęły się problemy taty ze zdrowiem. Mimo przeciwności kontynuował 
aktywność zawodową, również zajęcia na uczelni, wspierany w  trudnych okresach 
przez przyjaciela optometrystę. Miał dużo satysfakcji z pracy z pacjentami, a tak-
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Pożegnanie Marka Ożoga
27 grudnia 2014 r. zmarł Marek Ożóg, wspaniały i prawy człowiek, wybitny optometrysta. Pamiętajmy o nim.

że ze studentami, którym pomagał wejść na ich 
własną optometryczną drogę. Oprócz dużego 
profesjonalizmu Tata miał w  sobie dużą pokorę 
wobec wykonywanego zawodu. Mówił zawsze, że 
praca z żywym człowiekiem daje czasem niejed-
noznaczne odpowiedzi i rozwiązania.

Tata żył bardzo intensywnie. Do czasu proble-
mów ze zdrowiem cały wysiłek poświęcał pracy, po-
głębianiu wiedzy oraz rodzinie. Miał bardzo mało 
czasu wolnego. Choroba kazała mu spojrzeć na ży-
cie inaczej. Dzięki wspaniałym współpracownikom 
mógł mniej udzielać się w Pracowni Optycznej.

Przyszedł czas na rozwijanie 
dwóch pasji. Jedną z  nich był 
rower, którym jeździł prawie 
codziennie (nawet zimą). Jego 
poranne wypady stały się rytu-
ałem. Powiew wiatru od Wisły, 
spadające liście, śniadanie zje-
dzone po drodze w  ulubionej 
francuskiej kawiarence Vincent 
na Nowym Świecie czyniły go 
szczęśliwym. Uwielbiał przy-
wozić nam świeżą bagietkę na 
śniadanie i magdalenki do kawy.

Drugą pasją stało się tango 
– muzyka, której do końca życia 
słuchał i taniec z nią związany. 
To drugie hobby dzielił oczywi-
ście z  moją mamą Gosią. Przez 
wiele lat razem uczestniczyli 
w  warszawskim życiu tango-
wym, chodzili regularnie na 

milongi, gdzie spotykali takich jak oni pasjonatów tangowej kultury. Aby 
zbliżyć się do korzeni tanga, odbyli trzy wspaniałe podróże do Buenos Aires.

Mimo intensywnego życia zawodowego udało się Tacie utrzymać silne re-
lacje i więzi z grupą wieloletnich przyjaciół, z którymi razem z mamą znali się 
od czasów studenckich. Spędzili z nimi wiele niezapomnianych chwil i mogli 
zawsze liczyć na ich wsparcie.

Mój Tata był bardzo wrażliwym człowiekiem i przez całe życie mnie tej wrażliwo-
ści uczył. Od dziecka budował 
we mnie poczucie wagi życia. 
Gdy byłam małą dziewczynką 
i  umierali moi dziadkowie, 
rozmawiał ze mną o  śmierci, 
nie chował mnie pod kloszem. 
Gdy umierał nasz ukochany 
pies, płakał jak dziecko, nie 
bał się okazywania uczuć. 
Uczył mnie dojrzałości przez 
własną postawę, nie ukrywał 
bolesnych aspektów życia, 
niby mimochodem w pewnym 
sensie przygotowywał mnie 
na swoje odejście.

Patrząc w  przeszłość wi-
dzę, jak wielkiego szczęścia 
doświadczyłam mając takie-
go Tatę. Doceniam, że był 
czas na to, by poznał moje 

dzieci. Brunek bardzo niedawno powiedział, że dziadek Marek jest jego najlepszym ko-
legą. I tak było. Tata poświęcał mu każdą wolną chwilę. Zabierał go na wyprawy rowe-
rowe, razem jeździli na francuskie śniadanka, mieli roczny karnet do zoo, chodzili do 
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kina, do teatru, do Centrum 
Nauki Kopernik. Przez ostat-
nie kilka miesięcy razem cho-
dzili na kosza. Sonia takich 
wspomnień mieć nie będzie, 
ale jestem pewna, że miłość, 
jaką dziadek jej okazywał, na 
zawsze pozostanie w jej sercu.

Ciężko znaleźć słowa, któ-
re oddadzą w  pełni to, jak 
wspaniały człowiek od nas 
odszedł. Niektórzy ludzie 
w fi zyczny sposób zostawiają 
w  nas ślad. Tak jest i  teraz, 
wszyscy czujemy, jakby ktoś 
wyrwał nam kawałek ser-
ca. Nasze głowy jeszcze nie 
przyjęły tego, co się stało. Wydaje nam się, że Marek gdzieś wyjechał. Jak 
zawsze coś załatwia, bo przecież ciągle jest tyle spraw, z którymi sami nie 
dajemy sobie rady. Musimy jednak powiedzieć: do widzenia.

Julia Ożóg-Kostrzewa z rodziną

Wspomnienie Tomka Tokarzewskiego
Marek był moim serdecznym Przyjacie-
lem. Choć poznaliśmy się dopiero przy 
okazji studiów z  optometrii, to mam 
wrażenie, że znaliśmy się od zawsze. 
Od początku wiedziałem, że jest oso-
bą niezwykłą. Był dla mnie trochę jak 
starszy brat, który zawsze gotów był 
służyć dobrą radą i pomocą. 

Pierwszy raz spotkaliśmy się w dość 
nietypowych okolicznościach. Tuż 
przed rozpoczęciem studiów, a było to 
blisko 15 lat temu, zerwałem ścięgno 
Achillesa. Zamiast jeździć do Pozna-
nia na zajęcia na Akademii Medycznej, 
leżałem zagipsowany na oddziale or-
topedii. Mniej więcej w połowie seme-
stru w szpitalu odwiedził mnie pewien 
szczupły, lekko szpakowaty Jegomość, 
który poinformował mnie, że jest moim 
kolegą ze studiów. Był to oczywiście 
Marek Ożóg, który przyniósł mi kserokopie swoich notatek z wykładów, abym mógł 
przygotować się do zbliżającej się sesji. Na początku były notatki, później, gdy już 
zacząłem poruszać się o kulach, zapewniał mi transport na zajęcia i z powrotem. 

Marek był człowiekiem otwartym na innych ludzi i ich potrzeby. Umiał ich słu-
chać. Wszystko, co robił, robił z wielkim zaangażowaniem. Był znakomitym fachow-
cem, a optyka i optometria były jego życiową pasją. W obu dziedzinach był niedości-
gnionym mistrzem i ja miałem 
to szczęście, że mogłem na 
co dzień z  nim współpraco-
wać i uczyć się od niego. Jego 
olbrzymia wiedza i  doświad-
czenie oraz chęć dzielenia się 
nimi z  innymi sprawiły, że był 
on wspaniałym nauczycielem 
i  wychowawcą nowego poko-
lenia optometrystów. W  pracy 
wykładowcy dawał z  siebie 
wszystko, a  w  zamian czerpał 
z  niej olbrzymią satysfakcję 
i siły do dalszego działania.

Kolejnym jego motorem na-
pędowym było tango. Marek 
kochał tańczyć i był znakomi-
tym tanguero. Kiedy opowia-
dał o milongach, pokazywał zdjęcia lub fi lmy, na których tańczy, widać było, że robi 
to z ogromną pasją. Pasję tę dane mu było dzielić ze swoją kochającą żoną Małgosią, 

z którą od wielu lat wspólnie prowadził prężnie rozwijającą się ro-
dzinną fi rmę Pracownię Optyczną. 

Oczywiście rodzina była dla Marka zawsze bardzo ważna, ale 
szczególnie widać to było w ostatnich latach. Widziałem, ile radości 
sprawia mu obcowanie z bliskimi, a zwłaszcza z wnuczętami Brunem 
i Sonią, które skradły jego serce. Być może to choroba sprawiła, że 
umiał cieszyć się tak każdą chwilą, którą spędzał z  najbliższymi. 
Chociaż choroba go nie oszczędzała, to on cały czas z nią walczył. 
Marek nie był atletą, ale był silnym człowiekiem. Mimo choroby był 
w  niezłej kondycji i  codziennie przemierzał kilkadziesiąt kilome-
trów na rowerze. Do samego końca był aktywny i nie poddawał się. 

Chciałbym, abyśmy właśnie 
takim go zapamiętali. Żeby-
śmy zapamiętali Marka jako 
człowieka otwartego na in-
nych, kochającego, człowieka 
o wielu pasjach, silnego i nie-
poddającego się do końca. 

Tomek Tokarzewski 

Wspomnienie prof. 
Marka Kowalczyka-
-Hernándeza
Marek, jak pewnie większość 
z  nas wie, ukończył studia 
wyższe na Wydziale Geografi i 
Uniwersytetu Warszawskiego. 
Jednak los tak pokierował 
jego życiem, że został opto-
metrystą. Powinniśmy być 

za to wdzięczni losowi, bo był optometrystą pod każdym względem 
wybitnym. Demonstrował to zarówno wówczas, gdy pracował z pa-
cjentami w swoim gabinecie, jak i wówczas, gdy w pracowni optome-
trycznej Wydziału Fizyki UW uczył studentów trudnego zawodu opto-
metrysty. Gdyby poświęcił się geografi i, to na pewno też osiągałby 
sukcesy, gdyż wszystko, co robił, starał się robić perfekcyjnie. Jed-
nak wówczas nie zapisałby się we wdzięcznej pamięci tak wielu ludzi, 

którym pomógł lepiej widzieć, 
lepiej wykonywać swój zawód czy 
chociażby sprawnie wykonywać 
proste czynności życiowe anga-
żujące wzrok.

Projekt utworzenia na Wy-
dziale Fizyki UW studiów optycz-
no-optometrycznych powstał 
przed 10 laty. Jednak dopiero 
wtedy, gdy Marek dołączył do 
zespołu przygotowującego te 
studia, realizacja projektu na-
brała przyspieszenia. Marek 
był autorem aranżacji pracowni 
dydaktycznych, podpowiadał, 
jakie przyrządy zakupić, by od-
powiednio je wyposażyć. Gdy 
jeszcze nie zgromadziliśmy peł-

nego wyposażenia, a studia już ruszyły, często przywoził brakujące przyrzą-
dy ze swojego gabinetu. Za kilka miesięcy już czwarty rocznik absolwentów 
ukształtowanych m.in. przez Marka, a  może nawet głównie przez Marka, 
przystąpi do egzaminów dyplomowych. Pierwsze trzy roczniki bardzo do-
brze radzą sobie zarówno na rynku pracy, jak i na studiach drugiego stopnia.

Kształcenia piątego rocznika Marek już nie dokończył. Jednak myślę, 
że nawet w ciągu tych niecałych trzech miesięcy zajęć, studenci, dzięki 
profesjonalizmowi i niezwykłej osobowości Marka, mieli możliwość po-
znać przynajmniej niektóre specyfi czne aspekty zawodu optometrysty, 
o których nie przeczytają w podręcznikach ani nie usłyszą ex cathedra. 
Mieli wyjątkową okazję przyswoić je sobie przez osobisty kontakt z Mi-
strzem. Ci, co nie wykorzystali tej sprzyjającej okoliczności, nie nadrobią 

już straconego czasu. Utrzymanie wysokich standardów kształcenia wypracowa-
nych przez Marka jest wyzwaniem, któremu musimy sprostać. 
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Z Markiem łączyły mnie nie tylko zainteresowania zawodowe. To On w dużej mie-
rze przyczynił się do tego, że tango argentyńskie stało się również moją pasją. 
Mimo że metrykalnie młodszy, to również na tym polu był moim starszym kole-
gą. Do dziś mam w pamięci humorystyczny popis tanga, który dał Marek, mając za 
partnera jednego z bardziej znanych warszawskich kontaktologów. 

Odszedł wybitny optometrysta i  nauczyciel akademicki, świetny tanguero, 
a przede wszystkim przyjaciel. 
Adiós Amigo.

Marek Kowalczyk-Hernández

Wspomnienie KRIO
Bezpośrednio po świętach 
Bożego Narodzenia, 27 grud-
nia, dotarła do nas smutna 
i  dramatyczna wiadomość 
o  odejściu Marka. Ci, którzy 
znali Go bliżej, wiedzieli, 
że zmaga się z  chorobą od 
dłuższego czasu. Podziwiali-
śmy, jak z  godnością walczył 
z  nią, nie skarżąc się na los. 
Mimo zagrożenia mieliśmy 
nadzieję, że tę walkę wygra. 
Niestety, choroba pokonała Marka, co wbrew ludzkiej logice zaskoczyło 
nas wszystkich.

Trudno w takiej sytuacji myśleć chłodno i racjonalnie, bo to, że los za-
brał Marka w okresie pełnej aktywności życiowej, zawodowej i intelektu-
alnej, wydaje się po prostu niesprawiedliwe i w jakimś sensie nieuczciwe.

Marek z wykształcenia był geografem i w pierwszej fazie swojej dro-
gi zawodowej nie planował zajmowania się optyką czy też optometrią. 
Biorąc ślub z  Małgosią zrobił pierwszy krok w  kierunku optyki i  opto-
metrii. Zdarzyło się to na początku lat 80. Obydwa zawody wciągały Go 
stopniowo, aż pochłonęły bez 
reszty. Ten rodzaj aktywności 
był bliski jego osobowości. 
Zawodowe relacje z  klienta-
mi, a później z pacjentami ce-
chowała empatia połączona 
z nieodpartą potrzebą niesie-
nia pomocy w rozwiązywaniu 
kłopotów z widzeniem. 

Jego wrodzona potrzeba 
rzetelności skłaniała go do 
pogłębiania wiedzy i  do-
skonalenia kompetencji. 
Ukończył więc studia pody-
plomowe z  optometrii pod 
kierunkiem prof. Bolesława 
Kędzi w  poznańskiej Aka-
demii Medycznej. Z  czasem 
skoncentrował się na optometrii. Nieustannie uzupełniał swoją 
wiedzę, sięgając do periodyków oraz fachowej literatury angloję-
zycznej. Równolegle, a  raczej przede wszystkim, prowadził wraz 
z żoną Małgosią swoją praktykę zawodową. Dwukrotnie modernizo-
wał fi rmę prowadzoną w pierwszym okresie z teściem Kazimierzem 
Bajerem – powojennym znanym warszawskim optykiem.  

W ostatnich kilku latach stworzył odrębny gabinet optometrycz-
ny, który stał się jego zawodowym „królestwem”. Doceniali i  lubili 
Go klienci i  pacjenci. Był człowiekiem o  wysokim morale. W  sytu-
acjach, w  których nie znajdował zadowalającego rozwiązania, po 
prostu nie przyjmował zapłaty. 

Jego wiedza, zaangażowanie oraz doświadczenie zawodowe, a także to, że tkwi-
ła w nim potrzeba dzielenia się z innymi tym, czego świadomie doświadczał, wy-
konując swoją misję zawodową, sprawiły, że podjął współpracę ze środowiskiem 
akademickim. Początkowo prowadził zajęcia w AM w Poznaniu, a w ostatnich kilku 
latach na Uniwersytecie Warszawskim.  

Z jego inspiracji i w jakimś sensie pionierskim wkładem w edukację, mimo tak 
„zagęszczonych” czasów, było przetłumaczenie i wydanie pierwszej w Polsce an-
glojęzycznej książki poświęconej podstawom optometrii.

Był dobrym i życzliwym kolegą. Nie miał natury mentora. Był dla nas autoryte-
tem i jeśli któryś z kolegów konsultował z nim swoje wątpliwości, otrzymywał poradę 
i wyjaśnienie problemu. Nigdy nie myślał o kolegach jak o swoich konkurentach.

Tak wiele jego cech, wymagających dyscypliny w każdym działaniu, wkładu pra-
cy, wysiłku, konsekwencji i pełnego zaangażowania w to, czym się zajmował, nie 
uczyniło Go człowiekiem jednowymiarowym. Poświęcał się również swoim wielkim 

pasjom, do których należało tango argentyńskie. By tańczyć, nie 
wystarczały mu warszawskie milongi, przemierzał różne miejsca, 
trafi ając do źródeł tej muzyki i tańca, a więc do Argentyny. Jego 
innym hobby był rower. Jazda na rowerze dawała przyjemność 
i utrzymywała kondycję. W ostatnim okresie była rodzajem terapii. 
Jeździł na rowerze do ostatnich dni, do pracy i na uczelnię.

Kochał życie, był pogodny, miał błyskotliwe, sytuacyjne i  re-
fl eksyjne poczucie humoru. Wszystko, czym się zajmował, robił 
z pełnym zaangażowaniem. Jednocześnie miał ogromną potrzebę 
dzielenia się z innymi swoją wiedzą, radością i doświadczeniami. 
To było dla niego bardzo charakterystyczne. 

Nie zauważaliśmy tego tak wyraźnie na co 
dzień. Refl eksja pojawiła się, gdy już Go nie 
ma i myślimy o Nim w perspektywie całej drogi 
życiowej. Przytoczę tu fragment kondolencji 
złożonych przez Jego przyjaciół, zawierają-
cych zarówno fi lozofi ę życiową Marka, jak też 
stanowiących dla nas dyskretną wskazówkę 
dla naszego życia: „…gdyż dzięki Niemu wi-
dzimy to, co w życiu ważne: przyjaźń i pasja”.

Marek Jakubowicz, Wiceprezes Krajowej Rzemieślniczej 
Izby Optycznej

Wspomnienie Leszka Śmiałka
Marka zawsze widziałem uśmiechniętego. Tak-
że wtedy, kiedy poznałem go po raz pierwszy 
ponad 10 lat temu. Uśmiech, który potrafi ł 
udzielać się innym. Był wyśmienitym specja-
listą. Bardzo chętnie dzielił się swoją wiedzą 
oraz doświadczeniem z  innymi. Dla bardzo 
wielu z nas był swego rodzaju drogowskazem. 
Mentorem. Człowiekiem renesansu.

Zarażał otoczenie swoim niegasnącym 
optymizmem i  świeżością patrzenia w  przy-
szłość. Kochał optometrię, kochał tango, ko-

chał ludzi. Wiele lat doświadczenia i zdobywania wiedzy – a co 
najważniejsze, chęć dzielenia się nią – przełożył na spotkania 

szkoleniowe czy prowa-
dzenie zajęć ze studen-
tami. Przez wiele lat był 
bardzo mocno zaangażo-
wany w  życie Polskiego 
Towarzystwa Optometrii 
i  Optyki – również jako 
członek zarządu. 

Wiele godzin można 
było spędzić z  Markiem 
na rozmowach o wszyst-
kim. Wszystko, co ko-
chał, istnieje. Istniejące 
rozwijajmy i  pamiętaj-
my. Istnieć i  trwać musi 
dalej.
Leszek Śmiałek, Polskie Towa-
rzystwo Optometrii i Optyki

Wspomnienie studentów
Pan Marek Ożóg zawsze był i będzie dla nas synonimem wybitnego specjalisty. Nie tylko 
przekazywał nam ogrom wiedzy z zakresu optometrii, ale także dzielił się z nami swoim 
doświadczeniem i wpajał etykę zawodu. Nigdy nie było pytań, na które nie znałby odpo-
wiedzi i nawet po zakończeniu zajęć każdemu chętnie udzielał wyjaśnień bez cienia znie-
cierpliwienia. W pamięci studentów pozostanie jako niezastąpiony autorytet. Jesteśmy 
wdzięczni, że mogliśmy uczyć się od niego zasad zawodu optometrysty.
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