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BEZPŁATNIE

FREE OF CHARGENie chowaj 

Soczewki HOYA Sensity wraz z technologią Stabilight, wynoszą kategorię soczewek fotochro-

mowych na nowy poziom. Technologia Stabilight gwarantuje niezmienną efektywność działania 

soczewek Sensity w każdych okolicznościach i warunkach klimatycznych, niezależnie od pory roku. 

Soczewki nie tylko przyciemniają się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej do atrakcyjnego poziomu, 

jakim charakteryzują się okulary przeciwsłoneczne kategorii 3, ale również rozjaśniają się bardzo 

szybko, w momencie zmniejszenia intensywności otaczającego światła, osiągając pełną przejrzystość 

w pomieszczeniach. Na każdym z tych etapów zostaje zachowana całkowita ochrona przed 

promieniowaniem UV. W konsekwencji soczewki Sensity zapewniają najwyższą wygodę użytkowania 

oraz najlepszą ochronę.www.sensitylenses.eu
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P.H. OKO
ul. Dąbrowskiego 42 B
50-457 WROCŁAW
tel. 71 346 04 65, 601 662 650
www.moonlight.pl
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FIRMA LOKALIZACJA STRONA

AKT-POL ŁÓDŹ 65

ALBINEX SULEJÓWEK 22

AM Group Plus BYDGOSZCZ 1

BINOKL JABŁONOWO 53

CAMRO SOPOT 23

CHEMAX KRAKÓW 26

DEK-OPTICA WROCŁAW 24

DG-GROUP ZĄBKI 27,31

EL-OPTYK JÓZEFÓW 12

ESSILOR POLONIA WARSZAWA 26

HADAŚ-MARCINIAK WARSZAWA 26

HAYNE POZNAŃ 15

HOYA LENS POLAND PIASECZNO  76

INPOL VISION SOSNOWIEC 46

JAI KUDO ROKIETNICA 17

KAMEX JÓZEFÓW 6

MAŻEX WARSZAWA 47

MEDICAL PARTNER POZNAŃ 20

OPMATIC WARSZAWA 43

OPTALEX WARSZAWA 24

OPTOPOL TECHNOLOGY ZAWIERCIE 11,19
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FIRMA LOKALIZACJA STRONA

OPTOtech MEDICAL WIELICZKA 30

OPTOTECHNIKA KRAKÓW 56

OPTOVIT WARSZAWA 33

OPTY SPORT ZIELONA GÓRA 47

ORATA WARSZAWA 6

OWP PASSAU 2

P.H. OKO WROCŁAW 4,5

POLAND OPTICAL CIESZYN 74,75

POLO OPOLE 65

POZNAŃSKI SALON OPTYCZNY POZNAŃ 3

PROSTAF POZNAŃ 21,25

RAKO OPTYK SERWIS SZCZECIN 44,45

RM SERVICE WARSZAWA 47

SEYKOPOL ŁOMIANKI 66

SZAJNA LABORATORIUM OPTYCZNE GDYNIA 28,29

SZLIFIERNIA BLOCH POZNAŃ 24

SZLIFIERNIA SIEDEMNASTKA WARSZAWA 66

TAR-POL NIEPOŁOMICE 42

VADIM EYEWEAR SZCZECIN 10

VERMARI WARSZAWA 14
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OPTOPOL Technology Sp. z o.o., 
42-400 Zawiercie, ul. Żabia 42
tel: 32 67 228 00, 32 64 666 27, e-mail: biuro@bogdani.pl
www.bogdani.pl

PRZEDSTAWICIELE HANDLOWI:
Paweł Konieczny   502 196 127
Adam Świdlicki   502 196 129
Marcin Jóźwiak   502 196 138

4LATA GWARANCJI

Vision your way

NOWOCZESNA
DIAGNOSTYKA DLA KAŻDEGO

AUTOMATYCZNY 
TONOMETR

HNT-7000

w pełni automatyczne pozycjonowanie głowicy
funkcja kompensacji wyniku o grubość rogówki
wygodne i transparentne oprogramowanie
automatycznie regulowana siła podmuchu powietrza

AUTOMATYCZNY 
REFRAKTOKERATOMETR 

HRK-8000A

ultraprecyzyjny pomiar wad refrakcji z wykorzystaniem 
matrycy Hartmanna-Shacka
pomiar keratometrii peryferyjnej
możliwość wykonania zdjęć przedniego odcinka oka
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MIDO 2015

28.02-02.03.2015 MEDIOLAN
www.mido.it

OPTA 2015

20-22.03.2015 BRNO
www.bvv.cz/opta

OPTOMETRIA 2015

20–22.03.2015 WARSZAWA
www.ptoo.pl 

POZNAŃSKI SALON
OPTYCZNY  

27-28.03.2015  POZNAŃ
www.mcro.pl

KRAKOWSKA WIOSNA 
OPTYCZNA

28.03.2015  KRAKÓW
www.mcokrakow.pl

GIEŁDA OPTYCZNA

18.04.2015 WARSZAWA
www.fundacjaszkole.fm.interia.pl

XX-lecie  Cechu Optyków 
w Warszawie

18.04.2015 WARSZAWA 
www.cechoptyk.waw.pl 

GIEŁDA OPTYCZNA

24.04.2015 SOSNOWIEC
www.fundacjaszkole.fm.interia.p

Uwaga! 
Giełdy warszaw-
skie odbywają się       
w Zespole Szkół Spo-
żywczo-Gastronomicz-
nych, ul. Komorska 17/23

Giełdy w Sosnowcu odby-
wają się w hotelu Okrąglak,       
ul. Narutowicza 59.

Informacje o terminach po-
chodzą bezpośrednio od or-
ganizatorów i są aktualne na 
dzień oddania magazynu do 
druku.

Przed wyjazdem na kon-
kretną imprezę wska-
zane jest nawiązanie 
kontaktu z organi-
zatorami.





HAYNE Polska Sp. z o.o.  |  tel.: 61 841 02 05  |  fax: 61 840 34 57  |  info@hayne.pl  |  www.hayne.pl Wszystkie ceny netto

IDEALNA JAKOŚĆ SZLIFOWANIA
Popularne przylepce do szlifowania soczewek okularowych sygnowane marką HAYNE ORIGINAL to korzystne 
rozwiązanie w atrakcyjnej cenie. Sprawdzona jakość podczas szlifowania dzięki obustronnemu klejeniu na bazie 
czystego akrylu. Dostarczane w wygodnym kartonie podajnikowym. 

Cena już od 95,00 pln za kartonik 1000 szt.

DOWIEDZ SIę WIęcEJ NA WWW.HAYNE.PL

Polecane do: Essilor Mr Blue
22 mm x 25 mm 

Nr art. H015

Polecane do: Essilor Gamma
18 mm x 21 mm 

Nr art. H013

Polecane do: NIDEK
16 mm x 32 mm

Nr art. H014

Uniwersalne
24 mm x 29 mm 

Nr art. H012

Polecane do: Essilor Mr Blue
14 mm x 20 mm

Nr art. H011

PRZYLEPCE HAYNE PADS

Ø 22

Ø 18

Ø 16Ø 24

Ø 14
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News

IDOLEM w kategorii PRODUKT DLA SŁABOWI-
DZĄCYCH 2014 została Żarówka SMART LED 
firmy AutoID.
Żarówka to najprostsze i najpopularniejsze 
urządzenie pozwalające na oświetlenie każdego 
pomieszczenia zawsze wtedy, gdy tego potrze-
bujemy. Stosowanie tradycyjnego oświetlenia 
to niepotrzebne koszty, które w prosty sposób 
można zmniejszyć.
Oświetlenie typu LED pozwala na zmniejszenie 
kosztów, ale często jakość wykonania, trwa-
łość, czy emisja światła pozostawiają wiele do 
życzenia. A gdyby oświetlenie typu LED rozbu-
dować o możliwość zmieniania kolorów? Inten-
sywności świecenia? I to wszystko w jakości 

bardzo zbliżonej do światła słonecznego? Do 
tego bardzo prosta obsługa – przez smartfon 
lub tablet. AutoID Polska wprowadziła na pol-
ski rynek inteligentne oświetlenie LED, którego 
jakość potwierdza trzyletnia gwarancja produ-
centa, a jako jego generalny dystrybutor za-
pewnia wsparcie techniczne oprogramowania. 
Specyfikacja produktu dostępna jest pod adre-
sem: www.autoid.pl
IDOLEM w kategorii PRODUKT DLA NIEWIDO-
MYCH 2014 została Drukarka 3D Kreator Mo-
tion firmy 3D Kreator.
Drukarka 3D Kreator Motion w odróżnieniu od 
większości dostępnych na rynku drukarek 3D, 
posiada w pełni zamkniętą konstrukcję. Dzięki 
temu zapewnia większe bezpieczeństwo pracy 
oraz gwarantuje udane wydruki.
Zaprojektowana od podstaw przez zespół Kre-
ator z wykorzystaniem najwyższej jakości pod-
zespołów wyróżnia się intuicyjną obsługą i wy-
soką kulturą pracy.
IDOLEM w kategorii FIRMA/WYSTAWCA 2014 
została Fundacja Szansa dla Niewidomych - or-
ganizator imprezy.
Nagrody przyznawane są w wyniku głosowania 
publiczności w trakcie trwania imprezy. Głoso-
wanie jest niezależne od organizatora. Goście 
mogą zapoznać się z kandydującymi produkta-
mi oraz firmami i instytucjami, które są obecne 
na wystawie, a następnie zagłosować poprzez 
wrzucenie głosu do urny. Na koniec głosowa-
nia urna jest komisyjnie otwierana, następuje 
przeliczenie głosów i publiczne odczytanie wy-
ników.
Więcej informacji na stronie organizatora im-
prezy: www.szansadlaniewidomych.org

Nagrody w konkursie IDOL 2014 w kate-
gorii firm/wystawców oraz produktów

Opracowanie: INTEROPTYKA,
na podst. mat. pras. Organizatorów

Warszawa, 4 – 5 grudnia 2014 r. pod-
czas XII EDYCJI REHA FOR THE BLIND 
IN POLAND, które odbyło się w Pałacu 
Kultury i Nauki rozdano nagrody 
w konkursie IDOL.

fot. Fundacja 
Szansa dla 
Niewidomych
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N A J L EP SZ E B RY T Y JSK I E S O C Z E W K I I  O PR AW Y O K U L A ROW E

Dowiedz się więcej o produkcie.
www.jaikudo.pl

Soczewka magazynowa 1.50 CR39 STAYCLEAN EXTREME
w ofercie JAI KUDO już od 1 marca 2015 r.

Super odporna na zarysowania, łatwo czyszcząca,
idealnie gładka powierzchnia soczewki!

Już wkrótce dostępna w 24h, w cenie 44,95 zł.



produkty elektroniczne, takie jak maski i foto-
maski do produkcji półprzewodników i paneli 
LCD, szklane dyski dla dysków twardych oraz 
produkty związane z fotografią, takie jak so-
czewki optyczne, elementy optyczne obiekty-
wów i mikrosoczewki do aparatów cyfrowych. 
Grupa HOYA obejmuje ponad 100 oddziałów      
i filii, zatrudniając ponad 35 000 osób na całym 
świecie. 
Więcej informacji na www.hoyanet.pl

W warunkach silnego nasłonecznienia, świat-
ło odbite od powierzchni płaskich powoduje 
oślepiające odblaski pogarszające znacznie 
jakość widzenia. Może to przyczynić się do 
niebezpiecznych sytuacji np. podczas prowa-
dzenia samochodu, czy uprawiania sportów 
zimowych. Zwykłe soczewki przeciwsłoneczne 
redukują oślepiające światło, ale nie eliminu-
ją światła odbitego: w niektórych sytuacjach 
mogą po prostu nie wystarczyć!
Essilor poleca soczewki polaryzacyjne Xperio, 
które są dostępne aż w 6 modelach barwień 
gradalnych (Xperio Colors) oraz 6 modelach 
barwień jednokolorowych (w tym 3 nowe mo-
dele: niebiesko-purpurowy, fioletowy i niebie-
ski – dostępne od kwietnia 2015 r.). Soczewki 
Xperio zawierają specjalny filtr, który blokuje 
światło spolaryzowane, całkowicie eliminując 
dokuczliwe i niebezpieczne odblaski. 
Więcej informacji o soczewkach Varilux na 
www.essilor.pl

News

Firma Hoya poszerzyła swoją ofertę soczewek 
barwionych z modną i efektowną powłoką lu-
strzaną Hoya Mirror. Od stycznia Hoya Mirror 
jest dostępna również na soczewkach wykona-
nych z materiału PNX 1.53 oraz na soczewkach 
polaryzacyjnych w indeksie 1.50 i 1.60. Powłoka 
oferowana jest w trzech kolorach: srebrnym, 
złotym i niebieskim i można ją łączyć z dowol-
nymi, pełnymi barwieniami z grupy Spectrum 
Sphere o absorpcji 50, 75 i 85%.

O firmie HOYA
HOYA to japoński międzynarodowy koncern, 
działający w obszarze medyczno-technicznym, 
wiodący dostawca innowacyjnych produktów      
i usług opartych na zaawansowanych techno-
logiach optycznych. HOYA skupia swoją działal-
ność biznesową w dwóch głównych segmentach: 
Dział Ochrony Zdrowia (Life Care), odpowiada 
za produkty związane ze zdrowiem, takie jak 
soczewki okularowe, soczewki kontaktowe,                                                                      
a także produkty medyczne, takie jak soczew-
ki wewnątrzgałkowe (IOL), wykorzystywane          
w operacjach zaćmy, oraz systemy obrazowania 
endoskopowego. Dział Technologii Informacyj-
nych (Information Technology) odpowiada za 

Hoya Mirror

Wybierasz się na narty? 
Soczewki okularowe Xperio 
ochronią Cię przed oślepia-
jącymi odblaskami!
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Warszawa, 4 – 5 grudnia 2014 r. pod-
czas XII EDYCJI REHA FOR THE BLIND 
IN POLAND, które odbyło się w Pałacu 
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fot. Fundacja 
Szansa dla 
Niewidomych
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AUTOMAT SZLIFIERSKI

HPE-8000
+ Możliwość nadawania frezem wstępnego kształtu soczewki
+ Wizualizacja położenia fasety/rowka  przed szlifowaniem
+ Czytelny, grafi czny interfejs z ekranem dotykowym
+ Menu w języku polskim
+ Możliwość szlifowania soczewek do opraw sportowych

Możliwość nadawania frezem wstępnego kształtu soczewki
Wizualizacja położenia fasety/rowka  przed szlifowaniem
Czytelny, grafi czny interfejs z ekranem dotykowym

Możliwość szlifowania soczewek do opraw sportowych

CENTROSKOP

HAB-8000
+ Możliwość skanowania opraw sportowych
+ Skan cyfrowy
+ Automatyczna detekcja położenia otworów/nacięć i ich średnic
+ Intuicyjne, grafi czne menu z polskim językiem
+ Wbudowany dioptriomierz

ZESTAW KLASY PREMIUM 
W PRZYSTĘPNEJ CENIE

MANAGER PRODUKTU:
Jarosław Miś 609 350 003

PRZEDSTAWICIELE HANDLOWI:
Paweł Konieczny 502 196 127
Adam Świdlicki 502 196 129
Marcin Jóźwiak 502 196 138

Vision your way

Przy zakupie kompletu urządzeń składającego się z automatu 
szlifi erskiego HPE-8000 oraz centroskopu HAB-8000 

odkupujemy każdy automat *

za 20 000 zł brutto
* bezszablonowy

OPTOPOL Technology Sp. z o.o., 
42-400 Zawiercie, ul. Żabia 42
tel: 32 67 228 00, 32 64 666 27, e-mail: biuro@bogdani.pl
www.bogdani.pl
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trendy

ogłoszenia

nowości

promocje

reportaże

Posiadamy w sprzedaży 
używane, wyremontowane 

urządzenia optyczne:
Mr Blue

Kappa CTD
Kappa

Udzielamy 6-miesięcznej gwarancji!!!

Kontakt:
Albert Niechciał, +48 505 197 226
Krzysztof Tylka, +48 505 197 228
Paweł Wrocławski, +48 505 197 224

Essilor Polonia Sp. z o.o., ul. Annopol 3, Warszawa
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VEO Next VEO Comfort VEO Expert VEO Master

Bezbarwne
(indeksy 1.50-1.74)

33%
+2%*

20%
+2%*

20%
+2%*

Transitions VII 
Transitions XTRActive

(tylko indeksy 1.50)

33%
+2%*

43%
+2%*

20%
+2%*

Transitions VII (indeksy pow. 1.50)
Transitions XTRA. (indeks 1.60) 

25%
+2%*

20%
+2%*

Solar, SunSensors, Acclimates 25%
+2%* -

*Zamawiaj przez SZAJNA Nawigator i zyskuj dodatkowe 2% rabatu.
W SZAJNA zamówienia składane drogą elektroniczną premiowane

są zawsze 2% rabatem. To nie jedyny powód do zamawiania przez internet, 
więc już dziś przekonaj się o wygodzie korzystania z tego rozwiązania.

Do wszystkich soczewek VEO dołączany jest atrakcyjny pakiet dla 
użytkowników. Jest to kolejny sygnał dla Twoich klientów, że wybór 

soczewek progresywnych marki VEO to dobra decyzja.

Opakowanie soczewek 
VEO Master pomieści

etui z gotowymi okularami.

2%
RABATU

ZA ZAMÓWIENIA

PRZEZ SZAJNA

NAWIGATOR

Soczewki okularowe z Gdyni

SZAJNA Laboratorium Optyczne
tel.: 58 669 67 00, fax: 58 665 31 55, zamowienia@szajna.pl

4 sprawdzone konstrukcje progresywne
i każda w wyjątkowo atrakcyjnej cenie

Grupa soczewek VEO daje szerokie możliwości doboru odpowiedniego rozwiązania 
dla Twoich klientów. Wysoka jakość nie musi oznaczać wysokich cen.



Spraw by Twój klient był KOMPLETNIE zadowolony
Oferta promocyjna na soczewki polaryzacyjne

PROPONUJ KOMPLETNE ROZWIĄZANIE
 Wszystkim klientom odwiedzającym Twój salon optyczny proponuj 

kompletne rozwiązanie służące do pełnej korekcji i ochrony ich wzroku. 

Zrób promocjęw swoim salonie 

Soczewki polaryzacyjne (Rx)

ZYSKUJ KOMPLET KORZYŚCI
 Sprzedając proponowany przez nas komplet, zyskujesz na sprzedaży dwóch opraw.
  Za soczewki bezbarwne (PROFIT 1.50 SHMC), zamówione w ramach kompletu, 

zapłacisz jedynie 0,01 PLN za sztukę.

SPECJALNA OFERTA DLA PRESBIOPÓW:

Polaryzacyjne soczewki VEO

Sprawdź inne promocje!

Oferta promocyjna jest ważna do 30 kwietnia 2015 r. Regulamin promocji oraz więcej infromacji nt. aktualnej oferty można 
uzyskać w Dziale Sprzedaży oraz u Regionalnych Specjalistów ds. Sprzedaży SZAJNA.

Kup 25 par recepturowych soczewek polaryzacyjnych, a bezpłatnie 
otrzymasz atrakcyjny prezentator o wartości 150 PLN.

Prezentator ma podświetlane wnętrze, które imituje odbicia światła. Patrząc 
przez dołączane do zestawu okulary z soczewkami polaryzacyjnymi eliminujemy 
wszystkie refleksy. Taka obrazowa prezentacja najpełniej tłumaczy zalety soczewek 
polaryzacyjnych.

Soczewki bezbarwne (m)

GRATIS

Bezbarwne soczewki VEO

50% rabatu

Soczewki okularowe z Gdyni



made in GERMANY

Tester widzenia

Zgodny z

www.optotech.pl optotech@post.pl
lub  12 278 44 70,  12 278 26 71
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 9-11.01.2015     

Monachium
MONACHIUM W styczniu br. odbyły się kolejne  
Międzynarodowe Targi Optyki i Designu OPTI.

W targach udział wzięło 525 firm produkcyj-
nych i handlowych prezentując kompleksową 
ofertę dla optyków, optometrystów i okulistów 
działających w sferze ochrony i korekcji wzroku. 
Monachijskie targi cechuje wszechstronność, 
stabilność i systematyczny wzrost. 

Ponad 95% wystawców wyraziło zadowolenie 
z udziału i zdeklarowało chęć przyjazdu na na-
stępne targi. 

W ramach Opti - Forum odbyły się 34 wykłady 
naukowe. Szczególne zainteresowanie wzbudził 
temat „inteligentnych okularów” i technika cy-
frowa w tej dziedzinie.

Targi odwiedziło 25 850 zwiedzających z 86 
krajów. Zdecydowana większość gości pocho-
dziła z 27 krajów Unii Europejskiej.

fot. 
INTEROPTYKAW.Maciejewski
M.Maciejewski
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opracowanie: Interoptyka
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Opti odbywa się corocznie w Mona-
chium. Na tych międzynarodowych 
targach optyki i designu prezento-
wane jest całe spektrum optyki, od 
oprawek przez soczewki lecznicze, 
kontaktowe i produkty dla niedowi-
dzących po wyposażenie sklepów 
i sprzęt techniczny. To czyni z opti
platformę służącą do wprowadzania 
nowości zarówno przez liderów ryn-
kowych, jak i firmy dopiero wkracza-
jące na rynek. Od 2008 roku targi 
prowadzone są przez spółke GHM 
Gesellschaft für Handwerksmessen 
mbH. Od tego czasu opti cieszy 
się ciągłym wzrostem popularno-
ści. Targi odbyły się po raz pierwszy              
w historii w 1998 roku.
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fot. 
INTEROPTYKAW.Maciejewski
M.Maciejewski





Opracowanie: INTEROPTYKA, fot. ALLISON
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5

Zapraszamy na Jubileusz 
XX - lecia Warszawskiego 
Cechu Optyków

Inicjatywa powstania Cechu Optyków w War-
szawie zrodziła się w tym czasie, kiedy opty-
cy byli członkami Cechu Złotników, Zegarmi-
strzów, Optyków, Grawerów i Brązowników.  
Cech Optyków został powołany na wniosek 
licznej grupy optyków, działającej w ramach 
Sekcji Optyków podczas Nadzwyczajnego Wal-
nego Zgromadzenia 14 stycznia 1995 r. For-
malnie zarejestrowany 17.10.1995 roku pod 
nazwą Cech Optyków w Warszawie. Starszym 
Cechu pierwszej kadencji został wybrany je-
den z inicjatorów powstania Cechu - Andrzej 
Biernacki, a Podstarszym Cechu – Marek Ja-
kubowicz. W skład pierwszego Zarządu weszli 
również Tadeusz Ratajski, Wiesław Gabrysiak, 
Marek Sękul, Grzegorz Trzaska, Tomasz Bed-
narski, Krzysztof Piskorski, Stanisław Sławecki. 
W tym czasie działania Zarządu koncentrowa-
ły się na stworzeniu możliwości funkcjonowa-
nia nowopowstałej, samodzielnej organizacji. 
Obok Statutu i Regulaminu Komisji Rewizyjnej 
zostały stworzone Regulaminy Pracy Zarządu                 
i Sądu Cechowego oraz Regulamin Wewnętrz-
ny Rady Mężów Zaufania, określający kryteria 
jakie powinien spełniać zakład optyczny oraz 
zakres dokumentów wymaganych przy przyję-
ciu nowego członka Cechu. 
Powstał również Kodeks Etyczno-Zawodowy, 
zawierający obok definicji zawodu optyka, wy-

magania zarówno formalne dla członka organi-
zacji, jak również obowiązki dotyczące jakości 
wykonywania usług oraz etyki zawodowej i kul-
tury wymaganej od każdego z optyków będą-
cych członkami Cechu. Kodeks Etyczno-Zawo-
dowy stworzony przez Cech stanowił podstawę 
Kodeksu przyjętego przez Zjazd Delegatów 
KRIO, którym do dzisiaj posługują się cechy 
zrzeszone w Izbie. Cech Optyków w Warsza-
wie był jednym z inicjatorów i założycieli Krajo-
wej Rzemieślniczej Izby Optycznej. Stworzone                     
w tym okresie logo Cechu Optyków w Warsza-
wie zostało przyjęte jako znak KRIO i pozosta-
łych cechów w niej zrzeszonych. 

Tak przedstawiały się początki funkcjonowania 
organizacji, które dały podstawy dla obecnej 
działalności, koncentrującej się na przedsię-
wzięciach głównie związanych z doskonaleniem 
zawodowym optyków. Wychodząc naprzeciw 
wymaganiom stawianym przez obecny rynek, 
Cech od marca 2003 r. organizuje kursy pod-
staw refrakcji odbywające się pod patronatem 
Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej, ma-
jące na celu podniesienie kwalifikacji zawodo-
wych. Początkowo był to tylko kurs pierwszego 
stopnia obejmujący swym zakresem podstawy 
refrakcji. Obecnie organizujemy również kursy 
drugiego stopnia będące kontynuacją zagad-
nień z zakresu refrakcji, jak również zawiera-

Jubileusz
X-lecia

C
echu,

2005
r.

Uroczystość odbędzie się w dniu 18 kwiet-
nia w sali bankietowej HOTELU MER-
CURE WARSZAWA GRAND, przy 
ul. Kruczej 28 w Warszawie.

Kursy

Początki działalności



492015/1

jące wiadomości dotyczące doboru soczewek 
kontaktowych. Dużym zainteresowaniem 
cieszy się, zorganizowany po raz pierwszy                    
w 2007 roku, kurs refrakcji III stopnia, mający 
charakter warsztatów. Głównym celem szkole-
nia są ćwiczenia praktyczne z zakresu badania 
refrakcji oraz sposoby postępowania z zasto-
sowaniem procedur optometrycznych. Zgodnie          
z oczekiwaniami optyków, Zarząd podjął decy-
zję o organizacji kursu refrakcji IV stopnia. Pro-
gram szkolenia obejmuje wybrane zagadnienia 
z zakresu refrakcji, które najczęściej stwarzają 
problemy w procesie doboru właściwej korekcji 
okularowej. Zajęcia kierowane są do osób, wy-
konujących pomiary układu wzrokowego. Kur-
sy I, II, III i IV stopnia prowadzone są przez              
dr n. med. Andrzeja Styszyńskiego i odbywa-
ją się w siedzibie KRIO. Tam również powstał 
profesjonalny gabinet optometryczny zorgani-
zowany przez Cech na potrzeby ćwiczeń z za-
kresu refrakcji. Począwszy od 2003 roku w kur-
sach refrakcji uczestniczyło 909 osób, w tym 
484 osoby ukończyły stopień pierwszy kursu, 
327 – drugi i 98 osób uzyskało świadectwa 
ukończenia kursu refrakcji III stopnia.       

Zgodnie z objętym kierunkiem działania nie 
ograniczamy się jedynie do kursów z zakresu 
refrakcji. Dużym powodzeniem cieszą się rów-
nież organizowane przez Cech, kursy komu-
nikacji z klientem, uwzględniające specyfikę 
funkcjonowania zakładów optycznych. Szkole-
nia prowadzi p. Szymon Grygierczyk, wg autor-
skiego programu Brigit Schott. 

W listopadzie 2010 r. podjęliśmy się po raz  
pierwszy zorganizowania nowego szkolenia                                                                    
z zakresu ortoptyki. Kurs ortoptyczny pierw-
szego stopnia prowadzony był na bazie autor-
skiego programu, stworzonego specjalnie na 
potrzeby optyków. Szkolenie rozszerzało wie-
dzę z dziedziny optyki okularowej i zawierało 
ćwiczenia służące usprawnianiu układu wzro-
kowego. Niestety nie organizujemy już kursów 
ortoptycznych z powodu rezygnacji wykładow-
cy.
Organizując szkolenia nie zapominaliśmy             
o jakże istotnym aspekcie działania organizacji, 
jaki stanowi integracja środowiska. W tym celu 
podjęliśmy decyzję o  ufundowaniu sztandaru 
cechowego wraz z insygniami. Jego poświę-
cenie miało miejsce podczas uroczystej Mszy,      
w dniu 28 września 2002 r. w Kościele Św. Mar-
cina na Starym Mieście. 

Niezapomniane wrażenia w środowisku po-
zostawiła również zorganizowana przez nas 
impreza z okazji Jubileuszu X-lecia Cechu Op-
tyków w Warszawie, w dniu 28 maja 2005 r.         
w ośrodku szkoleniowym Exploris w Serocku. 
W imprezie uczestniczyli członkowie Cechu, 

Jubileusz X-lecia

Zajęcia na kursie refrakcji I stopnia, 2010 r.

Kurs komunikacji z klientem, czerwiec 2009 r.

8
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Prezes KRIO Jan Witkowski, delegacje Cechów 
zrzeszonych w KRIO oraz firmy optyczne.

Chcąc stworzyć cykliczną, karnawałową im-
prezę taneczną dla optyków, ich przyjaciół                
i znajomych zorganizowaliśmy w dniu 21 lute-
go 2009 r. Bal Optyków. Zabawa miała miejsce       
w przepięknej sali teatru Equus, w Klubie Galop 
w Zielonce. Atrakcją balu był występ aktorki, 
Hanny Śleszyńskiej, która tryskając naturalną 
energią i humorem przedstawiała ponad go-
dzinny program złożony z piosenek satyrycz-
nych oraz skeczy. 

W związku z wielkim powodzeniem imprezy,     
w dniu 16 stycznia 2010 r. zorganizowaliśmy 
kolejny – II KARNAWAŁOWY BAL OPTYKÓW, 
po raz kolejny w Klubie Galop w Zielonce. 
Można śmiało podsumować  jako szczególnie 
udaną imprezę, zdecydowanie inną jak w roku 
poprzednim, która  po raz kolejny pokazała, że 
optycy wspaniale się bawią.

Doświadczenie zdobyte podczas planowania 
balów karnawałowych wykorzystaliśmy do or-
ganizacji Jubileuszu XV-lecia Cechu. 

W dniu 7 maja 2011 r. w pałacu w Łochowie 
odbyły się uroczyste obchody XV rocznicy Ce-
chu Optyków w Warszawie. W uroczystości 
licznie uczestniczyli koleżanki i koledzy z Ce-
chu oraz zaproszeni Goście Honorowi: Jerzy 
Bartnik, Prezes Związku Rzemiosła Polskiego;                         
dr n. med. Andrzej Styszyński; dr Marek Ko-
walczyk; Marek Jakubowicz i Andrzej Biernacki, 
członkowie Zarządu Krajowej Rzemieślniczej 
Izby Optycznej; Leszek Gołuch, Starszy Mię-
dzywojewódzkiego Cechu Rzemiosł Optycz-
nych;  Artur Polar, Starszy Lubelskiego Cechu 
Optyków; Jerzy Dobrowolski, przedstawiciel 
Małopolskiego Cechu Optyków. Mieliśmy rów-
nież przyjemność gościć firmy optyczne: Ciba 
Vision, Hoya Lens Poland, Optimex, JZO, Am 
Group, Essilor Polonia oraz firmę Koh. 
W części oficjalnej uroczystości, po powitaniu 
zebranych gości i przemówieniu Jerzego Wy-
sokiego, Starszego Cechu nastąpiło wręczenie 
odznaczeń przyznanych wyróżnionym człon-
kom z okazji przypadającego Jubileuszu. Od-
znaczenia rzemieślnicze wręczał Jerzy Bartnik, 
Prezes Związku Rzemiosła Polskiego.

Jubileusz XV-lecia

na fot. od góry: I Karnawałowy Bal Optyków, 
21 luty 2009 r., Klub Galop w Zielonce; 
II Karnawałowy Bal Optyków, 16 styczeń 2010 r.

Jubileusz XV-lecia Cechu, 7 maj 2011 r.

Bale karnawałowe



Kulminacyjnym punktem programu był również 
pokaz sztucznych ogni z podkładem muzycz-
nym. Stanowił on, obok okazałego tortu jubile-
uszowego z logo organizacji, wspaniałą formę  
uczczenia piętnastej rocznicy działalności Ce-
chu Optyków w Warszawie.

Pod koniec 2012 r. Zarząd Cechu podjął decy-
zję o całkowitej zmianie wystroju Biura Cechu. 
W dniu 25 czerwca 2013 r. odbyło się uroczy-
ste otwarcie siedziby Cechu, po generalnym 
remoncie. Obecnie pomieszczenia biura są 
znacznie bardziej funkcjonalne i eleganckie. 
Nowa ich aranżacja pozwala na organizację ka-
meralnych spotkań, szkoleń i konferencji. Do-
datkowo, otwarcie biura połączono z wyjściem 
do Teatru Narodowego, na sztukę pt.: „Księż-
niczka na opak wywrócona”. Doborowa obsada 
spektaklu i jego komediowy charakter sprawiły, 
że był to miły wieczór.

W dniach 20 - 22 września Cech zorganizo-
wał trzydniową wycieczkę do Bielawy i Wroc-
ławia. Uczestnicy byli pod wrażeniem pasji                        
i zaangażowania właściciela firmy p. Wacława 
Szwaczki, który osobiście pokazywał fabrykę, 
opowiadając o precyzyjnym, wieloetapowym   
i skomplikowanym procesie technologicznym, 
podczas którego produkowane są oprawy oku-
larowe. Niezapomnianych wrażeń dostarczyło 
obejrzenie Panoramy Racławickiej, specjalny, 
wieczorny pokaz fontann oraz piękna, odno-
wiona, pełna kolorów, wrocławska Starówka. 

Wycieczka

Uroczyste otwarcie siedziby

Program Jubileuszu: 

18 kwietnia (sobota)
09:00-10:00 pozostawienie bagaży 
  w hotelu Mercure
10:00  przejazd autokarem spod  
  hotelu Mercure, zwiedzanie  
  z przewodnikiem 
  Muzeum Powstania War- 
  szawskiego 
 12:30-14:00 lunch w restauracji # jak  
  VIP , ul. Grzybowska 81,  
  powrót autokarem do 
  hotelu
14:30 - 16:00 spacer z przewodnikiem pt.:  
              „Wesoły spacer po Starówce”
17:00  Msza w Kościele św. Alek- 
  sandra w Warszawie, na  
  Placu Trzech Krzyży
20:00  bankiet na X-piętrze hotelu  
  Mercure, występ Dariusza  
  Kordka z najnowszym re- 
  pertuarem m.in. piosenki 
  z musicali „Deszczowa Pio- 
  senka” i „Mamma Mia”

19 kwietnia (niedziela) 
8:30- 10:30  śniadanie w hotelu 
10:30-13:00             zwiedzanie z przewodnikiem

Koszt udziału - 400 zł 
Nocleg ze śniadaniem w pokoju 2-osobowym 
250 zł za dobę
Kartę zgłoszeniową otrzymacie Państwo za 
pośrednictwem Biura Cechu
e-mail: cech. optyk@interia.pl, tel. 22 635 78 67 
w godz. 9:00-13:00 lub znajdziecie na stronie 
Cechu - www.cechoptyk.waw.pl 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

informacja własna Cechu Optyków w Warszawie;
fot. arch. Cechu
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Kontakt: 

POMORSKA IZBA RZEMIEŚLNICZA MAŁYCH ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW
80-831 Gdańsk, ul. Piwna  1/2
tel.: 58 301 21 86 wew. 19
fax.: 58 301 79 31    
e-mail: akademia@pomorskaizba.com.pl
www.pomorskaizba.pl

KURS REFRAKCJI
Realizator:
Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Pod patronatem:
Pomorskiego Cechu Optyków

Cel szkolenia:
poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej 
z zakresu optyki okularowej oraz podstaw 
refrakcji.

Prowadzący: 
Krzysztof Bogusławski
dyplomowany optometrysta z wieloletnią 
praktyką.

Program szkolenia:
 Optyka,
 Soczewki okularowe,
 Optyka fizjologiczna,
 Prezbiopia,
 Efekt pryzmatyczny,
 Procedury pomiaru wady refrakcji,
 Epidemiologia wady refrakcji.

Czas trwania:
7 spotkań weekendowych 
(14 dni po 8 godzin lekcyjnych).

112 godzin zajęć,
w tym co najmniej 50% zajęć praktycznych.

Termin:
od 28 marca 2015 r. do 28 czerwca 2015 r.

Miejsce szkolenia:
Gdańsk, ul. Piwna 1/2 – siedziba Pomorskiej 
Izby Rzemieślniczej MSP

Cena:
 2100,00 zł dla osób zrzeszonych 

w cechach rzemieślniczych,
 2300,00 zł dla pozostałych osób.

Zapewniamy:
 komplet materiałów szkoleniowych,
 przerwę kawową, 
 zaświadczenie o ukończeniu kursu 

wydane na podstawie rozporządzenia 
MEN.

Celem zgłoszenia udziału w szkoleniu, prosimy o przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej 
na adres: akademia@pomorskaizba.com.pl .

Na Państwa zgłoszenia czekamy do dnia 23 marca 2015 r.
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Kurs refrakcji II stopnia

WARSZAWA Cech Optyków w Warszawie zaprasza Państwa na kurs refrak-
cji II stopnia. Planowany termin rozpoczęcia to marzec 2015 r. czekamy na 
zgłoszenia chętnych. Kurs refrakcji II stopnia zawiera informacje z zakresu 
refrakcji, jak również zagadnienia dotyczące aplikacji soczewek kontaktowych. 
Ćwiczenia praktyczne odbywają się z wykorzystaniem m.in. foroptera, lampy 
szczelinowej oraz kasety okulistycznej. Zajęcia na kursie, obejmujące wykłady 
teoretyczne, jak również ćwiczenia praktyczne prowadzone są przez dr n. med. 
Andrzeja Styszyńskiego w siedzibie KRIO przy ul. Przy Agorze 28 w Warsza-
wie.

Zgłoszenia chętnych do uczestnictwa w kursach przyjmuje Biuro Cechu 
tel. 22 635 78 67 w godz. 9:00-13:00, e-mail: cech.optyk@interia.pl, 
strona: www.cechoptyk.waw.pl Informacja własna Cechu Optyków 

w Warszawie

PROGRAM KURSU REFRAKCJI  
II stopnia

I. Metody badania wad refrakcji
A. Metody subiektywne 
1. Metoda Dondersa
2. Pomiar astygmatyzmu za pomocą cylindra  

skrzyżowanego.
3. Badanie refrakcji za pomocą foropteru.
B. Metody obiektywne
1. Skiaskopia.
2. Refraktometr Hartingera.
3. Autorefraktometr.
C. Korekcja starczowzroczności.
II. Korekcje zaburzeń widzenia obuocznego
1. Fizjologia widzenia obuocznego.
2. Zaburzenia widzenia obuocznego.
3. Metody badania widzenia obuocznego.
4. Analiza graficzna zależności pomiędzy akomoda-

cją  i konwergencją.
5. Optometryczne metody leczenia zaburzeń wi-
   dzenia obuocznego.

III. Korekcja wad wzroku soczewkami kontakto-
wymi

1. Podstawy anatomii i fizjologii rogówki.
2. Rodzaje soczewek kontaktowych, budowa, 

materiały.
3. Fizjologia i badanie układu łzowego.
4. Badanie oczu poprzedzające dobór soczewki.
5. Zasady dobierania miękkich soczewek kontak-
    towych.
6. Kontrolne badanie pacjentów noszących soczew-
    ki kontaktowe.
7. Powikłania związane z noszeniem soczewek 

kontaktowych.
IV. Pole widzenia, metody badania i przyczyny 

zaburzeń pola widzenia.
V. Najczęstsze stany chorobowe układu wzrokowe-

go utrudniające dobór korekcji  okularowej.
VI. Korekcja wad wzroku i pomoce optyczne dla 
     słabowidzących.
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Program kursu refrakcji 

1. Metody badania refrakcji i zasady optycz-

     a/ metody subiektywne /podmiotowe/,
     b/ metody obiektywne /przedmiotowe/.

WROCŁAW Dnia 15.11.2014 r. odbyło się 
spotkanie członków Dolnośląskiego Cechu 
Optyków. Spotkanie odbyło się w historycz-
nej dzielnicy Wrocławia na Ostrowie Tum-
skim w miłej i sympatycznej atmosferze.
Bardzo wyjątkowym momentem była wizyta 
wykładowcy Politechniki Wrocławskiej prof. 
Marka Zająca, któremu udało się przybyć na 
nasze spotkanie. Został on bardzo serdecz-
nie powitany. W swoim wystąpieniu prof. Za-
jąc przedstawił i omówił tworzący się nowy 
projekt kwalifikacji zawodów.
Optycy mieli możliwość podzielenia się swo-
imi kłopotami i osiągnięciami zawodowymi. 
Towarzyszyła temu żywa dyskusja. Szeroko 
poruszany był temat grup zakupowych szkieł 
i opraw. Zrodziło się wiele różnych propozy-
cji, które były długo omawiane.
Spotkanie zakończyło się zadowoleniem 
wszystkich członków z propozycją następ-

nych spotkań.
Optyków nie zrzeszonych zapraszamy do 
wstąpienia w szeregi Dolnośląskiego Cechu 
Optyków.

Organizujemy kursy przygotowujące do eg-
zaminów czeladniczych oraz mistrzowskich. 
Kurs rozpocznie się 14 lutego. Chętnych pro-
simy o kontakt z biurem Małopolskiego Ce-
chu Optyków: pod nr tel. (12) 421 90 77  lub 
www.mcokrakow.pl

Serdecznie zapraszamy do wspólnego święto-
wania XX - lecia Małopolskiego Cechu Opty-
ków połączonego z świętem Hieronima, które 

odbędzie się w terminie: 11 - 13.09.2015 r. 
w Krakowie. 

W planie:
* rejs statkiem do Tyńca, oraz wspólne 

grilowanie oraz tańce na pokładzie,
* zwiedzanie klasztoru benedyktynów
* msza święta w Bazylice Mariackiej
* zwiedzanie Podziemi Rynku Głównego
* wystawa optyczna
* uroczysty bankiet oraz wystąpienie gwiaz-
   dy wieczoru.

Wszelkie informacje dostępne na naszej 
stronie www.mcokrakow.pl

Serdecznie zapraszamy.

Spotkanie członków 
Dolnośląskiego Cechu 
Optyków

Kursy w Cechach Optyków
więcej informacji o kursach na stronach - www.cechoptyk.waw.pl

www.mcro.pl oraz www.mcokrakow.pl
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Kursy przygotowawcze do 
egzaminów czeladniczych 
oraz mistrzowskich

Informacja własna DCO
we Wrocławiu

XX-lecie Małopolskiego 
Cechu Optyków

Informacja własna MCO
w Krakowie
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Nazywam się Marzanna Zakrzewska, tak jak 
moi dwaj Bracia jesteśmy optykami. Los tak 
sprawił, że zwracam się do Państwa z serdecz-
ną prośbą o pomoc... Robię to z nieśmiałością, 
i z drugiej strony ogromną determinacją jaką 
jest walka o moje zdrowie. Historia mojej cięż-
kiej choroby, jaka w ostatnim czasie postawiła 
mnie na krawędzi życia jest długa, dlatego za-
ledwie w kilku słowach o niej napiszę. 
Od 10 lat choruję na włókniejące, śródmiąż-
szowe zapalenie płuc, które pomimo wielu lat 
ciągłego, specjalistycznego leczenia w ostat-
nim czasie drastycznie postępuje, a stan moje-
go zdrowia z tygodnia na tydzień wyraźnie się 
pogarsza. Taki stan rzeczy sprawił, że obecnie 
poruszam się jedynie na wózku inwalidzkim, nie 
mogę już wychodzić z domu, jestem na sta-
łe, przez całą dobę podłączona do tlenu, bez 
możliwości samodzielnego wykonywania naj-
prostszych czynności życia codziennego, bo 
każdy, najmniejszy wysiłek powoduje ogrom-
ne duszności, zmęczenie, niemoc - wywołując 
duże cierpienie. Mimo tylu lat starań w leczeniu 
decyzją lekarzy krytyczny stan mojego zdrowia 

może zmienić, a wręcz uratować życie jedynie 
przeszczep płuc, który z uwagi na znikomą ilość 
dawców w Polsce i długi czas oczekiwania, aby 
„zdążyć zanim będzie za późno”. Zabieg ten 
może być przeprowadzony jedynie w Klinice za 
granicą. Mimo, że wiąże się to z ryzykiem, jest 
to jedyna moja droga aby nie umrzeć... Brzmi 
to strasznie, jednak dzięki wsparciu osób które 
są przy mnie – staram się żyć ciągle z uśmie-
chem i optymizmem w sercu, by mieć siłę, na-
dzieję i wiarę, że będę żyć, że będzie lepiej. 
Lecz jedyna moja droga teraz to już tylko prze-
szczep... Operacja daje mi szanse na normalne 
życie, na powrót do pełnej sprawności, niestety 
wiąże się z ogromnym kosztem jaki dotyczy fi-
nansowania operacji i po pomyślnym zabiegu 
kosztów długiej rehabilitacji. 
Pomimo środków własnych, bardzo dużego 
kredytu bankowego, zaangażowania wszyst-
kiego ja i cała nasza Rodzina mamy, także przy 
pomocy finansowej wspaniałych Przyjaciół             
i Znajomych oraz osób dobrej woli nie jesteśmy                          
w stanie w tak krótkim czasie zebrać kwoty 
800 tysięcy złotych..., stąd też mój list z tą wy-
jątkową prośbą do Państwa.
Przez całe dotychczasowe życie byłam oddana 
ludziom i otwarta na pomoc. Teraz ja znalazłam 
się w tak krytycznej sytuacji, że szukam pomo-
cy. Szukam jej wszędzie. Będę z całego serca 
wdzięczna za każdą pomoc, za każdą przysło-
wiową złotówkę... Mam świadomość, że wielu 
ludzi potrzebuje pomocy i z prostego ludzkiego 
punktu widzenia każdy na nią liczy, tak i ja po-
zostaję z ogromną nadzieją i wiarą na pomoc 
z Państwa strony w mojej, tak de facto już te-
raz  „szansie na życie”... Bardzo gorąco proszę 
o jakąkolwiek pomoc... Z góry z całego serca 
dziękuję za każdą wpłaconą złotówkę.

Fundacja Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepeł-
nosprawnym, ul. Michała Kajki 80/82, 04-620 
Warszawa, KRS: 0000270809, numer rachun-
ku: 62 1600 1286 0003 0031 8642 6001    
z dopiskiem: Zakrzewska 3784

Łączę wyrazy szacunku, 
MARZANNA ZAKRZEWSKA

APEL O POMOC
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tel./fax 22 7512402, tel. kom.504 077 214
e-mail: seykopol@interia.pl
www.seykopol.pl
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Z wielkim żalem zawiadamiamy, że dnia 27 grudnia 2014 r.,

zmarł nasz kolega

MAREK OŻÓG

optyk okularowy i optometrysta
wieloletni członek Cechu Optyków w Warszawie

	 	 	 	 	 	 	
   Rodzinie Zmarłego,

wyrazy głębokiego współczucia składają

członkowie 
 oraz Zarząd Cechu Optyków

 w Warszawie

712015/1
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Bezpośrednio po świętach Bożego Na-
rodzenia, 27 grudnia, dotarła do nas 
smutna i dramatyczna wiadomość          
o odejściu Marka Ożoga.  

Ci, którzy znali Go bliżej wiedzieli, że zmaga 
się z chorobą od dłuższego czasu. Podzi-
wialiśmy jak z godnością walczył z nią nie 
skarżąc się na los. Mimo zagrożenia, mieli-
śmy nadzieję, że tę walkę wygra. Niestety 
choroba pokonała Go, co wbrew ludzkiej 
logice, zaskoczyło nas wszystkich.
Trudno w takiej sytuacji myśleć chłodno 
i racjonalnie bo to, że los zabrał Marka                           
w okresie pełnej aktywności życiowej, za-
wodowej i intelektualnej, wydaje się po 
prostu niesprawiedliwe i w jakimś sensie 
nieuczciwe.

Marek z wykształcenia był geografem         
w pierwszej fazie swojej drogi zawodowej 

nie planował zajmowania się optyką czy też 
optometrią. Biorąc ślub z Małgosią, zrobił 
pierwszy krok w kierunku optyki i optome-
trii. Zdarzyło się to na początku lat osiem-
dziesiątych. Obydwa zawody wciągały Go 
stopniowo, aż pochłonęły bez reszty. Ten 
rodzaj aktywności był bliski jego osobowo-
ści. Zawodowe relacje z klientami, a później 
z pacjentami cechowała empatia połączo-
na z nieodpartą potrzebą niesienia pomocy        
w rozwiązywaniu kłopotów z widzeniem.
Jego wrodzona potrzeba rzetelności skła-
niała go do pogłębiania wiedzy i doskonale-
nia kompetencji.

Ukończył więc studia podyplomowe z op-
tometrii pod kierunkiem prof. Bolesława 
Kędzi w poznańskiej Akademii Medycznej. 
Z czasem skoncentrował się na optometrii. 
Nieustannie uzupełniał swoją wiedzę, się-
gając do periodyków oraz fachowej litera-

Wspomnienie
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tury anglojęzycznej. Równolegle a raczej 
przede wszystkim prowadził wraz z żoną 
Małgosią swoją praktykę zawodową. Dwu-
krotnie modernizował firmę prowadzoną    
w pierwszym okresie z teściem Kazimie-
rzem Bajerem - powojennym znanym war-
szawskim optykiem.  

W ostatnich kilku latach stworzył odrębny 
gabinet optometryczny, który stał się jego 
zawodowym „królestwem”. Doceniali i lu-
bili go klienci i pacjenci. Był człowiekiem    
o wysokim morale.  

W sytuacjach, w których nie znajdował 
zadowalającego rozwiązania, po prostu nie 
przyjmował zapłaty. 

Jego wiedza, zaangażowanie oraz doświad-
czenie zawodowe jak również to, że tkwiła 
w nim potrzeba dzielenia się z innymi tym 
czego świadomie doświadczał, wykonując 
swoją misję zawodową, sprawiły, że podjął 
współpracę ze środowiskiem akademickim.  
Początkowo prowadził zajęcia w Akademii 
Medycznej w Poznaniu, a w ostatnich kilku 
latach na Uniwersytecie Warszawskim.
  
Z jego inspiracji, w jakimś sensie pio-
nierskim wkładem w edukację, mimo tak 
„zagęszczonych” czasów, było przetłuma-
czenie i wydanie pierwszej w Polsce anglo-
języcznej książki poświęconej podstawom 
optometrii.

Był dobrym i życzliwym kolegą. Nie miał 
natury mentora. Był dla nas autorytetem  
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 dy-
scypliny w każdym działaniu, wkładu pra-
cy, wysiłku, konsekwencji i pełnego zaan-

gażowania, w to czym się zajmował, nie 
uczyniło Go człowiekiem jednowymiaro-
wym. Poświęcał się również swoim wiel-
kim pasjom, do których należało tango 
argentyńskie. By tańczyć nie wystarczały 
mu warszawskie milongi, przemierzał róż-
ne miejsca, trafiając do źródeł tej muzyki 
i tańca a więc do Argentyny. Jego innym 
hobby był rower. Jazda na rowerze dawa-
ła 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 refleksyjne poczucie humoru. 
Wszystko czym się zajmował robił z peł-
nym zaangażowaniem. Jednocześnie miał 
ogromną potrzebę dzielenia się z innymi 
swoją wiedzą, radością i doświadczeniami. 
To było dla niego bardzo charakterystycz-
ne. Nie zauważaliśmy tego tak wyraźnie na 
co dzień. Refleksja pojawiła się gdy już Go 
nie ma i myślimy o Nim w perspektywie 
całej drogi życiowej. Przytoczę tu frag-
ment kondolencji złożonych przez jednych 
z Jego przyjaciół, zawierają one zarówno 
filozofię życiową Marka jak też stanowią 
dla nas również dyskretną wskazówkę dla 
naszego życia, „…gdyż dzięki Niemu widzi-
my to co w życiu ważne: przyjaźń i pasja”.

Marek Jakubowicz
Wiceprezes
Krajowej Rzemieślniczej 
Izby Optycznej
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Soczewki HOYA Sensity wraz z technologią Stabilight, wynoszą kategorię soczewek fotochro-

mowych na nowy poziom. Technologia Stabilight gwarantuje niezmienną efektywność działania 

soczewek Sensity w każdych okolicznościach i warunkach klimatycznych, niezależnie od pory roku. 

Soczewki nie tylko przyciemniają się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej do atrakcyjnego poziomu, 

jakim charakteryzują się okulary przeciwsłoneczne kategorii 3, ale również rozjaśniają się bardzo 

szybko, w momencie zmniejszenia intensywności otaczającego światła, osiągając pełną przejrzystość 

w pomieszczeniach. Na każdym z tych etapów zostaje zachowana całkowita ochrona przed 

promieniowaniem UV. W konsekwencji soczewki Sensity zapewniają najwyższą wygodę użytkowania 

oraz najlepszą ochronę.www.sensitylenses.eu
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