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Stelaże ścienne i panele z pleksi na oprawy, kasety i szafki na oprawy, 
projektowanie salonów optycznych 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą! 
 

ul. Spacerowa 31 
05-410 Józefów

tel./fax. (22) 789-28-65
tel. (22) 789-29-05

e-mail: kamex@kamex.pl

www.kamex.pl

R

Marek Kamiñski

rok za³o¿enia 1985

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na WWW.ORATA.PL
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FIRMA LOKALIZACJA STRONA

AM Group Plus BYDGOSZCZ 23

ARGA POZNAŃ 63

BINOKL JABŁONOWO 2

CAMRO SOPOT 33

CLEX POLSKA SZCZECIN 19

DEK-OPTICA WROCŁAW 37

ELEFANT OPTYKA POZNAŃ 62

HADAŚ-MARCINIAK WARSZAWA 59

HAYNE POZNAŃ 15

HUMEL JÓZEFÓW 64

JAI KUDO ROKIETNICA 11

KAMEX JÓZEFÓW 6

MACRO OPTIC SZCZECIN 19

MAŻEX WARSZAWA 60

OKULARNIK LESZNO 59

OPTIBLOK WARSZAWA 72

OPTIKOS KRAKÓW 31

OPTOTECHNIKA KRAKÓW 59

OPTYK PLUS KATOWICE 63

OPTY SPORT ZIELONA GÓRA 60
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FIRMA LOKALIZACJA STRONA

ORATA WARSZAWA 6

OWP GERMANY 4

P.H. OKO WROCŁAW 40,41

POLAND OPTICAL CIESZYN 70,71

POZNAŃSKI SALON OPTYCZNY POZNAŃ 12

PROSTAF POZNAŃ 5,21

PUCCINI WARSZAWA 1

RAKO OPTYK SERWIS SZCZECIN 53

RM SERVICE WARSZAWA 60

SCORPION ZĄBKI 3

SEYKOPOL ŁOMIANKI k/W-wy 62

SPECTRUM 2 WROCŁAW 58

SZAACH KĘDZIERZYN-KOŹLE 62

SZAJNA LABORATORIUM OPTYCZNE GDYNIA 51

SZLIFIERNIA SIEDEMNASTKA WARSZAWA 62

TAR-POL NIEPOŁOMICE 58

TRESS BRODNICA 36

VERMARI WARSZAWA 25

VISIO POLSKA OLSZTYN 17

VISTAN NIEMCY 64
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MIDO

25-27.02.2017 MEDIOLAN  
www.mido.com

GIEŁDA OPTYCZNA

04.03.2017  WARSZAWA
www.fundacjaszkolyoptycznej.pl

GIEŁDA OPTYCZNA

10.03.2017  SOSNOWIEC
www.fundacjaszkolyoptycznej.pl

OPTA

10-12.03.2017 BRNO  
www.bvv.cz/opta

POZNAŃSKI SALON OPTYCZNY

24-25.03.2017  POZNAŃ
www.mcro.pl

KRAKOWSKA WIOSNA OPTYCZNA

01.04.2017  KRAKÓW
www.mcokrakow.pl

OPTOMETRIA 2017

05-07.05.2017  POZNAŃ
www.optometria2017.pl

KONFERENCJA EAOO

12-14.05.2017  BARCELONA
www.eaoo.info

GIEŁDA OPTYCZNA

10.06.2017  WARSZAWA
www.fundacjaszkolyoptycznej.pl

Uwaga!  
Giełdy warszawskie 
odbywają się w Zespole 
Szkół Spożywczo-Gastrono-
micznych, ul. Komorska 17/23

Giełdy w Sosnowcu odbywają 
się w hotelu Okrąglak, ul. Naru-
towicza 59.

Informacje o terminach pochodzą 
bezpośrednio od organizatorów    
i są aktualne na dzień oddania 
magazynu do druku.

Przed wyjazdem na konkretną 
imprezę wskazane jest nawiąza-
nie kontaktu z organizatorami.
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Wpatrzeni w smartfona

U dzieci korzystających częściej i inten-
sywniej ze smartfonów, nasilają się ob-
jawy zespołu suchego oka – głosi raport 
opublikowany przez serwis okulistyczny 
BMC Ophthalmology. 
 Badania przeprowadzono na gru-
pie 916 koreańskich dzieci w wieku 7-12 
lat, a ich wyniki mogą niepokoić. Oka-
zało się bowiem, że zespół suchego oka 
– dotąd uważany za dolegliwość doty-
kającą głównie osoby dorosłe  i starsze 
– stanowi duży problem wśród najmłod-
szych, zaś jednym z jego najpoważniej-
szych sprawców jest właśnie popularny 
elektroniczny gadżet, bez którego nie 
wyobrażamy sobie życia.
 U 6,6% badanych stwierdzono ob-
jawy zespołu suchego oka, takie jak: za-

czerwienienie, podrażnienie i opuchli-
znę. Około 97% z tych dzieci przyznało 
się do dużego przywiązania do swoich 
smartfonów – poświęcały im średnio 
przeszło 3 godziny dziennie. Dla porów-
nania – ponad połowa dzieci, u których 
nie zauważono żadnych niepokojących 
objawów, zadeklarowała, że średnio 
spędza ze smartfonem 37 minut w cią-
gu dnia. Udało się także zaobserwować, 
że miesiąc bez smartfona pozwolił na 
znaczne poprawienie kondycji oka.
Warto zauważyć, iż zespół suchego oka 
nie jest jedynym problemem dotyka-
jącym użytkowników urządzeń mobil-
nych. Specjalistka w dziedzinie cyfro-
wych uzależnień, Tanya Goodin, uważa, 
że rośnie wielość nieprzyjemnych i nie-

bezpiecznych dolegliwości, wynikają-
cych z nadużywania smartfonów. Do-
tyczy to zarówno dorosłych, jak i dzieci.                                           
I choć sami rodzice wyrażają zaniepoko-
jenie stanem zdrowia swoich pociech, 
to wciąż pozwalają im na kilkugodzinne 
wpatrywanie się każdego dnia w ekran.
Na pytanie, jakie działania podjąć, by 
ochronić nasze oczy, Goodin podaje kil-
ka pomysłów. Przede wszystkim, mówi,  
używajmy urządzeń mobilnych z głową, 
nie fundujmy sobie dwu-, trzygodzin-
nych sesji ze smartfonem i starajmy się 
go odłożyć na bok przynajmniej na go-
dzinę przed snem. Chyba warto spróbo-
wać wprowadzić w życie te rady.

 

Urządzenia mobilne takie jak smartfony, tablety czy czytniki e-booków stają się z miesiąca na mie-
siąc coraz bardziej popularne. Trudno spotkać osobę, która nie spędza sporej ilości czasu na wpatry-
waniu się w rozjarzony ekran. Specjaliści ostrzegają przed negatywnym wpływem tych podręcznych 
gadżetów, jednak ostatnie badania pokazują, że przenośne okna na świat mogą robić nam większą 

krzywdę, niż się dotychczas wydawało.

Opracowanie:  INTEROPTYKA

nowości
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Zainteresowanych serdecznie zapraszamy do umawiania spotkań z Przedstawicielami Handlowymi 
lub kontaktu telefonicznego z Działem Sprzedaży pod numerem telefonu +48 61 841 02 05.

CP-11

DR-13

LC-13

Czym byłby unit okulistyczny 

bez profesjonalnego sprzętu 

diagnostycznego? 

Nawet najbardziej kompaktowy 

i funkcjonalny, idealny do małych 

gabinetów – taki jak nasz 

– zyskuje w połączeniu 

z innowacyjnymi urządzeniami 

MEDIZS, jakie gwarantują 

nowy wymiar badań 

refrakcji poparty praktycznymi 

udogodnieniami

i licznymi patentami.

iPad 
w zestawie

Zapytaj o
Przedłużoną 
Gwarancję

RK-11 

Reklama Prasowa UNIT+MEDIZS_OKO_DRUK.indd   1 18.01.2017   15:08
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Informacja: VISIO

nowości

Pantone greenery jest 
kolorem roku 2017! 

Źródło: www.pantone.com

Firma VISIO Polska Sp. z o. o., dystrybutor ekskluzywnych, 
najwyższej jakości soczewek okularowych PRIME Ey-
ewear, rozszerza ofertę magazynu polskiego linii PRIME 
Eyewear o soczewki w indeksie 1.50 i 1.60 z materiału                   
Blue Free, odcinającego niepożądane światło niebie-
skie w masie materiału, a nie za pomocą powłoki typu 
Blue. Soczewki PRIME Blue Free, oferowane z magazynu 
polskiego, są pokryte najbardziej zaawansowaną powłoką 
Super Strong Coat SSC z resztkowym kolorem zielonym. 
Powłoka ta ma też najwyższą  odporność na zarysowania 
dostępną na rynku, to jest 18 w skali Bayera. Oznacza to, 
że w chwili obecnej możecie Państwo proponować swo-
im klientom w ciągu 24h soczewki odcinające niechciane 
światło niebieskie do pracy przy monitorach, tabletach 
lub smartfonach bez specjalnej powłoki typu Blue, któ-
ra ma resztkowy kolor niebieski nie zawsze akceptowany 
przez końcowych klientów szczególnie przy rozpoznawa-
niu kolorów, jeździe samochodem lub ze względów este-
tycznych. 

16

W magazynie OKO wybraliśmy ten kolor dla reklamowych stron 
już w 2016. 
Instytut Pantone potwierdził zieleń jako przewodnią dla 2017 r. 
Kolor ten kojarzy się z innowacją. Dziś sygnalizuje też społeczne 
pragnienie zmian. Jak uzasadniła ten wybór Laurie Pressman, wi-
ceprezes Pantone, - Cały świat jest podzielony - zarówno Stany Zjed-
noczone, jak i Europa. Musimy odświeżyć spojrzenie i wykroczyć poza 
podziały.
Odświeżająca i odżywcza zieleń jest symbolem nowego początku. 
Wybrany kolor ma nawiązywać do pierwszych dni wiosny, kiedy 
wszystko budzi się do życia. Zieleń pojawia się zarówno w desig-
nie, modzie,  urbanistyce, jak i ekologii.
Instytut Pantone to założona w 1962 roku amerykańska korpora-
cja, która jest znana z doradztwa kolorystycznego oraz z produkcji 
systemów używanych w poligrafii. Firma pod koniec każdego roku 
ogłasza jaka barwa będzie motywem przewodnim kolejnych mie-
sięcy.
Ogłaszany od 18 lat kolor roku jest bardzo ważny dla producen-
tów.
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Być może już wkrótce miliony osób cier-
piących z powodu zespołu suchego oka 
dostaną nowe narzędzie do walki ze swoją 
dolegliwością.
Badacze z Uniwersytetu w Virginii opraco-
wali krople do oczu, Lacripep, które mają 
pomóc w walce z przypadłością, na którą 
według szacunków cierpi od 5 do ponad 
30 procent populacji. Podstawą leku jest 
białko odkryte w cieczy łzowej, lacritin,     
a które ma duży związek z prawidłowym 
nawilżeniem rogówki. Badania pokazały, 
że to właśnie tego elementu najczęściej 
brakuje osobom doświadczającym zespo-
łu suchego oka. Nowy preparat ma zastą-
pić brakujące białko.
Profesor Gordon Laurie, który wraz z ze-
społem pracuje nad kroplami, przyznaje, 
że to niewielki krok na drodze do rozwią-
zania problemu, ale zapowiada dalsze 
badania. Niebawem mają się rozpocząć 
doświadczenia kliniczne na grupie ponad 
200 pacjentów cierpiących na zespół Sjö-
grena, którego jednym z objawów jest 
właśnie suchość oczu. Części uczestników 
zaaplikowane zostaną różne dawki Lac-
ripepu, część otrzyma placebo. Profesor 
Laurie i jego współpracownicy liczą, że 
dzięki tym pozyskanym wynikom uda się 
wkrótce uzyskać skuteczne narzędzia do 
leczenia tej uciążliwej przypadłości.
Zanim jednak na rynku pojawi się prepa-
rat opracowany przez badaczy z Virginii, 
pacjenci będą mogli skorzystać z leku 
opracowanego przez firmę Sun Pharma 
– kropli Seciera, opartych na immunosu-
presyjnej cyklosporynie. Po pozytywnych 
efektach 12-tygodniowych testów na 
grupie 455 pacjentów, producent planu-
je wprowadzić swój produkt do sprzedaży     

w Europie, a także w USA i Japonii. Jak 
mówi Dilip Shanghvi, dyrektor zarządza-
jący Sun Pharma, wyniki prób pozwalają 
mieć nadzieję, że rzesze osób zmagają-
cych się z zespołem suchego oka, wkrótce 
doświadczą tak bardzo pożądanej ulgi.

Brzmi jak wątek z powieści fantastyczno-
naukowej, choć jest bliższy rzeczywisto-
ści, niż można by się spodziewać.
Przyczyny znacznego pogorszenia, czy 
nawet utraty, wzroku są znane od dawna, 
jednak by podjąć się próby odbudowy 
procesów widzenia, należało zrozumieć 
specyficzny kod elektrycznych impulsów 
wędrujących z oka do mózgu. Przeszło 
trzy lata temu dokonała tego neurolog 
Sheila Nirenberg.
Doktor Nirenberg skupiła się na bada-
niach nad sposobem, w jaki mózg po-
biera informacje z otoczenia i jak za 
pomocą impulsów przekształca je we wra-
żenia słuchowe, wzrokowe i inne. Zdobyta                                                                                      
w toku badań wiedza pozwoliła na stwo-
rzenie urządzenia, protezy, która ma 
zostać wykorzystana w leczeniu chorób 
siatkówki czy zwyrodnienia plamki żółtej. 
Dotychczas dostępne protezy pozwala-
ły na poprawę jakości widzenia jedynie                 
w bardzo ograniczonym zakresie. Podob-
nie umiarkowane efekty uzyskiwano sto-
sując leki. 
Nowy typ protezy ma za zadanie imito-
wać działania fotoreceptorów na siatków-
ce. To tam trafia obraz, na który patrzymy, 
później jest on przetwarzany, kodowany 
i w formie serii impulsów wysyłany do 
mózgu. Oko dotknięte zwyrodnieniem 
siatkówki, pozbawione sprawnych foto-
receptorów nie jest oczywiście w stanie 
wykonać wszystkich tych operacji. Nie-

zwykłe jest, że zamiast wymieniać ele-
menty siatkówki, naukowcy zamierzają 
przetłumaczyć jej działania i zapisać                             
w formie równań. Te z kolei będą służyły 
do wysyłania do mózgu sygnałów takich, 
jak zdrowa siatkówka. Doktor Nirenberg 
podkreśla, że zrozumienie kodu ma ol-
brzymie znaczenie nie tylko w przypadku 
problemów ze wzrokiem, ale także innych 
schorzeń, także dotyczących słuchu czy 
możliwości motorycznych.

Japoński  gigant 
fotograf iczny 
zapowiedział, 
że w kooperacji 
z Verily – orga-
nizacją badaw-
czą skupioną 
na ochronie 
zdrowia oraz 

biotechnologii, będącą dawniej częścią 
Google – planuje pomóc w poprawieniu 
wykrywalności chorób oczu związanych 
z cukrzycą. Technologia Nikona oraz wie-
dza w dziedzinie optyki, wraz z badania-
mi Verily, mają umożliwić wykrywanie 
we wczesnym stadium takich schorzeń 
jak retinopatia cukrzycowa oraz obrzęk 
plamki żółtej. Choroby te wymienia się 
wśród głównych przyczyn całkowitej 
utraty wzroku wśród osób dorosłych.
Specjaliści podkreślają, że wczesne wy-
krycie wspomnianych chorób pozwala 
bardzo zminimalizować ryzyko wystąpie-
nia nieodwracalnych zaburzeń wzroku, 
a nawet jego całkowitej utraty. Z drugiej 
jednak strony schorzenia te często rozwi-
jają się bez wyraźnych objawów, a kiedy 
te w końcu wystąpią, zwykle dostępne 
metody leczenia okazują się niewystar-
czające.

ZESPÓŁ SUCHEGO 
OKA – nowe roz-
wiązania

Kamera rejestru-
jąca obraz 
i przesyłająca go 
bezpośrednio do 
mózgu? 

Informacja: NIKON

Źródło: aop.org.uk 

nowości

Nikon pomoże 
w walce z choro-
bami oczu spo-
wodowanymi 
cukrzycą

Źródło: Optometry Today 



Negocjuj ceny na
soczewki okularowe Clex!Katalog na rok 2017

już dostępny!

www.macrooptic.pl
tel/fax   91 484 37 15

offi ce@macrooptic.pl
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Area98 – właściciel ekskluzywnej marki Coco 
Song we współpracy z Harim Accademia Eu-
romediterranea – ogłosili pierwszą edycję 
konkursu Coco Song Award, wewnętrznego 
przedsięwzięcia zaadresowanego do studen-
tów Akademii, które stwarza młodym talen-
tom okazję do tego, aby zaprezentowali włas-
ną interpretację kolekcji Coco Song. 

Znana na świecie ze względu na swe inspira-
cje Dalekim Wschodem i innowacyjne użycie 
cennych materiałów, takich jak jedwab, kwia-
ty, pióra i inne naturalne elementy, umiejętnie 
włączane w projekty oprawek, marka Coco 
Song wybiega w przyszłość, otwierając się na 
nowe kolory, kształty i połączenia materiałów. 
I właśnie takie wyzwanie rzucono studentom 
Harim Accademia Euromediterranea, którzy 
studiują Projektowanie Mody, Projektowanie 
Biżuterii i Dodatków oraz Dekorację Wnętrz & 
Projektowanie Produktu. Mają oni wprowadzić 
do kolekcji nowe kreatywne elementy, zaczy-
nając od tych charakterystycznych, które stały 
się ukoronowaniem marki, jednocześnie inter-
pretując je na nowo, mając przy tym wolność 
ekspresji. Propozycje młodych talentów doty-
czyć mają linii okularów przeciwsłonecznych 
Coco Song.

Projekty zostaną ocenione pod kątem tego,     
w jaki sposób łączą wartości kreatywne i in-
nowacyjne z silnymi punktami kolekcji. Wy-
konalność propozycji będzie także brana pod 
uwagę. 

Jury – w którym zasiądą członkowie zarządu 
Area98, wykładowcy z Harim Academia Euro-
mediterranea, klienci - optycy reprezentujący 
główne rynki, na których obecna jest marka 
Area98 współdziałająca z przedstawicielami 
mediów zajmujących się przemysłem akceso-
riów optycznych – wybierze pięciu finalistów. 
Finaliści poznają wyniki 27 lutego 2017 na Mię-
dzynarodowych Targach Optycznych MIDO 
w Mediolanie. Pięciu studentów rozpocznie 
wtedy staż w Area98, podczas którego będą 
mieli okazję odwiedzić siedzibę firmy w Pavia 
di Udine oraz uczestniczyć w tworzeniu proto-
typu akcesoriów optycznych w swojej wersji 
kolorystycznej. 9 października 2017, podczas 
Międzynarodowych Targów Optycznych Silmo 
w Paryżu, poznamy nazwisko studenta, który 
wygra Coco Song Award.

Academia Euromediterranea 
Harim Accademia Euromediterranea - zlokali-
zowana w Katanii – szkoli studentów na pozio-
mie zawodowym w zakresie mody, biżuterii, 
fotografii, projektowania wnętrz i produktu 
oraz komunikacji. Główne cele tej placówki to 
konsekrowanie basenu Morza Śródziemnego 
jako nowego obszaru kreatywnej działalności 
i tym samym udowodnienie, że projektowanie 
i moda mogą mieć kulturalny i ekonomiczny 
wpływ na dobrobyt całego regionu śródziem-
nomorskiego.

AREA98 WE WSPÓŁPRACY Z HARIM ACCADEMIA 
EUROMEDITERRANEA 

PROMUJĄ NOWE TALENTY Z DZIEDZINY DESIGNU 

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

www.area98.it
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Najnowsza kolekcja oprawek Vermari to bogaty wybór        
dla każdego! Niezależnie od wieku, stylu czy wykonywa-
nej pracy. Vermari w wyjątkowy sposób łączy klasykę                         
z nowoczesnością - w eleganckich oprawkach pojawia        
się element szaleństwa w postaci intensywnego koloru 
czy printu na zausznikach. Z kolei modele casualowe 
zyskały złote elementy czy zdobienia, które z najbardziej 
„kujonkowych” oprawek tworzą stylowy, elegancki doda- 
tek. To połączenie sprawia, że Vermari otwiera się na bar- 
dzo szeroką wiekowo grupę Klientów: od nastolatków,           
po seniorów.                                                                                      
Do tej pory producenci oprawek tworzyli modele dedy-   
kowane konkretnej grupie wiekowej Klientów. Vermari 
udowadnia, że przez zabawę trendami ten sam model 
oprawek może wybrać zarówno wnuczka, jak i babcia.     

W propozycjach Vermari na ten sezon dominują kolory 
ciemne, stonowane i pastelowe: granaty, czerń, szarość, 
róż, biel i mięta. Te klasyczne warto wybrać jako okulary                                      

całoroczne - będą pasować zarówno na co dzień, jak i na 
wieczór, bez względu na porę roku. Z kolei pastele będą 
bardziej odpowiednie wiosną i latem - chyba, że ktoś nie 
boi się zabawy z modą i w sprytny sposób potra� „prze- 
mycić” do zimowych stylizacji odrobinę wiosennych barw. 
Nie zabrakło również intensywnych akcentów kolorystycz-
nych takich jak odcienie różu, czerwieni czy kobaltu.                    
To propozycja dla osób, które lubią przełamywać swoje 
stylizacje mocnym akcentem w postaci okularów w inten- 
sywnych kolorach.                                                                 
Oprawki wystarczą, by z na pozór nudnego, zachowaw-
czego out�tu stworzyć stylizację, której nie powstydziłby                          
się żaden trendsetter.                                                                                                                                                                                

Vermari zachęca swoich Klientów do zabawy modą                      
i stylem! Dzięki oprawkom tej marki mamy pewność,                   
że zyskujemy produkt doskonałej jakości, który nie tylko 
będzie służył nam przez długie lata, ale również będzie                      
„na czasie”. 
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Na pierwszy rzut oka widać chaotyczny zbiór punktów, linii, liter lub innych znaków graficz-
nych, umieszczonych na kilku warstwach folii, wiszących w przestrzeni galerii jedna za dru-
gą. Ograniczone możliwości percepcyjne widza nie pozwalają zidentyfikować kształtów, 
odgadnąć zawartości dzieła. Co ono przedstawia? Trzeba je obejrzeć z pewnego oddalenia, 
pod odpowiednim kątem, by uchwycić cały widok. 
I nagle... deja-vu? Przecież znamy te obrazy. Tak ogląda się fotoinstalacje Krzysztofa Cicho-
sza – polskiego artysty fotografa. 

Krzysztof Cichosz, Marylin, Andiemu, Ameryce, 1998 
fot. archiwum autora
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Współczesną kulturę charakteryzuje zalew obrazów pro-
dukowanych dzięki fotografii i mediom elektronicznym. 
Nadprodukcja obrazów łączy się z chaosem medialnym, 
natłokiem informacji jakie człowiek musi przyjmować       
- w ogóle. W tym chaosie zaczynamy się gubić, staramy 
się stworzyć jakiś spójny obraz świata, uporządkować 
go. Mimo, że wkroczyliśmy w XXI wiek, nasza wiedza                         
o świecie jest jednak wciąż niepełna, złożona z niezli-
czonej ilości fragmentarycznych wiadomości. Cichosz 
stara się w swych realizacjach odzwierciedlić to zjawisko. 
Komentuje przy tym całe kulturowe dziedzictwo na-
szej planety. W posiadaniu  kultury tkwi bowiem istota 
człowieczeństwa. Artysta wykorzystuje znane reproduk-
cje – zdjęcia, które stały się ikonami w świadomości 
współczesnego człowieka – z książek lub 
encyklopedii i opracowuje je we-
dług własnej unikalnej techniki. 
Chodzi mu o ikony, znaki, 
symbole, uniwersalne wi-
zerunki, rozpoznawane 
przez ludzi różnych 
nacji. Przywołując je 
bada ich oddziały-
wanie, funkcjono-
wanie w pamięci 
widza. Wskrzesza 
portrety sławnych 
polityków – Sta-
lina, Churchilla, 
Roosevelta (cykl 
„Wielka Trójka”) i ar-
tystów – Witkacego, 
Chaplina. Cytuje dzie-
ła fotografów i malarzy, 
np. Muybridge’a, Warhola, 
znane obrazy batalistyczne, 
powstałe w różnych epokach 
(„Bryk”). Składa hołd początkom sztu-
ki – malarstwo naskalne – i sztuce starożytnej 
– płaskorzeźby ze świątyń hinduskich. Snuje rozważania 
natury antropologicznej, ukazując twarze ludzi różnych 
ras. Mówi o wolności i naturze. Przypomina osiągnię-
cia nauki – badania świata od mikro do makrokosmo-
su („Rytm” ukazuje model atomu, aurę rośliny, czaszkę 
australopiteka, ziemię z lotu ptaka i fotografię naszej 
galaktyki). Rozprawia o cywilizacji, piętnując niszczenie 
dziedzictwa kulturowego („Rozstrzelany” – zburzenie 
posągów Buddy przez Talibów).
Interesująca jest technika tworzenia obrazu, wynalezio-
na przez Cichosza w latach 80. 

Artysta dekomponuje, rozbija powiększony obraz foto-
graficzny na drobne elementy rastra (rozmaite formy gra-
ficzne). Następnie scala go na powrót, nanosząc na kilka 
warstw folii. Warstwy te, wiszące w przestrzeni galerii 
jedna za drugą, tworzą wielkoformatową przestrzenną 
fotoinstalację. Wzrok odbiorcy, stojącego naprzeciw 
pracy w odpowiedniej odległości, musi scalić rozbity 
obraz, skomasować chaotyczny zbiór form graficznych                         
i poszczególne warstwy pracy. Musi ułożyć spójny obraz, 
podobnie jak z chaosu posiadanych informacji usiłujemy 
ułożyć spójny wizerunek świata (co autor chce widzowi 
uświadomić). Artysta prowadzi z widzem swoistą grę, 
zmuszając do aktywnego odbioru sztuki. Nie tylko fizycz-
nie poprzez ruch, lecz także mentalnie. Operując symbo-
lem i metaforą zmusza go do refleksji, do zdefiniowania 
rozmaitych faktów, zjawisk na nowo, odpowiedniej ich 
oceny. Odczytania sensu historii ludzkich dziejów. Także 
sam wzór rastra jest symboliczny, zawsze inny, w zależ-
ności od przesłania pracy (trójkąty, litery różnych alfabe-

tów, znaki runiczne, symbol dolara). Trzeba odkryć 
związek między tym wzorem i ogólnym 

wizerunkiem realizacji. Czemu 
Cichosz wybrał taką metodę 

ekspresji twórczej? Jedna                              
z prac „Portrety hybry-

dowe” ukazuje hipo-
tetyczne wizerunki 

antycznych filozo-
fów, powstałe na 
zasadzie kom-
puterowo wy-
generowanego 
losowego ze-
stawienia frag-
mentów twarzy 

dziewięciu  myśli-
cieli. Wyjaśniając 

jej metaforyczny 
sens autor stwierdził, 

iż chciał pokazać „stan 
świadomości przeciętne-

go człowieka i jednocześnie 
obraz współczesnego świata, 

wymykającego się opisowi i systema-
tyczności”. Praca ta, zdaniem twórcy, stano-

wi „symboliczną wizualizację ducha czasu”. Cichosz więc 
hołduje klasycznej zasadzie, według której sztuka jest 
świadkiem i wyrazicielką swoich czasów, odzwierciedla-
jącą mechanizmy nimi rządzące.

Opracowanie: INTEROPTYKA,
tekst: Alicja Cichowicz

Krzysztofa Cichosza 
wizualna gra z widzem
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Okiem Stylisty 
Pisząc niniejszy tekst, jestem świeżo po powrocie z Lugano. Lugano to malowniczo położone nie-
wielkie miasteczko we włoskiej części Szwajcarii. Mam też świeże refleksje dotyczące rynku optyki 

okularowej, a dokładniej mówiąc stylizacji i pozycji stylisty/projektanta opraw okularowych. 
Ale o tym chciałbym powiedzieć jako w podsumowaniu całej podróży, 

poświadczeniu.
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LUGANO  W tym pięknym mieście                  
w dniach 21/22/23 stycznia 2017 odby-
wały się targi Swiss Beauty Expo. Tutaj, na 
zaproszenie organizatora, byłem Jurorem 
Szwajcarskich Mistrzostw Makijażu. Sty-
lizacje konkursowe były prezentowane 
w dwóch niezależnych tematach: Winter 
Time i Wedding Time. Poziom prezento-
wanych przez uczestników prac był bar-
dzo dobry.
Oprócz tego, prowadziłem w ramach 
współpracy z SBE warsztaty i pokazy dla 
profesjonalistów.
Z tego wyjazdu przywiozłem 3. bardzo 
ważne refleksje:
1. Pierwsza z nich jest kolejnym dowo-
dem na to, że za każdym razem ważni są 
ludzie. Podczas Mistrzostw na Swiss Beau-
ty Expo drugim oceniającym jurorem był 
Pablo Gil Cagnie. Wyśmienity wizażysta, 
wspaniały człowiek o bogatym, barwnym 
i niebanalnym życiorysie. Nasza współpra-
ca przebiegała pomyślnie, merytorycznie                  
i zawodowo. A owoce, w postaci przyzna-
wanych w poszczególnych kategoriach      
I, II, III miejsca dla Mistrzów Szwajcarii 
rynku profesjonalnego jak i amatorskiego, 
były tak samo jednoznaczne, jak przyjem-
ne i oczywiste. 
Polski rynek optyki okularowej oparty jest 
o firmy rodzinne – liczy się człowiek.
2. Kolejne dwa dni były równie pracowi-
te. Po przeprowadzeniu pokazu na scenie 
głównej oraz warsztatów nasuwają się 
budujące wnioski. Jakość i poziom serwo-

wanych szkoleń oraz usług z rodowodem 
polskim jest wysoki.  
3. Najważniejsze. W słoneczne późne 
niedzielne popołudnie udaliśmy się na 
spacer. Lugano to nadzwyczaj urocze                   
i zorganizowane miasteczko. Sącząc się 
uliczkami chyba podświadomie szukałem 
salonu optycznego. Byłem ciekaw jak tutaj 
wyglądają i prezentują się optycy. Długo 
nie szukałem. Duża szklana witryna, znane 
marki, modne modele. Ładna, estetyczna, 
nienaganna wystawa. Taka, jaką i u nas 
w kraju można spotkać niejednokrotnie. 
Jednak ... w dolej części witryny na szybie 
widniał napis: Stilisti internazionali.
I to poparło mój wcześniejszy pogląd na 
tę kwestię. A mianowicie, za każdą oglą-
daną, komentowaną czy wybieraną opra-
wą okularową stoi jej projektant. Każda 
oprawka została nieprzypadkowo, lecz       
z rozmysłem i uwagą zaprojektowana.      
W każdej oprawie można odnaleźć pro-
porcje, kształty, wielkości, kolorystykę, ze-
stawienia, materiały i inne indywidualne 
rozwiązania mówiące o jej wyjątkowości. 
Jest też klamra łącząca wszystkie indywi-
dualne cechy oprawy.
Łączy je w jedną wyjątkową całość – styl.
Umiejąc oglądać zamysł, zwracając uwa-
gę na wyjątkowe aspekty nauczymy się 
nie tylko lepiej dobierać cechy opraw 
do naszych klientów. Będziemy czuli ich 
wdzięczność i zadowolenie. A zawodowo 
satysfakcję. Stylistyczne techniki doboru 
opraw podnoszą wzrost sprzedaży. Są ak-

tualnie „must have“ na świecie. Potrzebę 
dyktuje rynek.
To najbardziej właściwy kierunek i aktualny 
trend na najbliższy czas dla rynku okularo-
wego, nie tylko w Polsce, ale w Europie. 
Praca stylisty opraw okularowych to nie 
moda, która przeminie – to wynik prze-
mian i ewolucji zawodu optyka i optome-
trysty.
Myślę również, że każdy kto pracuje bez-
pośrednio z klientem wyczuwa, że tak jest. 
Wystarczy tylko jeszcze doszlifować tę 
umiejętność, zastanowić się, pochylić aby 
wiedzieć.
Jest jeszcze jedna ważna rzecz, na którą 
chciałbym zwrócić uwagę. Napis nie wy-
różnia się niczym szczególnym. Zawód 
stylisty/projektanta opraw okularowych 
jest już standardem.
Świadomość rynku, a należy przez to ro-
zumieć świadomość naszych Klientów, 
ma również charakter europejski, zmie-
nia się i jest wysoka. Nie pod względem 
technicznym czy technologicznym, choć 
niewątpliwie również. Przede wszystkim 
pod względem dążenia do zindywidu-
alizowania oferty i relacji. Wyjątkowości 
jednostki. 
Klienci, w mniejszym czy większym stop-
niu, oczekują fachowego doradztwa, aby 
kolejna oprawa ubierała ich i współgrała 
ze stylem.
Dla rynku okularowego, opierającego się 
w większości przypadków na technikach 
sprzedażowych, to bardzo duża zmia-

tekst: Olaf Tabaczyński    
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na. Przeobrażenia te następują w efekcie 
głębokich i nieodwracalnych zwrotów             
w Europie i na świecie. Jesteśmy niewąt-
pliwie ich świadkami, a przede wszystkim 
uczestnikami i odbiorcami w tym samym 
momencie.
Metamorfozy te mocno związane są ze 
zmianą stylu życia. Niemały wpływ na 
zmiany rynku ma rozwój rynków techno-
logicznych i ich powszechność.
Dlatego też miękkie techniki, związane     
z umiejętnościami stylistycznego dobo-
ru kolejnej oprawy klienta, są jednym                 
z najważniejszych aspektów na horyzon-
cie rynku optyki okularowej. To właściwy 
czas na podnoszenie kwalifikacji w zakre-
sie stylizacji opraw okularowych.
Fashion, styl, kreacja to nieodłączne 
aspekty estetyki naszego życia na każdym 
poziomie jego struktury. Począwszy od 
projektantów, inwestorów, producentów, 
dystrybutorów a skończywszy na decy-
dencie – kliencie końcowym. 
To tu, w salonie optycznym, odbywa się 
sprzedaż. A ta będzie mogła się rozwijać 
poprzez fachowe doradztwo stylistyczne. 
Poprzez zaspokojenie potrzeb stylu Klien-
ta. 
Oprawy powinny być dobierane do stylu           
i charakteru, do kształtu twarzy, głowy, 
profilu bocznego czy profilu górnego 
twarzy, jak również z uwzględnieniem 
barw personalnych, pigmentacji skóry czy 
koloru włosów. I nie możemy zapomnieć, 

że również stosownie do okazji.
Okulary dziś to nowy atrybut stylu, to 
część całego wizerunku. Bez względu na 
to, czy są to oprawki wspomagające pracę 
przed ekranami elektronicznymi, czy do 
noszenia na co dzień, czy też do ochro-
ny przed światłem słonecznym. Klienci 
chcą dobrze wyglądać w każdej sytuacji, 
chcą być in fashion. Biorąc pod uwagę 
najnowsze trendy, należy zawsze myśleć 
o indywidualnych cechach Klienta. Czyli 
najpierw Klient i jego cechy indywidualne 
a później najnowszy trend.
Zawód stylisty, podobnie jak stylistyka, 
fashion,  to nowy standard na rynku bran-
ży optyki okularowej.
Praca Stylisty Opraw Okularowych - to 
nowe i ważne umiejętności.
1 kwietnia 2017 jest ważną dla mnie 
datą. Zostałem zaproszony do prac                
w Jury podczas Mistrzostw Świata Maki-
jażu odbywających się w ramach Beauty 
Messe Dusseldorf. W roli jurora na tych 
mistrzostwach wystąpię po raz drugi. 
Co w globalnej skali jest ewenementem. 
To ogromne wyróżnienie. Czuję się oso-
biście zaszczycony i wyróżniony. Wraz 
z małżonką zostaliśmy zaproszeni jako 
styliści, jako szkoła z Polski, do udziału                                                                                     
w najważniejszych targach w branży 
beauty. Będąc w Dusseldorfie będę roz-
glądał się i przedstawię moje spostrzeże-
nia stylisty w kolejnym felietonie.

O Autorze 
Olaf Tabaczyński Stylista Opraw Okula-
rowych, trener, praktyk.
Międzynarodowy Mistrz Makijażu Profe-
sjonalnego, który to tytuł otrzymał w 1995 
roku w Dusseldorfie oraz Mistrz Polski Ma-
kijażu i Stylizacji. Jest absolwentem Aka-
demii Sztuk Pięknych w Poznaniu, Inter-
national Visagist Academy w Szwecji oraz 
Szkoły Revlon w Wielkiej Brytanii. Od 1993 
roku popularyzuje profesjonalne techni-
ki pracy w zakresie stylizacji i kreowania 
wizerunku. Twórca autorskiego programu 
szkoleniowego na Wydziale Kosmetologii 
dla Akademii Medycznej w Bydgoszczy 
i CM UMK w Toruniu. Jest jurorem Mi-
strzostw Świata, jurorem Międzynarodo-
wych Mistrzostw Makijażu oraz członkiem 
organizacji międzynarodowych, w tym 
VIP WK International. 
Założyciel i twórca Akademii Wizażystyki 
Maestro (www.olaftabaczynski.com), 
istniejącej od ponad 20. lat placówki do-
radczo-szkoleniowej.
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Jak świadomie kreować kulturę organi-
zacyjną firmy optycznej? 

Pojęcie kultury organizacyjnej zyskuje rosnącą popularność wśród me-
nedżerów. Wypada dziś mówić o kulturze organizacyjnej, jej świadomym 
kształtowaniu. Życie pokazuje jednak, że pojęcie to nie jest jednoznacz-

nie rozumiane przez używających go. 

marketing

42

Kultura organizacyjna to zespół war-
tości, tradycji, przekonań, postaw, 
które są istotą wszystkiego, co się 
robi i myśli w organizacji. Jest ona 
zasilana przez system obrzędów, 
rytuałów, wzorców komunikowania 
się, nieformalnych struktur. To także 
zbiór wierzeń, przekonań, szerzą-
cych się w firmie, dotyczących tego, 
jak prowadzić interesy, jak powinni 
zachowywać się pracownicy i jak po-
winni być traktowani. Kultura iden-
tyfikuje firmę i odróżnia ją od innych 
firm na rynku. Kultura organizacyjna 
tworzona jest latami. Jest niezwykle 
trudna do zmiany, ale także i do sko-
piowania, dzięki czemu może stano-
wić trwały element przewagi konku-
rencyjnej organizacji. 
Jeden z modeli (model E. Scheina) 
zakłada, że kultura organizacyjna 
może być wyobrażona jako góra lo-
dowa, składająca się z trzech pozio-
mów, z których tylko najwyższy (ar-
tefakty), jest całkowicie widoczny, 
odsłonięty. Poziom najniższy, który 
definiuje wszystkie inne (podstawo-

we założenia) może być nie uświa-
damiany nawet przez członków or-
ganizacji.
Te wszystkie cechy kultury organiza-
cyjnej czynią ją niezwykle trudną do 
opisania i zdiagnozowania. Z drugiej 
jednak strony, atrakcyjność tego po-
jęcia, z punktu widzenia zarządzają-
cych, wynika z możliwości budowy 
trwałej przewagi konkurencyjnej     
w oparciu o nią. Niestety, zła, nieela-
styczna, nie przystosowana do oto-
czenia kultura organizacyjna może 
być także potężnym zagrożeniem 
dla organizacji – trudność jej zmia-
ny powoduje, że może doprowadzić 
firmę do upadku. Wydaje się, że jest 
to obciążenie bardzo wielu polskich 

organizacji, szczególnie tych, które 
budowane były w okresie działania 
nierynkowej gospodarki socjali-
stycznej. Mimo niemal 30 lat, które 
upłynęły od upadku starego syste-
mu, kultura, więc pewien nierynko-
wy system myślenia, wartości ciągle 
wydają się mieć dobrze w firmach 
działających nieprzerwanie od tam-
tego czasu. Wyjątkiem nie są tu prak-
tyki optyczne, których historia sięga 
często głęboko w okres PRLu.
Wydaje się więc, że świadome zmie-
nianie, kształtowanie kultury orga-
nizacyjnej dla wielu firm optycznych 
to konieczność i szansa na prawdzi-
wą zmianę w kierunku systemu pro-
efektywnościowego. Jak więc kultu-
rę zmieniać? 
Punktem wyjścia powinna być 
diagnoza obecnej kultury. Nie jest 
to łatwy proces. Konieczna jest 
identyfikacja typowych artefaktów 
(językowych, fizycznych, behawio-
ralnych) i przez ich pryzmat ocena 
systemu wartości przestrzeganych 
w firmie. 

  

                                                                          
 
Dr hab. Rafał Mrówka    
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Analizując działanie wybranych firm 
optycznych szczególnie warto jest 
postawić następujące pytania:
• Czy z punktu widzenia klienta liczy 
się tylko ostateczny wynik (trafna 
diagnoza, odpowiedni dobór opra-
wy), czy także sposób dochodzenia 
do niego (warunki, czas, relacje)?
• Prawa klienta – to slogan, czy real-
na wartość?
• Pracownicy: układ partnerski mię-
dzy nimi, czy wasalczy? Oparcie re-
lacji na współpracy czy rywalizacji? 
Charakteryzuje ich lojalność, czy 
dobierani są przypadkowo i cechuje 
ich obojętność wobec pracodawcy?
• Relacje między personelem (właś-
ciciele, lekarze-okuliści, pracownicy 
salonu) – oparte są na współpracy, 
czy wrogości, szacunku, czy pogar-
dzie-zazdrości?

Jeżeli wyniki diagnozy wskażą na 
chorobę, konieczne jest przedsta-
wienie wyników w całej firmie i po-
kazanie konsekwencji trwania takie-
go stanu. 
Zarządzający muszą wiedzieć, jaką 
kulturę organizacyjną chcą zbudo-
wać, jakie mają być jej „podstawo-
we założenia”. Stworzenie takiego 
planu to zadanie kolejnego etapu 
zmian. Plan ten musi być oczywiście 
realny w kontekście sytuacji wyj-
ściowej. Możliwości wdrożenia pla-
nu służy też określenie pożądanych 
artefaktów (językowych, fizycznych, 
behawioralnych), czyli np. sposobu 
komunikacji z klientem, wyglądu 
salonu, standardów zachowań. Klu-
czowe jest tu zachowanie spójności.
Kolejny etap to wprowadzenie pla-
nu w życie. Tu często konieczna 
jest rewolucja, zniszczenie starych 
zasad, symboli, zastąpienie ich 
nowymi, zniszczenie dzięki temu 
fundamentów starego systemu. Te 
symbole starego są tu kluczowe (np. 
tolerowanie spóźnień, niezwalnial-

ność części personelu, ignorowanie 
skarg klientów). Najważniejszą rolę 
we wprowadzaniu zmian powinni 
pełnić przywódcy, właściciele, me-
nedżerowie – muszą się oni stać 
źródłem wzorcowych zachowań 
charakteryzujących nową kulturę. 
Warunkiem powodzenia zmian jest 
także zaangażowanie w nie pracow-
ników niezależnie od szczebla oraz 
tłumaczenie, dlaczego zmiany są 
przeprowadzane. 
Celem kolejnego etapu, zwane-
go zamrożeniem, jest utrwalenie 
wprowadzonych zmian. Aby to było 
możliwe, nie wolno pozostawiać 
wyjątków konserwujących starą 
kulturę organizacji, symboli stare-
go. W przeciwnym razie, w oparciu                           
o te symbole, stara kultura może się 
łatwo odrodzić. Niezwykle ważne 
jest też rekrutowanie odpowiednie-
go personelu, który będzie w stanie 
respektować zasady nowej kultury, 
implementować je, utrwalać – wy-
znawane wartości powinny być rów-
nie ważnym kryterium rekrutacji, jak 
poziom kompetencji.
Żywą, przyjętą kulturę organizacji 
cechuje zwerbalizowanie charakte-
ryzujących ją wartości (np. w misji, 
używanym języku), które są rzeczy-
wistą podstawą działania organiza-
cji (np. w oparciu o ich przestrze-
ganie nagradza się pracowników). 
Organizacja taka tworzy i podtrzy-
muje mity, kreuje bohaterów, budu-
je rytuały w oparciu o nowy system 
wartości.
Oczywiście kultura powinna ciągle 
ewoluować, stąd konieczne wydają 
się jej okresowe audyty.
Budowanie i w szczególności zmia-
na kultury organizacyjnej to jedno    
z najtrudniejszych zadań dla przy-
wódców w każdym typie organiza-
cji. Powodzenie tego procesu jest 
bardzo niepewne. Brak zmian jednak 
często oznacza śmierć organizacji. 

Dr hab. Rafał Mrówka jest pro-
fesorem w Katedrze Teorii Zarzą-
dzania Szkoły Głównej Handlowej 
w Warszawie, gdzie specjalizuje się 
w analizie nowoczesnych modeli 
organizacji, problemach przywódz-
twa gospodarczego, badaniach sa-
tysfakcji i zaangażowania pracow-
ników, zarządzaniu kompetencjami 
pracowników oraz public relations. 
Jest on także kierownikiem progra-
mu MBA-SGH (program Executive 
MBA w SGH, jeden z dwóch najlep-
szych programów MBA w regionie 
Europy Środkowo-Wschodniej 
według rankingu Eduniversal 2015-
2016) oraz kierownikiem Podyplo-
mowych Studiów Public Relations     
i Strategicznego Komunikowania    
w Firmach w SGH. 
Rafał Mrówka działa także aktyw-
nie na rynku doradczym i szkole-
niowym – ma 18 lat doświadczenia 
w prowadzeniu projektów dla 
biznesu, jest współwłaścicielem 
firmy konsultingowo-szkoleniowej 
IMMOQEE Sp. z o.o. W swojej pracy 
w konsultingu współpracował m.in. 
z Umbrella Project (program UNDP 
– agendy ONZ w Polsce), BIGRAM 
Personnel Consulting, ITO - United 
Change Company. Realizował 
projekty m.in. dla: Alcon, Hewlett-
Packard, Euler Hermes, Tetra Pak, 
Schneider Electric, Wabco, Micro-
soft, Auchan, EDS, Esselte, Siemens, 
Allianz, Totalizator Sportowy, Grupa 
Hotelowa Orbis, Leroy Merlin, Cersa-
nit. Specjalizuje się w badaniach 
satysfakcji pracowników, pobudza-
niu zaangażowania pracowników, 
programach wspierania innowa-
cyjności organizacji, programach 
rozwoju kompetencji menedżerów   
i kształtowania umiejętności przy-
wódczych oraz budowaniem wize-
runku organizacji, osób, produktów.
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Rezultatem tych spotkań jest unikatowe 
wydawnictwo, zawierające na 22 stro-
nach praktyczne wskazówki pomocne 
zarówno dla osób niewidomych i nie-
dowidzących, jak i ich lekarzy oraz osób 
z najbliższego otoczenia. Są to porady 
dla lekarzy okulistów, którzy przekazują 
pacjentowi informację o pogarszającym 
się wzroku lub całkowitej i nieuleczalnej 
jego utracie, oraz wskazówki dotyczące 
pomocy psychologicznej i dostępnych 
możliwości f inansowania sprzętów            
i protez dla osób z dysfunkcją wzroku. 
Pierwsza część wydawnictwa poświę-
cona jest zasadom savoir vivre’u wobec 
osoby niewidomej przebywającej na 
oddziale szpitalnym. W tym przypad-
ku przestrzeganie kilku prostych reguł 
znacznie zmniejsza dyskomfort chore-
go z dysfunkcją wzroku. Jest to m.in. 
oprowadzenie chorego po miejscach, 

w których będzie się poruszać, informo-
wanie o tym kto z personelu jest obecny 
przy rozmowie z nim, pokazanie gdzie 
zostały umieszczone leki, a także za-
dbanie o to, by drzwi do sali były cał-
kowicie otwarte lub zamknięte, aby nie 
narażać chorego na uderzenie się o ich 
kant. Kolejny rozdział daje praktyczne 
wskazówki jak poprowadzić osobę nie-
widomą, a szczególnie jak zachować się 
jako przewodnik w przestrzeniach trud-
nych do pokonania dla osób z dysfunk-
cją wzroku, takich jak klatki schodowe, 
drzwi, wąskie przejścia. 
W broszurze podkreślona została szcze-
gólna i trudna rola lekarza okulisty. Fakt 
w jaki sposób informacja o utracie wzro-
ku została przekazana choremu zna-
cząco wpływa na proces w jaki pacjent 
dostosowuje się do nowej sytuacji. Na-
wet jeśli diagnoza oznacza całkowitą                       

i nieuleczalną utratę wzroku, należy 
choremu dać wskazówki dalszego po-
stępowania, zarówno w kwestii psy-
chologicznej jak i praktycznej pomocy 
w życiu z dysfunkcją wzroku. Wydawni-
ctwo zawiera też rozdział opracowany 
przez psycholożkę – Kamilę Wróblew-
ską, która zwraca uwagę, iż informacja 
o utracie wzroku, niezależnie od indywi-
dualnych uwarunkowań psychicznych 
i zewnętrznych, jest doświadczeniem 
trudnym, traumatycznym dla każdego 
chorego. Chory, a także jego najbliższe 
otoczenie, przechodzą kilka etapów do-
stosowywania się do nowej sytuacji. Po 
okresie wstrząsu, kryzysu emocjonalne-
go oraz pozornej próby dostosowania 
się do sytuacji, powoli następuje faza 
konstruktywna.
Broszura zawiera też porady dotyczą-
ce osób słabowidzących oraz dysfunk-

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z broszurą pt. „Pacjent niewidomy i słabowidzący 
w gabinecie i na oddziale”, autorstwa Jarosława Gniatowskiego, wydaną we współpracy 

z organizatorami Niewidzialnej Wystawy. Inspiracją do wydania broszury była seria warsztatów 
z personelem warszawskich klinik okulistycznych, które miały miejsce podczas Niewidzialnej 

Wystawy www.niewidzialna.pl. Warsztaty nakierowane były na próbę zrozumienia sytuacji 
osoby niewidomej w codziennym życiu, poprzez serię praktycznych doświadczeń opartych na 

funkcjonowaniu w ciemności.

optyka i medycyna

Pacjent niewidomy i słabowidzący 
w gabinecie i na oddziale
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Opracowanie: INTEROPTYKA

cji szczególnie ujawniających się przy 
zmianie oświetlenia. Często takie osoby 
nie chcą korzystać z pomocy i identyfi-
katorów przeznaczonych dla niewido-
mych, jak biała laska, przez co narażają 
się na wypadki i kontuzje. Metody le-
czenia i adaptacji słabowidzącego za-
leżą od indywidualnych uwarunkowań, 
jednak broszura zawiera kilka ogólnych 
wskazówek ułatwiających funkcjono-
wanie takich osób. Podstawą jest do-
bór odpowiednich szkieł korygujących. 
Można też korzystać z szerokiego spek-
trum pomocy optycznych, od prostych 
do bardziej skomplikowanych przyrzą-
dów, które są częściowo także finanso-
wane przez NFZ. Istotne jest tu także 
odpowiednie oświetlenie pomieszczeń 
oraz, szczególnie w przestrzeni pub-
licznej, używanie kontrastowych kolo-
rów, zwłaszcza w oznaczeniu schodów, 
progów i miejsc, w których osoba nie-
dowidząca jest szczególnie narażona na 
kontuzję.
Ostatnia część broszury zawierająca 
maksymę: „nie ma takiej niepełno-
sprawności, która ograniczałaby wszyst-
kie sprawności osoby; nie istnieje taki 
zawód, który wymagałby wszystkich 
sprawności człowieka”, poświęcona 
jest rehabilitacji społecznej i zawodo-
wej osób z dysfunkcją wzroku. Obecnie 
można korzystać m.in. z programów li-
kwidacji barier Powiatowych Centrów 
Pomocy Rodzinie, dzięki którym uda-
je się zakupić sprzęt pomocny osobie           
z dysfunkcją wzroku. Istotne w spo-
łecznej rehabilitacji okazują się też bi-
blioteki książki mówionej i brailowskiej. 
Osoby z dysfunkcją wzroku wspierają 
też organizacje pozarządowe. Warto za-
znaczyć również, że ZUS-owski termin 
orzeczenia o całkowitej niezdolności 
do podjęcia pracy nie oznacza zakazu 
podjęcia pracy. Można starać się o dofi-
nansowanie pozwalające przystosować 
stanowisko pracy dla osób z dysfunkcją 
wzroku.
Na końcu broszury umieszczone zosta-
ły adresy i kontakty pomocne dla osób       
z dysfunkcją wzroku: organy orzekające 
o niepełnosprawności, miejsca rehabili-
tacji i protezowania, organizacje poza-
rządowe zajmujące się pomocą takim 
osobom, ośrodki edukacyjne, w tym 
szkoły i przedszkola oraz biblioteki.
„Pacjent niewidomy i słabowidzący          

w gabinecie i na oddziale” to podane 
krótko, zwięźle i czytelnie kompendium 
podstawowej wiedzy i porad dotyczą-
cych funkcjonowania osób z dysfunkcją 
wzroku, zawierające również wskazów-

ki, gdzie należy udać się po specjali-
styczną pomoc w tym zakresie.
Więcej informacji na stronie: 
www.niewidzialna.pl

Wsparcie osób słabowidzących   
Osoby słabowidzące zachowują zdolność widzenia, choć jest ona 
mocno ograniczona. W sposób naturalny starają się ją wykorzystać    
w codziennym funkcjonowaniu. Jednak nie jest dobrze, kiedy ograni-
czają się tylko do takiej kompensacji, gdyż w warunkach niekorzyst-
nego oświetlenia stają się bezradne. Czasami w ruchu ulicznym, opie-
rając się wyłącznie na percepcji wzrokowej, narażają się na wypadki. 
Kurza ślepota często bywa powodem ograniczenia aktywności. Bez-
pieczne poruszanie się jest możliwe przy oświetleniu słonecznym 
(pora jesienna i zimowa mocno ogranicza osobę dotkniętą scho-
rzeniem). Dlatego niezwykle ważnym jest, aby osoby słabowidzące 
znały i potrafiły korzystać z technik używanych przez niewidomych. 
W zależności od uwarunkowań będą mogły albo opierać się na wzro-
ku, albo automatycznie przejść na techniki słuchowo – dotykowe. 
Różnorodność zaburzeń widzenia u osób słabowidzących wymusza 
indywidualny dobór elementów wspierających. Niemniej jest kilka 
wskazówek ułatwiających funkcjonowanie:  

W pierwszym rzędzie, należy dobrze dobrać szkła korygujące 
wady i zaburzenia widzenia. Jest to rola lekarza okulisty;  
Powinno się skorzystać z usług specjalistycznej poradni doboru 
pomocy optycznych. Takich przyrządów jest dość dużo, 
w różnych cenach, często z dofinansowaniem z NFZ, a czasami 
niezwykle prostych, jak żółta folia ułatwiająca czytanie. Zaletą 
wizyty w takiej poradni jest możliwość wypróbowania instru-
mentu na miejscu; 
Należy zadbać o odpowiednie oświetlenie pomieszczeń lub 
oglądanych obiektów. Niekorzystne są przejścia z jasnych 
przestrzeni do ciemnych. Istotne jest natężenie światła - często 
wymagane jest większe, jego równomierne rozłożenie, rodzaj 
(żarowe, czy świetlówkowe lub halogenowe) oraz unikanie 
niekorzystnych zjawisk, jak olśnienia, czy odbicia od gładkich 
powierzchni;  
Niezwykle praktyczną metodą organizacji przestrzeni jest zasada 
kontrastowości. Łatwiej dostrzec jasny przedmiot na ciemnym 
tle lub odwrotnie. Biała zastawa staje się lepiej widoczna na 
zielonym obrusie. Schody stają się bezpieczniejsze, jeśli mają 
kontrastowo oznaczony pierwszy i ostatni stopień. Pacjent 
pewniej przemieszcza się po korytarzach szpitalnych, jeśli na 
środku podłogi umieszczono kontrastową linię, a krzesła i drzwi 
zdecydowanie odróżniają się od koloru ścian. Przeszklone drzwi 
stają się widoczne, jeśli umieści się na nich kontrastujące z tłem 
pasy o szerokości min. 10 cm.;
Warto też zwracać uwagę na kąt obserwacji obiektu. Zastosowa-
nie podstawek  o regulowanym pochyleniu, przemieszczenie te-
lewizora, aby nie trzymać nienaturalnie głowy, to proste zabiegi, 
które znacznie ułatwiają funkcjonowanie.  

•

•

•

•

•
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Czy test Amslera może pomóc 
każdemu pacjentowi z AMD?

AMD (ang. Age-related Macular Degeneration) jest chorobą, która powoduje stopniowy ubytek w cen-
tralnym polu widzenia. Każdy chory powinien samodzielnie sprawdzać, czy ten ubytek się nie powiększa. 
Organizacje takie jak EyeSmart, czy Macular Degeneration Partnership motywują swoich czytelników do 

działania, zwiększając ich świadomość poprzez praktyczne rady, przybliżając im tym samym naturę proble-
mu, z którym często się zmagają. 

Jak nauczyć osoby niezwiązane z optyką, optometrią, czy okulistyką samodzielnego kontrolowania stanu 
swojego pola widzenia? 

Wbrew mylnemu przekonaniu panującemu wśród wielu pacjentów, nie jest im potrzebny skomplikowany 
sprzęt, wystarczy kartka papieru z wydrukowanym testem Amslera. 

optyka i medycyna
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Tekst: Katarzyna Hinz

Jak wykonać samodzielnie test 
AMSLERA? - wskazówki dla pa-
cjentów 

Jeśli zdiagnozowano u Ciebie AMD, powinieneś używać 
testu Amslera codziennie w celu sprawdzania swojego 
centralnego pola widzenia. Pamiętaj, że postać sucha 
AMD może przekształcić się w groźniejszą postać mokrą 
(inaczej wysiękową).

1. Aby poprawnie użyć testu Amslera, korzystaj ze swoich 
okularów do czytania i trzymaj test w odległości od 30 cm 
do 40 cm w dobrym oświetleniu.
2. Zasłoń jedno oko.
3. Dokładnie obserwuj drugim okiem kropkę, znajdującą 
się w centrum siatki.
4. Podczas obserwowania środka kropki postaraj się odpo-
wiedzieć na następujące pytania.

 • Czy wszystkie linie siatki są proste?
 • Czy nie zauważasz zniekształceń, zamazań,   
  ciemnych plam?

Wszelkie nieprawidłowości zapisz, dla ułatwienia możesz 
je zaznaczyć na kartce z siatką Amslera.
5. Całą procedurę powtórz dla drugiego oka.
6. Jeśli zaobserwowałeś falowanie, zniekształcenia, zama-
zania, ciemniejsze plamy, skontaktuj się ze swoim okuli-
stą.

Test Amslera gotowy do wydrukowania można pobrać na 
stronie:  http://www.amd.org/downloads/amsler.pdf

 Czy nie zauważasz zniekształceń, zamazań, ciemnych plam? 

Wszelkie nieprawidłowości zapisz, dla ułatwienia możesz je zaznaczyć na kartce z 
siatką Amslera. 

5. Całą procedurę powtórz dla drugiego oka. 
6. Jeśli zaobserwowałeś falowanie, zniekształcenia, zamazania, ciemniejsze plamy, 

skontaktuj się ze swoim okulistą. 

Test Amslera gotowy do wydrukowania można pobrać na stronie:  
http://www.amd.org/downloads/amsler.pdf  

  

 
 
Informacje dodatkowe 

Objawy zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem 

 Zniekształcony, często zamazany obraz. 
 Metamorfopsje - czyli zniekształcenia, zasłonięcie, zamazanie części obrazu, 

zakrzywienia linii prostych. 
 Problemy z prowadzeniem samochodu po zmroku lub wcześnie rano, 

zauważalne pogorszenie ostrości w warunkach słabego oświetlenia, niskiego 
kontrastu. 

Przypominając klientowi o istocie badań kontrolnych i tym samym kierując go do 
okulisty, optyk buduje z nim relację opartą na zaufaniu. Zakład optyczny realizuje w 
ten sposób misję społeczną, jaka powinna towarzyszyć jego działalności.   

Źródło: 
① geteyesmart.org [dostęp: 21.02.2015], 
② amd.org [dostęp: 21.02.2015], 
③ Grosvenor Theodore, Optometria,  Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2011 
Źródła grafiki: 
① amd.org [dostęp: 21.02.2015], 
② doctortipster.com [dostęp: 21.02.2015], 
③ opticianonline.net [dostęp: 21.02.2015]. 

 

Foropter.pl jest portalem skierowanym do specjalistów z dziedziny EYEcare oraz pacjentów. Misją foropter.pl 
jest dostarczanie informacji związanych z okulistyką, optometrią, optyką oraz nowymi technologiami.
Wierzymy, że ciągłe doskonalenie specjalistów, motywowanie do nauki studentów oraz współpraca między spe-
cjalistami zajmującymi się układem wzrokowym, przekłada się na wzrost jakości opieki nad pacjentem.

Źródło:
•  geteyesmart.org • amd.org • Grosvenor Theodore, 
Optometria, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2011
Źródła grafiki:
• amd.org • doctortipster.com • opticianonline.net

Early AMD Atrophic AMD Neovascular AMD

Zniekształcony, często zamazany obraz.
Metamorfopsje - czyli zniekształcenia, 
zasłonięcie, zamazanie części obrazu, za-
krzywienia linii prostych.
Problemy z prowadzeniem samochodu 
po zmroku lub wcześnie rano, zauwa-
żalne pogorszenie ostrości w warunkach 
słabego oświetlenia, niskiego kontrastu.
  

Informacje dodatkowe
Objawy zwyrodnienia plamki 
związanego z wiekiem

•
•

•

Przypominając klientowi o istocie badań kon-
trolnych i tym samym kierując go do okulisty, 
optyk buduje z nim relację opartą na zaufa-
niu. Zakład optyczny realizuje w ten sposób 
misję społeczną, jaka powinna towarzyszyć 
jego działalności.
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MONACHIUM W dn. 28-30 stycznia 2017 
roku odbyła się kolejna edycja targów   
OPTIK & DESIGN OPTI 2017.
Targi odwiedziło 27500 gości a 557 wy-
stawców z 35 krajów (w tym 7 firm z Pol-
ski) zaprezentowało swoją ofertę: oprawy, 

szkła, soczewki, meble, nowe technologie, 
przyrządy i urządzenia oraz pomoce dla 
słabowidzących.
Motywem przewodnim targów była cy-
fryzacja procesów, od pomiaru refrakcji, 
poprzez programy do zamawiania i szli-
fowania soczewek. Ponad 30 firm zapre-
zentowało nowe osiągnięcia w dziedzinie 
foropterów, keratoskopów, funduskamer    
i oprogramowania dla branży.
Jury, składające się z 21 europejskich pro-
jektantów mody i blogerów, przyznało 
nagrodę OPTI młodym przybyszom z hi-
szpańskiej Katalonii za retro-futurystycz-
ną oprawę LOOL EYEWEAR.

W ramach OPTI FORUM odbyło się 40 wy-
kładów, które są ważnym filarem oferty 
targowej. Co trzeci gość wysłuchał wykła-
dów.
Zdaniem organizatorów targi są jak GPS 
dla branży optycznej w wyznaczaniu kie-
runków dalszego rozwoju.
W przyszłym roku oprócz tradycyjnych 
czterech targowych hal (C1 do C4), będzie 
również wykorzystywana hala B4.

targi optyczne

Opracowanie: INTEROPTYKA 
na podst. mat. pras. Organizatorów
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JAPONIA – Tokio oraz targi optyczne
10 – 18.10.2017 r.
Już dzisiaj bardzo serdecznie Państwa za-
praszamy do wspólnej integracji podczas 
wyjazdu branżowego, który chcemy zor-
ganizować pod koniec 2017 roku. W planie 
jest wizyta w jednych z najbardziej zna-
nych targów optycznych świata oraz zapo-
znanie się ze światowymi trendami organi-
zowanych w Tokio, targów optycznych
w dniach 11-13.10.2017 r. Podczas wyjaz-
du odwiedzimy również piękne zakątki 
Tokio. Na zgłoszenia chętnych czekamy do 
czerwca 2017 r.

GRUZJA TERMIN:  20 – 25.04.2017
ŚWIADCZENIA:    
- noclegi w hotelach i guesthousie
- wyżywienie: śniadania i obiadokolacje      
- przeloty samolotami linii LOT na trasie:
Warszawa - Tbilisi - Warszawa 
- przejazdy autokarem na miejscu
- opieka pilota, przewodnika
- ubezpieczenie: KL, NNW

RAMOWY PROGRAM IMPREZY:
1 Dzień: Spotkanie na lotnisku Warszawa 
Okęcie o godzinie 20:30. Przelot liniami 
LOT do Tbilisi. Przylot do Gruzji ok. godzi-
ny 04:00. Transfer do hotelu lub guesthou-
se. Zakwaterowanie i  nocleg.
2  Dzień: Po śniadaniu zwiedzanie Tbilisi 
– miasta o niepowtarzalnej atmosferze 
i stolicy Gruzji /m. in. katedra Sioni, św. 
Trójcy, spacer ulicami starego miasta, 
twierdza Narikała. Tradycyjna kolacja oraz 
Wieczór Gruziński przy muzyce  i lampce 
wina. Nocleg.
3 Dzień: Po śniadaniu przejazd do Mc-
chety – dawnej stolicy Gruzji /monastyr 

Dżwari, katedra Sweti Cchoweli/. Przejazd 
Gruzińską Drogą Wojenną do Kazbegi 
położonego u stóp wulkanu Kazbek 
(5047m.).  Jest to jedna z najpiękniejszych 
tras widokowych tej części świata. Off 
road jeepami 4x4. Powrót na obiadokola-
cję i nocleg. 
4 Dzień:  Po śniadaniu przejazd do Gori 
– zwiedzanie muzeum Stalina.
Uplistsikhe – zwiedzanie skalnego miasta 
wpisanego na listę UNESCO. Przejazd na 
wybrzeże Morza Czarnego do słynnego 
Batumi. Spacer nadmorską promenadą. 
Obiadokolacja i nocleg.
 5 Dzień: Śniadanie. Zwiedzanie ogrodu 
botanicznego i słynnych pól herbacia-
nych.  Przejazd do regionu Imeretii - zwie-
dzanie Kutaisi – jednego z najstarszych 
miast świata /monastyr Gelati, katedra Ba-
grati - obiekty wpisane na listę UNESCO/. 
Następnie przejazd do najważniejszego 
gruzińskiego uzdrowiska - Borjomi. Prze-
jazd na obiadokolację i nocleg.
6 Dzień:  Przejazd na lotnisko w Tbilisi. 
Wylot do Warszawy wczesnym rankiem.

Cech Optyków w Warszawie wraz z no-
wym wykładowcą, p. Joanną Zdybel 
- dyplomowaną ortoptystką i pedago-
giem, zaprasza optyków na kurs ortop-
tyczny. Obecnie coraz więcej osób boryka 
się na co dzień nie tylko z wadą wzroku, 
ale także wieloma uciążliwymi dysfunk-
cjami widzenia, jak zez, niedowidzenie, 
niedomagania w zakresie konwergencji 
czy problemy z akomodacją. Wymienio-
ne wady wzroku, najczęściej spotykane 
u dzieci, dotyczą obecnie coraz większej 
grupy dorosłych. Dlatego serdecznie za-
praszamy na szkolenie, po którym będzie-
cie Państwo mogli w pełni pomóc swoim 
klientom i kompleksowo rozwiązywać ich 
problemy ze wzrokiem. 

Szkolenie Ortoptyczne Etap I -  16 go-
dzin (2 dni), w terminie 8-9 kwietnia
Część I 
Rozwój i budowa narządu wzroku.
Anatomia mięśni gałkoruchowych.
Mechanizmy ruchu gałek ocznych.

Część II
Układ optyczny oka i wady refrakcji.
Fizjologia i patofizjologia widzenia.
Etiologia zeza.
Część III
Kliniczne postaci zeza.
Metody badania w zezie.
Część IV
Zez porażenny.
Szczególne postacie zeza towarzyszącego. 
Zaburzenia akomodacji.
Część V 
Wybrane postacie zaburzeń narządu ru-
chowego oczu – zespoły, miopatie, zaple-
nia, urazy. Oczopląs.
Część VI 
Leczenie zeza -  część teoretyczna i prak-
tyczna. Zapoznanie z metodami badania 
oraz leczenia zeza i niedowidzenia przy 
użyciu specjalistycznego sprzętu.
Szkolenie ortoptyczne jest zakończo-
ne otrzymaniem imiennego Certyfikatu 
udziału, który jednak nie upoważnia do 
pracy w zawodzie ortoptystka.

Zapraszamy również na kurs z zakresu 
pomocy wzrokowych prowadzony przez 
p. Sebastiana Nowakowskiego. Poniżej 
program ośmiogodzinnego szkolenia.
1) Światło jako pomoc dla słabowidzą-
cych.
2) Wykorzystanie filtrów krawędziowych  
w schorzeniach siatkówki.
3) „Po co powiększać?” Omówienie funkcji  
i typów powiększenia.
4) Pomoce optyczne do bliży (lupy okulary 
lupowe).
5) Pomoce optyczne do dali (okulary 
lornetkowe i lunety).
6) Pomoce elektroniczne. 
7) Wywiad z pacjentem (zbieranie danych, 
co trzeba wiedzieć o pacjencie).
8) Ćwiczenia w symulatorach.
9) Przykładowe przypadki.

Informujemy także, że w dniu 11.12.2016  
zakończył się kurs refrakcji I stopnia, 
świadectwa uzyskały 52 osoby. W dniach 
18-19 lutego br. rozpocznie się kurs re-
frakcji II stopnia. Pełna informacja wraz                   
z programami kursów I, II, III i IV stopnia 
dostępna jest na stronie internetowej Ce-
chu - www.cechoptyk.waw.pl. Zgłoszenia 
na kursy przyjmuje  telefonicznie lub po-
cztą elektroniczną Biuro Cechu - tel. 22 635 
78 67, od poniedziałku do piątku w godz. 
9:00-13:00, e-mail: cech.optyk@interia.pl.

wieści z Cechów

Nowe kursy
w Cechu Optyków 
w Warszawie

Inf. wł. Cechów

Wycieczki Mało-
polskiego Cechu 
Optyków
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W dniu 5 listopada 2016 r. Pomorski 
Cech Optyków w Gdańsku wraz z firmą 
Valeant (Bausch + Lomb) zorganizował 
szkolenie z „Podstaw doboru socze-
wek kontaktowych cz. II”.  Wzięło w nim 
udział 17 osób. Szkolenie było przezna-
czone dla osób, które chciały usystema-
tyzować i utrwalić wiedzę z zakresu do-
boru soczewek kontaktowych. Szkolenie 
prowadzili optometryści z wieloletnim 
doświadczeniem:
Jędrzej Kućko - absolwent Optyki Okula-
rowej oraz Optometrii UAM w Poznaniu, 
kierownik ds Informacji Okulistycznej     
w firmie Valeant ( Bausch + Lomb ) oraz 
Rafał Brygoła doktorant UW, absolwent 
Optyki Okularowej oraz Optometrii Poli-
techniki Wrocławskiej.
Uczestnicy bardzo wysoko ocenili za-
wartość merytoryczną, jak i sposób pro-
wadzenia zajęć.

W grudniu 2016 r. odbyło się szkolenie 
„Lampa szczelinowa bez tajemnic w teo-
rii i w praktyce”, które Zarząd Pomorskie-
go Cechu Optyków zorganizował wraz 
z firmą Alcon Polska sp. z o.o.. Szkolenie 

prowadził Pan Tomasz Tokarzewski – wy-
kładowca Kontaktologii na Uniwersyte-
cie im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz 
Kontaktologii i Widzenia Obuocznego 
na Uniwersytecie Warszawskim, redak-
tor naukowy pierwszego polskiego wy-
dania podręcznika „ Optometria”.
Szkolenie składało się z części teore-
tycznej i praktycznej i miało na celu 
przybliżenie uczestnikom działania i wy-
korzystania lampy szczelinowej w kon-
taktologii.

W dniach 21-22 stycznia 2017 r. w hotelu 
„ Wichrowe Wzgórze” w Chmielnie odby-
ło się seminarium szkoleniowo – wysta-
wiennicze, na którym gościliśmy dr. hab. 
Rafała Mrówkę. Ciekawy wykład: „Nowe 
przywództwo w erze sieci – perspekty-
wa liderów branży optycznej”, prelekcje 
przedstawicieli firm Essilor i Alcon, uro-
czysta kolacja oraz szampańskie humo-
ry uczestników seminarium sprawiły, że 
impreza była udana!

Dziękujemy za uczestnictwo i zaprasza-
my na kolejne kursy i szkolenia organi-
zowane przez Pomorski Cech Optyków.

Aktualne informacje znajdują się na stro-
nie internetowej www.pco.net.pl

Lampa szczelinowa 
bez tajemnic w teo-
rii i w praktyce

Inf. wł. Cechu

           

Z a p r o s z e n i e

 Zarząd Pomorskiego Cechu Optyk—w w Gdańsku wraz ze wsp—łorganizatorami Ð Þrmą
ALCON Polska Sp. z o.o. oraz Þrmą ESSILOR Polonia Sp. z o.o. mają zaszczyt zaprosić Panią/Pana 

oraz Państwa pracownik—w na dwudniowe seminarium szkoleniowo Ð wystawiennicze, kt—re 
odbędzie się w dniach 21 Ð 22 stycznia 2017 r. w samym sercu Kaszubskiego Parku 

Krajobrazowego Ð Chmielnie Ð w Hotelu Wichrowe Wzg—rze (http://wichrowe.info/). Istnieje
możliwość zaproszenia przez Państwa także Waszych klient—w oraz przyjaci—ł biznesowych. 

 W programie seminarium zaplanowaliśmy wykład dr. hab. Rafała Mr—wki - profesora Szkoły 

Gł—wnej Handlowej w Warszawie, kierownika podyplomowych studi—w Public Relations                       

i Strategicznego Komunikowania w Firmach, oraz wystąpienia przedstawicieli Þrm ESSILOR i ALCON. 
Dr hab. Rafał Mr—wka specjalizuje się w analizie nowoczesnych modeli organizacji, problemach 

przyw—dztwa gospodarczego, badaniach satysfakcji i zaangażowania pracownik—w, zarządzaniu
kompetencjami pracownik—w oraz public relations. Podczas swojej prelekcji będzie m—wił o strategii 

biznesowej prowadzenia salonu optycznego na wsp—łczesnym rynku. Gł—wne hasła wykładu to: 
wizja i jej znaczenie, wykorzystanie potencjału pracownik—w, budowanie zaangażowania, kreowanie 

kultury, inspirowanie zmian. Jak zmienia się przyw—dztwo we wsp—łczesnych organizacjach? Jak
wsp—łcześni przyw—dcy otwierają organizacje na wsp—łpracę z otoczeniem? Jak zaszczepiają kulturę

otwartości? Jaką rolę w tym procesie powinni pełnić właściciele salon—w optycznych i ich 
menedżerowie? Kto to jest smart leader?

 Koszt udziału w dwudniowym seminarium wynosi 240,00 zł od osoby i obejmuje 
zakwaterowanie w hotelu Wichrowe Wzg—rze w Chmielnie (nocleg, wyżywienie, basen), materiały

szkoleniowe, serwis kawowy oraz uroczystą kolację z DJ-em. Celem zgłoszenia udziału w szkoleniu 
prosimy o przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej (do pobrania www.pco.net.pl - zakładka

materiały do pobrania) na adres pomorski.cech@wp.pl.

Szanowni Państwo, zwracamy się do Was z serdeczną prośbą o wsparcie Þnansowe naszego 
Cechu. Liczymy na Waszą życzliwość, kt—ra pozwoli nam na lepszą realizację naszych cel—w               

i jednocześnie zapewniamy, że udzielona pomoc zostanie spożytkowana zgodnie ze statutem. 
Darowizny w zadeklarowanej kwocie na rzecz Cechu prosimy wpłacić na konto bankowe Cechu         

z tytułem wpłaty ãDarowizna na rzecz Pomorskiego Cechu Optyk—wÓ, PKO BP SA nr 22 1020 1811 
0000 0102 0105 7330.

Szkolenie z „Pod-
staw doboru socze-
wek kontaktowych”

Seminarium szkole-
niowo – wystawien-
nicze w Chmielnie

Działalność Pomorskiego 
Cechu Optyków

Jak pozyskać nowych klientów w mediach 
społecznościowych i Internecie?

Maciej Zbąski, Essilor

Kierunki rozwoju rynku soczewek kontakto-
wych w Polsce. 

Krzysztof Kujawa, Alcon

Nowe przywództwo w erze sieci - perspekty-
wa liderów branży optycznej.

Dr hab. Rafał Mrówka, Katedra Teorii 
Zarządzania Szkoły Głównej 

Handlowej w Warszawie

wieści z Cechów
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Zapraszamy na naszą stronę 
www.optotechnika.com.pl 

 

 
 

 
 

SHIN-NIPPON  
ACCUREF R-800 / K900 

Najwyższa jakość i doskonała 
ergonomia 

ZDOBYWCA NAGRODY
"GOOD DESIGN AWARD" 

Wyrafinowany kształt w połączeniu z 
nowoczesnym designem oraz 

atrakcyjnym kolorze metalicznym i 
białym perłowym, który idealnie pasuje 

do każdego wnętrza. 

SHIN-NIPPON DL800/900
NAJNOWSZA GENERACJA 

DIOPTROMIERZY SERII DL 

 łatwy pomiar progresów 

 nowość!  zielona dioda LED 

 dokładny i szybki pomiar 

 nowe intuicyjne menu 

 regulowany ekran 

 atrakcyjny, nowoczesny design 

 
 

Optotechnika Sp. z o.o.    ul. Topiarnia 9   Kraków 30-698                                                                             tel. 12 654 73 80      e-mail: biuro@optotechnika.com.pl 

W naszej ofercie znajdą Państwo również: 

 tonometry bezkontaktowe 

 lampy szczelinowe 

 kasety szkieł próbnych 

 oprawy probiercze 

 projektory i ekrany LCD 

 foroptery 

 pupilometry 

 stoliki elektryczne 

 unity okulistyczne 

 oftalmoskopy 

 kompleksowe wyposażenie gabinetów 

okulistycznych 

 oprawy okularowe –  znane marki 
 

dysponujemy również fachowym serwisem 
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białym perłowym, który idealnie pasuje 

do każdego wnętrza. 

SHIN-NIPPON DL800/900
NAJNOWSZA GENERACJA 

DIOPTROMIERZY SERII DL 

 łatwy pomiar progresów 

 nowość!  zielona dioda LED 

 dokładny i szybki pomiar 

 nowe intuicyjne menu 

 regulowany ekran 

 atrakcyjny, nowoczesny design 

 
 

Optotechnika Sp. z o.o.    ul. Topiarnia 9   Kraków 30-698                                                                             tel. 12 654 73 80      e-mail: biuro@optotechnika.com.pl 

W naszej ofercie znajdą Państwo również: 

 tonometry bezkontaktowe 

 lampy szczelinowe 

 kasety szkieł próbnych 

 oprawy probiercze 

 projektory i ekrany LCD 

 foroptery 

 pupilometry 

 stoliki elektryczne 

 unity okulistyczne 

 oftalmoskopy 

 kompleksowe wyposażenie gabinetów 

okulistycznych 

 oprawy okularowe –  znane marki 
 

dysponujemy również fachowym serwisem 

2016/6 63
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tel./fax 68 325 02 70, kom. 602 30 82 31, biuro@optysport.pl

2016/664

tel./fax 68 325 02 70, kom. 602 30 82 31, biuro@optysport.pl

2016/664
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automaty szlifierskie z gwarancją 12 miesięcy
Essilor Kappa/Gamma, Nidek 

sprawny serwis, części zamienne 
nowe i regenerowane, tarcze szlifierskie

e-mail: miki@elefantoptyka.pl
www.elefantoptyka.pl                                 tel. 664760066

ELEFANT - OPTYKA

15
35

Sprzedam salon optyczny

działający od 2007 roku. 

- pełne wyposażenie punktu 
(meble, dioptromierz)
- baza stałych klientów,
- system lojalnościowy 
dla klientów.
- wykształcony personel,
- salon w budynku specjalistycz-
nego centrum medycznego 
i innych usług.
- z własnym miejscem na gabinet 
okulistyczny na poziomie cen-
trum medycznego (spełniające 
wymogi NFZ 
i Sanepidu),

- salon położony na parterze, 
obok poczta, biuro podróży, 
apteka,
- na piętrze specjalistyczne cen-
trum medyczne,
- miejsce na gabinet okulistycz-
ny- meble, zlew; autorefraktoke-
ratonometrmetr

kontakt: 790 793 236

2016/666

PRORESIVE Proasferica
BIFO Mineral;

Szk³o Mineral Bezbarwne
seg C26; D28; Add 0,5-4,0
ind 1,523 sph/cyl. 2/2

Szk³o Bezbarwne

Szk³o Fotochomowe

Bifocal Trifocal

O65 O70

26,00 z³ 30,00 z³

57,00 z³ 70,00 z³

O65 O70

45,00 z³ 50,00 z³

130,00 z³ 130,00 z³

WG Mineral ProAspherica Short Coridor PROGESSIVE 65/75 mm

ind.1,52;Add 1,0÷3,5;
sph ±3,0 cyl >2,0

52,00 z³

ind.1,6; Add 1,0÷3,5;
sph ±4,0 cyl >2,0

70,00 z³

ind.1,7; Add 1,0÷3,5;
sph - 10,0 cyl >2,0

130,00 z³

ind.1,8; Add 1,0÷3,0;
sph -12,0 cyl >2,0

200,00 z³

Foto Mineral ProAspherica Short Coridor PROGESSIVE 70/75 mm

ind.1,52; Add 0,75÷3,5;
sph ±4,0 cyl>2,0

80,00 z³ 100,00 z³

ind.1,6; Add 1,0÷3,5;
sph ±4,0 cyl >2

seykopol@interia.pl, www.seykopol.pl
 tel. 22 751 24 02, kom. 504 077 214
facebook SEYKOpol lupy soczewki

ODSTĄPIĘ

bezdotykowy tonometr 
Richert AT555

 i włoski synoptofor SBISA

tel. 602 316 388

SPRZEDAM

nowocześnie urządzony salon 
optyczny z gabinetem 
w pełni wyposażonym 

w Chorzowie

tel. 602 316 388

15
35

MOCE POZA ZAKRESEM DOPŁATA 50%        ceny netto
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PRACA
Wyposażenie GABINETU 

OKULISTYCZNEGO  
i OPTYCZNEGO

oraz TOMOGRAF sOCT 
i Funduskamerę

tel. 603 939 930
a.nowojski@gmail.com 

SPRZEDAM OKAZYJNIE SPRZEDAM

lampę szczelinową ZEISS
oftalmoskop ZEISS H0-110
oftalmoskop NEITZ BX alfa
soczewkę VOLK 278d
double aspheric - USA
tablice ISHIHARA 38  płyt

tel. 604 486596

SPRZEDAM

AUTOREFRAKTOMETR 
UNICOS URK 700. 

sprzęt w pełni sprawny

tel. 500301704

SPRZEDAM OKAZYJNIE

Salon Optyczny zatrudni 
Optometrystę 

województwo opolskie

tel. 692 435 461

PRACA

Poszukujemy przedstawicieli 
handlowych do dystrybucji 
opraw okularowych

tel. 605 658 096
www.dekoptica.pl
ewa@dekoptica.pl 

URZĄDZEŃ firmy ESSILOR
TARCZE SZLIFIERSKIE
ceny konkurencyjne

tel. 600 433 463
e-mail: agalczynski@wp.pl

SPRZEDAŻ I SERWIS

wyposażenie zakładu optycznego 
w tym kompletny unit TOPCON, autorefraktometr, 

automaty WECO, ESSILOR, BRIOT ACCURA 
wiertarki LessStress i inne urządz. niezbędne 

w zakładzie optycznym.
Pomoc przy uruchomieniu.

tel. 785 734 797 
mail: jerzy862@gmail.com

SPRZEDAM

w bardo dobrym stanie 
WECO AUTOMAT SZLIFIERSKI EDGE 
450 DRILL, WECO SKANER TRACE II, 

WECO CENTROSKOP - 
BLOKER WECO CAD 5, 

WECO KOMPRESSOR MAXI

tel. 692 910 740
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Z żalem zawiadamiamy, że dnia 17 października 2016 r., po ciężkiej chorobie, 
w wieku 60 lat, zmarła 

Renata Kubera

                                                   nasza koleżanka optyczka, wieloletni członek cechu
             Rodzinie Zmarłej, wyrazy głębokiego współczucia składają  członkowie oraz 
                                                                         Zarząd Cechu Optyków  w Warszawie

NAPRAWY EXPRESOWE:
LUTOWANIE OPRAW METALOWYCH 
Z POD LAKIEROWANIEM  13 zł
NAPRAWA FLEXÓW 13 zł
KLEJENIE OPRAW Z TWORZYWA 15 zł
NAPRAWA I WTAPIANIE WTOPEK 10 zł
POLEROWANIE OPRAW METALOWYCH I Z PŁYTY 10 zł
SZLIFIERNIA:
- OPRAWA PEŁNA 10 zł
- OPRAWA NA ŻYŁKĘ 10 zł
- PATENT 25 zł

ADRES:
 ul. 3 Maja 4a
05-091 Ząbki

tel. 536 37 68 23 
www.facebook.com/naprawaokularow

Istnieje możliwość przekazywania/odbioru 
prac w Warszawie

Proponujemy samodzielną i zróżnicowaną pracę w państwa 
regionie.
Szukamy w Polsce samodzielnego przedstawiciela naszej 
kolekcji „Vistan”, „Change Men” i „Roy Robson”.
Zainteresowana Osoba powinna posiadać własne auto 
i znajomość języka angielskiego, jako wolny sprzedawca 
w naszej Firmie Vistan Brillen troszczyć się będzie o naszych 
Klientów, prezentując im naszą nową, modną kolekcję 
oprawek.
Państwa korzyści w Firmie!
Firma Vistan Brillen proponuje Państwu:
- stałą klientelę
- modne i nowoczesne Kolekcje
- samodzielną i zróżnicowaną współpracę z naszą Firmą

Jeśli wzbudziliśmy Pana/ Pani zainteresowanie, to prosimy 
o kontakt.
e-mail: daniel.sanchez @vistan.de
Vistan Brillen GmbH; Wilhelmstrasse 16; 
73525 Schwaebisch Gmuend (Germany)

POSZUKUJEMY REPREZENTANTA 
NASZEJ FIRMY

INTEROPTYKA

Zapraszamy do oglądania filmów 
z branżowych wydarzeń 

na naszym kanale na You Tube

2016/668

Zapraszamy również na naszą stronę Facebook.com/MagazynOko

- informacje dla optyków
- popularne marki

- kalendarium
- ogłoszenia
-multimedia
- reportaże

- nowości 
- trendy

www.interoptyka.pl
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WYPOSAŻENIE PRACOWNI, WORKSHOP, WERKSTATT
ОБОРУДОВАНИЕ МАСТЕРСКОЙ

OPRAWY OKULAROWE, SPECTACLE FRAMES, BRILLEN-
FASSUNGEN ОЧКОВЫЕ ОПРАВЫ

CLEX OPTIBLOK SZAJNA

JAI KUDO RAKO OPTYK SERWIS VISIO POLSKA

MAŻEX SEYKOPOL

AM GROUP PLUS MAŻEX PROSTAF

BINOKL OPTIBLOK RAKO OPTYK SERWIS

CAMRO OPTIKOS SCORPION

CLEX OPTOTECHNIKA SEYKOPOL

DEK OPTICA OWP TARPOL

HAYNE ORATA TRESS

KAMEX PH OKO VERMARI

MACRO OPTIC PUCCINI VISTAN

ARGA OKULARNIK RM SERVICE

ELEFANT OPTYKA OPTOTECHNIKA SPECTRUM

KODA OPTY SPORT SEYKOPOL

MAŻEX POLAND OPTICAL TAR-POL

MACRO OPTIC RAKO OPTYK SERWIS

SZKŁA KOREKCYJNE, OFTALMIC LENSES, BRILLENGLÄSER
ОЧКОВЫЕ ЛИНЗЫ

68
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AKCESORIA, ACCESSORIES, ZUBEHÖR
АКСЕССУАРЫ

WYPOSAŻENIE GABINETU, INSTRUMENTS, REFRAK-
TIONSGERÄTE, ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

OPROGRAMOWANIE, SOFTWARE, SOFTWARE
ПРОГРАММЫ

HAYNE MACRO OPTIC SEYKOPOL

HUMEL MAŻEX SZAACH

HADAŚ-MARCINIAK OPTY SPORT TAR-POL

ARGA MACRO OPTIC RM SERVICE

HAYNE OPTOTECHNIKA SPECTRUM

KODA POLAND OPTICAL SEYKOPOL

MAŻEX RAKO OPTYK SERWIS TAR-POL

HAYNE ORATA

SERWIS, SERVICE, DIENSTLEISTUNGEN
СЕРВИС

ARGA OPTOTECHNIKA TAR-POL

ELEFANT OPTYKA RAKO OPTYK SERWIS RM SERVICE

SZAJNA

WYPOSAŻENIE EKSPOZYCJI, EXPO, LADENEINRICH-
TUNG, ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

69
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