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22 741 64 77 
501 708 257 
601 308 569 

 
UL. WSPÓŁCZESNA 20                     WWW.ORATA.PL 
03-255 WARSZAWA                             BIURO@ORATA.PL 

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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22 741 64 77 
501 708 257 
601 308 569 

 
UL. WSPÓŁCZESNA 20                     WWW.ORATA.PL 
03-255 WARSZAWA                             BIURO@ORATA.PL 

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

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą! 
 

Projektowanie i wyposażenie salonów optycznych
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!





FIRMA LOKALIZACJA STRONA

ARGA POZNAŃ 59

BINOKL JABŁONOWO 2

CAMRO SOPOT 68

CLEX POLSKA SZCZECIN 54

DEK-OPTICA WROCŁAW 20

ELEFANT OPTYKA POZNAŃ 58

HADAŚ-MARCINIAK WARSZAWA 53

HAYNE POZNAŃ 15

HUMEL JÓZEFÓW 54

IDEA OPTICA OPOLE 25

IQ PRISMA OPOLE 23

JAI KUDO POZNAŃ 12

KAMEX JÓZEFÓW 6

MACRO OPTIC SZCZECIN 49

MAŻEX WARSZAWA 57

MERTZ BOLESŁAWIEC 16

NETZ.PL POZNAŃ 58

OLAF TABACZYŃSKI POZNAŃ 28

OPTI SERVICE KACZYCE 58

OPTIBLOK WARSZAWA 18
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FIRMA LOKALIZACJA STRONA

OPTOTECHNIKA KRAKÓW 53

OPTY SPORT ZIELONA GÓRA 57

ORATA WARSZAWA 6

P.H. OKO WROCŁAW 33

POLAND OPTICAL CIESZYN 66,67

POZNAŃSKI SALON OPTYCZNY POZNAŃ 3

PROSTAF POZNAŃ 10

RAKO OPTYK SERWIS SZCZECIN 1

RM SERVICE WARSZAWA 57

SCORPION EYEWEAR ZĄBKI 4,5

SERV-OPTIC KRAKÓW 29

SEYKOPOL ŁOMIANKI k/W-wy 59

SOLANO BYDGOSZCZ 11

SPECTRUM 2 WROCŁAW 54

SZAACH KĘDZIERZYN-KOŹLE 58

TAR-POL NIEPOŁOMICE 55

TRESS BRODNICA 37

TRZPIL RUDA TALUBSKA 55

TU OKULARNIK LESZNO 53

VERMARI WARSZAWA 17
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Wesołych Świąt 
i Szczęśliwego Nowego Roku

życzy
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CZAS
NISKICH
CEN

Nowa odsłona
soczewek

progresywnych
w promocji!

O szczegóły zapytaj w Dziale Obsługi Klienta lub u Przedstawiciela Handlowego JAI KUDO.

PROMOCJA DOTYCZY SOCZEWEK:
• białych   • fotochromowych   • polaryzacyjnych

• o dowolnym indeksie   • z dowolną powłoką antyrefl eksyjną

35% TANIEJ

30% TANIEJ



OKULISTYKA XXI 

08-09.12.2017  WROCŁAW
www.konferencjaspektrum.icongress.pl 

OPTI

12-14.01.2018  MONACHIUM
www.opti.de

BRILLE & CO

20-21.01.2018  DORTMUND
www.brille-und-co.com

100%  OPTICAL

27-29.01.2018  LONDYN
www.100percentoptical.com

GIEŁDA OPTYCZNA

24.02.2018  WARSZAWA
www.fundacjaszkolyoptycznej.pl

MIDO

24-26.02.2018  MEDIOLAN
www.mido.com

GIEŁDA OPTYCZNA

02.03.2018  SOSNOWIEC
www.fundacjaszkolyoptycznej.pl

OPTA

09-11.03.2018  BRNO
www.bvv.cz

EXPOOPTICA

13-15.04.2018  MADRYT
www.ifema.es

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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Ile razy słyszeliśmy, że spędzanie czasu przed kompu-
terem jest niezdrowe, szkodliwe dla naszego wzroku, 
a w zasadzie dla całego organizmu? Płynące z ust spe-
cjalistów przestrogi na dobre utrwaliły w nas przeko-
nanie, że promieniujący ekran to czyste zło. Opubli-
kowane niedawno wyniki badań pokazują jednak, że 
sprawa jest nieco bardziej złożona, a podstępny sprzęt 
komputerowy może pomóc w leczeniu dolegliwości 
okulistycznych.
Zespół badaczy ze Słowacji przeprowadził badania        
i eksperymenty w kierunku leczenia amblyopii anizo-
tropowej. Schorzenie to, występujące we wczesnym 
dzieciństwie, polega na osłabieniu zdolności widzenia 
w jednym oku, które ponadto wydaje się funkcjono-
wać poprawnie. Jedną z metod leczenia jest zasłania-
nie silniejszego oka i tym samym zmuszanie słabszego 
do wytężonej pracy. Jak pokazały amerykańskie bada-
nia sprzed paru lat, granie w gry komputerowe poma-
ga w leczeniu amblyopii. Słowaccy naukowcy poszli                 
o krok dalej – w swoich działaniach wykorzystali rze-
czywistość wirtualną.
Jak donosi „BCM Ophtalmology”, badania przepro-
wadzono na grupie 17 osób (7 kobiet, 10 mężczyzn)            
w wieku od 17 do 69 lat, zmagających się z amblyopią 
anizotropową. Uczestnicy badań używali gogli Oculus 
Rift do gry w Vivid Vision, zaprojektowanej na potrze-
by osób zmagających się między innymi z amblyopią, 
zezem oraz zaburzeniami konwergencji.
Badania wykazały znaczną poprawę ostrości widzenia 
u osób, które korzystały z zestawów do wirtualnej rze-
czywistości. 
W rozmowie z magazynem „Ophtalmology Today” dok-
tor Juraj Halička ze słowackiej kliniki UVEA Mediklinik 
opowiedział nieco o procesie badawczym. Sesje dla 
pacjentów odbywały się dwa razy w ciągu tygodnia. 
Podczas każdej sesji użytkownicy wyposażeni w gogle 
VR korzystali z leczniczych gier od pół godziny do go-
dziny, w zależności od swojego wieku. 
W sumie około 300 osób było poddawanych leczeniu 
przez okres przynajmniej miesiąca. Ponadto grupa 40 
osób dostała możliwość testowania wersji gry, której 
z powodzeniem można używać w warunkach domo-
wych, na smartfonach i komputerach osobistych.
Według informacji doktora Halički terapia w wirtualnej 

rzeczywistości przyniosła rezultaty u około 60% doro-
słych i około 85% dzieci poniżej ósmego roku życia. 
Przykład badań ze Słowacji pokazuje, że przy rozsąd-
nym podejściu nawet rozrywki uważane za szkodliwe, 
mogą nieść niemały pożytek.

Producent okularów SUPER powraca z kolejnym nie-
zwykłym projektem. 
Już po raz czwarty pod szyldem marki światło dzienne 
ujrzały oprawki stworzone we współpracy z The Andy 
Warhol Foundation for the Visual Arts. 
Osobliwe i przyciągające uwagę oprawy nawiązują do 
kultowych motywów z lat pięćdziesiątych - narysowa-
nych przez Warhola ilustracji przedstawiających oczy, 
a w szczególności źrenice.
Twórcy oprawek przenieśli dwuwymiarowe koncep-
cje Warhola w przestrzeń trójwymiarową, nadając im 
nowy, intrygujący, wręcz hipnotyzujący styl, znakomi-
cie korespondujący z awangardowym podejściem mi-
strza pop-artu. 
Każdy model zawiera po wewnętrznej stronie zauszni-
ków wpis honorujący współpracę twórców z Fundacją 
i zapakowany jest w gustowne i oryginalne skórzane 
etui.
Idealny gadżet dla rozkochanych w sztuce współczes-
nej indywidualistów.

2017/6

Źródło: Andy Warhol Foundation

nowości

WIRTUALNA RZECZY-
WISTOŚĆ W SŁUŻBIE 
WZROKU

OKULARY SUPER i The 
Andy Warhol Founda-
tion for the Visual Arts

Źródło: Optometry Today



79900

63920
Szlifierka ręczna 
HAYNE Original H923
Nr art. H923

49900

39920
Myjka ultradźwiękowa 
HAYNE Original H925
Nr art. H925

49900

39920
Podgrzewacz do opraw 
HAYNE Original H927
Nr art. H927

Urządzenia -20%

Szczegółowe informacje dostępne u Przedstawicieli Handlowych lub w Dziale Sprzedaży pod numerem telefonu 61 841 02 05. Ceny netto.

tylko do końca stycznia 2018 r.

Reklama Prasowa URZADZENIA HAYNE_OKO_DRUK.indd   1 24.11.2017   16:36
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RADOSNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA ORAZ POMYŚLNOŚCI  

W NOWYM ROKU WRAZ Z PODZIĘKOWANIAMI  

ZA OWOCNĄ WSPÓŁPRACĘ ŻYCZY ZESPÓŁ



L E N S  C O L O U R :  G R A D I E N T  G R E Y

L E N S  C O L O U R :  G R E Y

L E N S  C O L O U R :  G R E E N

SFJ003 C 0 0 1

SFJ003 C 0 0 2

BDP00134 C 0 0 1

BDP00134 C 0 0 2

BDP00134 C 0 0 3

SFJ003 C 0 0 3

L E N S  C O L O U R :  G R E E N

SFJ007 C 0 0 1

L E N S  C O L O U R :  G R A D I E N T  G R E Y

SFJ007 C 0 0 2

SFJ007 C 0 0 3

L E N S  C O L O U R :  G R E Y

KONTAKT DO NASZYCH PRZEDSTAWICIELI:

MAZOWIECKIE/PODLASKIE 
RAFAŁ KOŁACZ 

TEL.: +48 517 770 468 
 

ŚWIĘTOKRZYSKIE/PODKARPACKIE/LUBELSKIE 
WOJCIECH GRAŻYNA BORSUKOWSCY 

TEL.: +48 513 123 832 
 

ŁÓDZKIE/WARMIŃSKO-MAZURSKIE 
ŁUKASZ ŚLUBOWSKI 
TEL.: +48 517 770 467 

ŚLĄSKIE/MAŁOPOLSKIE/OPOLSKIE 
URSZULA SZCZĘSNY 
TEL.: +48 507 926 234 

 
DOLNOŚLĄSKIE 

DANIEL PŁOTNIKOWSKI 
TEL.: +48 513 123 830 

 
WIELKOPOLSKIE/LUBUSKIE 

KRZYSZTOF PŁOTNIKOWSKI 
TEL.: +48 513 123 836 

POMORSKIE/ZACHODNIOPOMORSKIE/ 
KUJAWSKO-POMORSKIE 

ŁUKASZ WŁODARCZYK 
TEL.: +48 530 895 390 

 
 
 

POMORSKIE/ZACHODNIOPOMORSKIE/ 
KUJAWSKO-POMORSKIE 

KRZYSZTOF WŁODARCZYK 
TEL.: +48 517 770 470 

 
 







DEFRAME to prestiżowa marka, posiadająca                     
w swoim asortymencie oprawy najwyższej 
jakości. Projekty wyprzedzają aktualnie panują-
ce trendy, dzięki czemu nasze oprawy są 
niepowtarzalne i nadają powiewu świeżości  
na polskim rynku optycznym. Z pozoru klasycz-
ne oprawy kryją w sobie ogromny potencjał. 
Eleganckie i subtelne kształty frontów to sy- 
nonim tej marki, jednakże wzbogaciliśmy 
oprawy zaskakującymi dodatkami. 

Tym razem postawiliśmy na gustowne zdobie-
nia na zausznikach. Technologia łączenia ze so- 
bą płyt czy zestawienie metalu z włóknem 
węglowym (carbonem), to tylko niektóre cieka-
we rozwiązania, stosowane przy produkcji 
opraw DEFRAME. 
Naszą inspiracją są światowe wybiegi i ulice 
największych stolic europejskich. Zawsze 
modne, oryginalne, doskonałe dla najbardziej 
wymagających klientów.

Opracowanie: Interoptyka 
na podst. mat. pras. IQ Prisma.2017/622

DEFRAME mod. 8517

DEFRAME m
od. 8

543 

DEFRAME mod. 8533 

DEFRAM
E m

od. 8012

DEFRAME mod 8531
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świat opraw rządzi się swo- 
imi prawami. Prosta forma, stonowa-

ne kolory to codzienność w tej grupie 
odbiorców, ale nie u nas. W dzisiejszych czasach 

mężczyźni przywiązują dużą uwagę do detali. Na tym 
właśnie opiera się nasza wizja męskich opraw. Akcenty 

kolorystyczne, ciekawie skonstruowane zauszniki czy 
drobne elementy ozdobne nadają niepowtarzalny charak-
ter oprawom. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, 
stawiamy przede wszystkim na jakość wykonania każdego 
elementu, używając do produkcji najlepszych materiałów. 
To wszystko sprawia, że nasze oprawy są trwałe i oryginal-

ne, odpowiednie dla każdego mężczyzny. Marka 
MOCOA łączy w sobie ponadczasowość oraz aktual-

nie panujące trendy. Stawiamy na pewnego 
siebie mężczyznę, który czerpie z życia 

pełnymi garściami i z powodzeniem 
realizuje kolejne cele. 

Opracowanie: Interoptyka na podst. mat. pras. IDEA OPTICA.

MOCOA mod. 22130 

MOCOA mod. 22177 

MOCOA mod. 22120

MOCOA mod. 22134





Pozostając w temacie makijażu i je- 
go rozlicznych związków z szeroko 
pojętą optyką, chciałbym skupić się 
na sferze wyjątkowej, poświęconej 
rozwiązaniom kosmetyki kolorowej 
dla osób noszących soczewki kontak-
towe. Makijażowi optycznemu. 
Dziś, bardzo ważny aspekt prote-
tyczny soczewek współdzielony jest 
z wyborem ich form. O formie zaś 
decyduje zbiór zindywidualizowa-
nych potrzeb i oczekiwań – często 
wynikających ze stylu życia każdego 
z nas.

Rynek soczewek kontaktowych to 
obszar, który dynamicznie rozwija 
się na naszych oczach. Coraz więcej 
osób ze względu na charakter 
funkcjonowania osobistego oraz 
zawodowego decyduje się na wybór 
soczewek kontaktowych. Producen-
ci reagują niezwykle dynamicznie na 
potrzeby rynku, oferując coraz to 
nowsze rozwiązania technologiczne.
       
Naturalną konsekwencją nowych, 
szerszych możliwości wyboru socze-
wek kontaktowych jest potrzeba 
nowej formy makijażu.

Poniższe rozwiązania to wynik wielo-
letnich poszukiwań w dziedzinie 
makijażu dedykowanego osobom 
noszącym soczewki kontaktowe. 
Przede wszystkim należy zauważyć, 
że makijaż dla osób noszących 

soczewki kontaktowe diametralnie 
różni się od makijażu, który będą 
wykonywać Panie noszące okulary. 
Różnice te przebiegają w zasadzie  
na każdej płaszczyźnie, zarówno jeśli 
chodzi o rodzaj kosmetyków, jak          
i techniki wykonywania makijażu 
optycznego. Poniżej chciałbym 
uwypuklić pewne aspekty tego 
właśnie typu makijażu, które skła- 
niają do nowego podejścia przy jego 
wykonywaniu. 

Makijaż optyczny  dla osób noszą-
cych soczewki kontaktowe: 

Przygotowanie.

Płyn micelarny .
Pierwszą sugestią jest samo przygo-
towanie makijażu. 
Tutaj nowa technologia w kosme- 
tykach jest niezwykła. Mam na myśli 
płyn micelarny. Płyny micelarne 
mają charakter rozpuszczalnika           
o jednoczesnym pro�lu hydro�- 
lowym i hydrofobowym. Krótko 
mówiąc, płyn micelarny jest dosko-
nałym preparatem do zmywania 
makijażu, jak i pielęgnacji skóry 
przed jego wykonaniem.
Możemy go stosować do pielęgnacji 
każdego rodzaju skóry. 
Jest doskonałym produktem do 
przemywania okolic oczu, a w szcze-
gólności dla osób noszących so- 
czewki kontaktowe.

Pielęgnacja skóry. 

Bezpośrednio przed wykonaniem 
makijażu należy zaaplikować krem 
nawilżający.  Większość osób, które 
nie nosiły, a zamierzają stosować 
soczewki kontaktowe powinna 
zwery�kować używane kosmetyki          
i wybrać te, które nie wpływają nega-
tywnie na komfort ich noszenia. 
Główną cechą kosmetyków właści-
wych dla osób noszących szkła 
kontaktowe jest ich konsystencja              
i napięcie powierzchniowe. 
Nie należy korzystać z produktów, 
które są sypkie, nawet jeżeli są to np. 
cienie czy pudry typu compact          
(w „kamieniu“). Tak zwana „sucha“ 
postać kosmetyków może być,              
i najczęściej jest, powodem zapró-
szenia oka. Co w konsekwencji 
prowadzić może do dyskomfortu 
noszenia soczewek kontaktowych                 
i pewnej irytacji. Wszystkie produkty 
do makijażu dla osoby noszącej 
soczewki kontaktowe powinny być  
zazwyczaj „mokre“. Drugim ważnym 
czynnikiem jest skład używanych 
kosmetyków. Mam tu na myśli te, 
które w szczególności są blisko oka, 
czyli: podkład, kamu�aż, korektor, 
puder, mascara, eye liner i inne. Jest 
tych produktów dość sporo. W ich 
składzie absolutnie nie powinno            
być pochodnych żelaza czy miedzi. 
Związki żelaza i miedzi są szeroko 
stosowane w kosmetyce kolorowej,

O
KI

EM
 STYLISTY

Makijaż optyczny
dla osób noszących soczewki kontaktowe

26 2017/6



 
Warto wspo-  

mnieć o konieczno-
ści unikania kosme- 
tyków wodoodpornych  
przez użytkowników 

soczewek kontak-
towych.

Cenna będzie rów- 
nież informacja o tym, że 

przy nakładaniu tuszu na rzęsy 
za pomocą szczoteczki (mascara) 

pacjentki stosujące soczewki kon- 
taktowe powinny być szczególnie 
ostrożne, ponieważ bardzo często           
w trakcie tej czynności uszkadzają 
powierzchnię soczewek kontakto-

wych (a w tych miejscach pojawia-
ją się na niej osady, które 

zmniejszają komfort no- 
szenia soczewek).

również w tzw. kosmetykach mine-
ralnych. Dlatego warto sprawdzić 
skład każdego produktu przed 
aplikacją w makijażu optycznym. 
Kosmetyki „mokre“ są trwalsze                     
i bardziej odporne.

Podkład.

Rynek oferuje niezwykle bogatą 
ofertę tych produktów. 
Jaki wybrać? Najlepiej płynny,                 
o lżejszej konsystencji. Bez koniecz-
ności utrwalania pudrem. Wtedy 
wybór staje się łatwiejszy. 
Są dwa rozwiązania.  
.  Gotowy podkład oparty o lotne 
substancje silikonowe znajdziemy     
w każdej znanej nam marce produ-
kującej kosmetyki kolorowe.               
W podkładach opartych na tych 
substancjach używa się tzw. siliko-
nów  cyklicznych. Podkłady takie,          
jak nazwa wskazuje, ulatniają się 
samoistnie podczas aplikacji. Siliko-
ny lotne odparowują po pewnym 
czasie, ułatwiając podczas jego fazy 
„mokrej“ rozprowadzenie kosmety-
ku. Podkłady takie charakteryzują się 
wysoką trwałością. Nie wymagają 
matowienia i utrwalania pudrem. 
Aplikujemy je opuszkami palców. 
Małym minusem tego typu podkła-
dów jest ich nieco cięższy, optyczny 
efekt końcowy. .   Jest też drugie rozwiązanie. 
Domowym sposobem możemy do 
ulubionego podkładu domieszać 

właściwy puder. Taki domowy pod- 
kład typu „2 w 1“ należy przygotować 
bezpośrednio przed użyciem. Plu- 
sem tej metody jest to, że z tych 
samych dwóch już posiadanych 
produktów można stworzyć kosme-
tyk odpowiadający konsystencją każ- 
dej z Pań indywidualnie. Po zmiesza-
niu warto sprawdzić kolor tak pow- 
stałego podkładu.  
    PAMIĘTAJ:

    właściwy dla Ciebie kolor podkładu
    dobieramy do koloru skóry w okoli-
    cach kości jarzmowej.  

Brwi.

Na rynku jest wiele produktów 
używanych do podkreślania kształtu, 
koloru czy stylu brwi. Bazując na wła- 
snym doświadczeniu uważam, że naj- 
lepsze są dwa produkty dedykowa-
ne do makijażu optycznego dla osób 
noszących soczewki kontaktowe. 
Są nimi dwufazowe woskowe cienie 
do brwi oraz kredki. Oba produkty 
cechuje wysoka trwałość oraz to,            
że są mokre i nie osypują się. Wtedy 
nie stosujemy cieni na brwi. Brwi są 
jak rama najwspanialszego obrazu. 
Warto ją eksponować.

Cienie.  

To temat niezwykle inspirujący i sze- 
roki, jak malarstwo. Myśląc o wyko-
rzystaniu podobnych, malarskich tech- 
nik w makijażu optycznym

  
Choć dotyczy to 

wszystkich użytkowni-
ków soczewek kontakto-

wych, to jednak osoby stosu-
jące makijaż powinny szcze-
gólnie dokładnie pielęgno-

wać swoje soczewki (zaw- 
sze po zdjęciu myć je           

z pocieraniem).

UWAGA!
W trakcie stosowania jakich-

kolwiek aerozoli przy makijażu 
lub higienie ciała (lakiery, dezodo-

ranty itp.) trzeba się liczyć z tym, że 
unoszące się w powietrzu cząstki che- 
miczne mogą na drodze przyciągania 
ładunków o przeciwstawnych znakach 
osadzać się na soczewkach i trwale 

zmieniać cechy ich powierzchni,          
(a to obniża komfort stosowa-

nia takich soczewek).  
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Opracowanie: Interoptyka
we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem
Soczewek Kontaktowych.

najbliżej nam do akwareli. Stąd też 
używane cienie powinny być o kon- 
systencji mokrej, a nie suchej. Nawet 
jeżeli są prasowane. Cienie suche 
zazwyczaj osypują się. Prostym roz- 
wiązaniem może tu być nałożenie 
tych samych cieni, które już posiada-
my, wilgotnym pędzlem (wymaga to 
pewnej wprawy). Dlatego nie warto 
eksperymentować bezpośrednio przed 
wyjściem. Tę technikę nazywamy 
“cieniem na mokro”. Są też cienie 
oparte na lotnych substancjach sili- 
konowych. Wtedy forma aplikacji 
jest podobna do tej, jaką omawiali-
śmy w przypadku podkładów. Barwy 
cieni mogą być w kolorze Twoich 
tęczówek oczu. Jednak nie stosuj 
identycznych jak one, kolorów cieni. 
Cienie powinny eksponować Twój 
kolor, a nie go osłabiać przez powtó-
rzenie. Dla bardziej odważnych Pań 
lub na wieczór polecam barwy 
komplementarne do tęczówek.

Linery.

Eye linerem może być cień na mokro 
w innym kolorze. Użyj precyzyjne- 
go pędzelka. Większość gotowych 

linerów w płynie nie wybacza 
błędów. Dodatkowo, część z nich   
nie jest hypoalergiczna, co może 
mieć znaczenie dla osób noszących 
soczewki kontaktowe.

Mascara.

Najważniejsze jest to, aby się nie 
kruszyła a szczoteczka powinna być 
bardzo delikatna o krótkim włosiu. 
Po pierwsze, może być przetermino-
wana. Średni termin przydatności 
mascary to 3. miesiące. Produkt ten 
jest często otwierany, co powoduje, 
że wysycha i utlenia się. Czasami 
zdarza się, że tego kosmetyku nie 
zamykamy dokładnie. Wtedy nawet 
w miarę nowy, może się kruszyć                        
i zaprószyć oko. Tusz, nakładany 
kilkukrotnie w czasie dnia w zbyt 
dużych ilościach, będzie z czasem 
przysparzał podobnych kłopotów.  

Pomadka. 

Ciesz się swobodą wyboru.  Popatrz 
na kolor twardówki, potocznie 
nazywanej białkówką. Tutaj możesz 
zauważyć dwa odcienie: niebieska-

wy lub żółtawy. Jeżeli kolor jest 
bardziej niebieskawy zastosuj po- 
madkę w kolorach nieco chłodniej-
szych. A jeżeli Twoja białkówka jest 
bardziej żółtawa, to na usta zaaplikuj 
kolor nieco cieplejszy.

Róż.

Tutaj chciałbym polecić niezwykłą 
technikę. Ekscytującą możliwość 
wykorzystania pomadki. Wybraną 
wcześniej pomadkę lub błyszczyk 
zaaplikuj na wewnętrzną stronę 
kciuków i nałóż ostrożnie na kości 
policzkowe. Ruch powinien być 
płynny - od nasady ucha w kierunku 
zewnętrznych kącików ust.
   Tak wykonany makijaż daje ogrom-
ny i niepowtarzalny komfort nosze-
nia soczewek kontaktowych. Pozwa-
la wyrazić siebie, swój styl i osobo-
wość. Jest jak świadome i pełne in- 
tuicji malarstwo, w którym technika 
leży u podstaw piękna i komfortu,           
z całodniowym poszanowaniem dla 
Twoich oczu, komfortem widzenia.
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Czy okulary VR męczą 
nasze oczy?

Rozwój technologiczny napędza 
rynek i skutkuje ogromną licz-
bą nowych rozwiązań, jednak nie 
wszystkie zostają z nami na stałe. 
Niekiedy rozwiązania określane 
jako innowacje spełniają jedynie 
przez krótki czas funkcje modne-
go gadżetu. Jednak statystyki oraz 
zaangażowanie globalnych firm 
w rozwój technologii opartych na 
wirtualnej lub mieszanej i rozsze-
rzonej rzeczywistości są jedno-
znaczne. Według prognoz w 2017 
roku mamy do czynienia z prawie 

20 milionami urządzeń VR na ryn-
ku, a w 2018 liczba ta ma wzros-
nąć do 30 milionów – z czego 15 
mają stanowić systemy oparte na 
naszych smartfonach. Co więcej, 
prognozuje się, że w 2018 na świe-
cie ma być aż 171 mln aktywnych 
użytkowników technologii VR . Na 
wzrost zainteresowania technolo-
gią wpływa też fakt budowania op-
artej na niej strategii rozwoju przez 
największe światowe firmy, takie 
jak np. Facebook. Dlatego nawet, 
jeśli o goglach wirtualnej rzeczy-
wistości słyszysz po raz pierwszy 
– prawdopodobnie doczekasz cza-
sów, w których podobne technolo-
gie będą nieodzownym elementem 
dnia codziennego.

Jak działa wirtualna rzeczywistość? 
Użytkownik zakłada na głowę 
specjalne gogle, w których dzięki 
wyświetlaczowi i soczewkom wi-
dzi tworzony przez komputer lub 
smartfon obraz. Widok może być 
generowaną grafiką 3D lub filmem, 
co najważniejsze – z dużo szerszą 
perspektywą niż standardowe pro-
jekcje na ekranach monitorów. Go-
gle mają także wbudowane czujni-
ki ruchu, dzięki temu każda zmiana 
pozycji głowy, a niekiedy nawet ca-
łego ciała, jest rejestrowana przez 
urządzenie, a obraz w okularach 
dostosowywany do naszej pozycji. 
W efekcie stwarza iluzję przebywa-

Postęp technologiczny zmienia naszą percepcję rzeczywistości szybciej niż kiedykolwiek, 
a większość innowacji przyjmujemy z entuzjazmem i aprobatą. Okulary wirtualnej rze-
czywistości, czyli gogle VR (od angielskiego virtual reality), to obecnie jeden z wiodących 
trendów na rynku nowoczesnych technologii, ale czy bezpieczny? O wpływie okularów 
VR na nasze oczy opowiadają eksperci Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej.
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Kiedy dostanę 
pierwsze okulary 
VR?



nia w rzeczywistości, którą ukazują 
nam okulary i dosłownie – widzimy 
ten fragment wirtualnej rzeczywi-
stości, na który skierujemy swoje 
oczy.
Technologia VR sprawdza się świet-
nie w rozrywce: grach wideo czy 
filmach 360°. Dużą szansę dla bi-
znesowych rozwiązań stanowią 
natomiast technologie oparte na 
mieszanej rzeczywistości. Przez 
zakładane na nasze oczy okulary 
widzimy rzeczywistość wokół nas, 
jednak na szkła nakładane są do-
datkowe obrazy, jak np. widok wi-
deokonferencji, dodatkowe okna 
dialogowe naszego komputera czy 
notatki. Tak naprawdę – możliwości 
blokuje jedynie kreatywność.

- Oczywiście okulary VR z klasyczny-
mi mają wspólną przede wszystkim 
nazwę, bo samo urządzenie z per-
spektywy optyka lepiej porównać 
do telefonu czy tabletu niż okularów 
– rozważa Paweł Szczerbiński, op-
tyk i optometrysta, ekspert Krajo-

wej Rzemieślniczej Izby Optycznej. 
– Co więcej, obecnie producenci tele-
fonów komórkowych oferują funkcje 
wirtualnej rzeczywistości – w naj-
prostszym rozwiązaniu wystarczy 
zamocować telefon w goglach ba-
zujących na tekturowej konstrukcji 
i dwóch soczewkach  o ogniskowej 
45 mm. Technologia stwarza bar-
dzo dużo możliwości, jednak już te-
raz musimy myśleć o ewentualnych 
konsekwencjach jej nadmiernego 

wykorzystywania – zanim na dobre 
wyjdzie ze strefy rozrywki i zakorze-
ni się w naszych codziennych ruty-
nach. Odległość, z której na co dzień 
korzystamy  z urządzeń mobilnych 
już jest niebezpieczna, a gdy telefon 
znajduje się tuż przy naszych oczach, 
zagrożenie jest jeszcze większe. Przez 
większość drogi ewolucyjnej czło-
wiek uczył się widzieć dal, w której 
mogło czaić się zagrożenie lub po-
żywienie (np. zwierzę czy kolorowe 
owoce). Zatem nadmierne „bom-
bardowanie” wzroku intensywnymi 
źródłami światła z bliska, a w tym 
przypadku niemalże tuż sprzed gałek 
ocznych, może prowadzić do szere-
gu komplikacji. Począwszy od tych 
krótkotrwałych, jak zmęczenie oczu, 
zaczerwienienia czy łzawienie, po 
takie, których konsekwencje mogą 
ujawnić się w przyszłości, jak poja-
wienie się czy też pogłębienie wad 
wzroku – dodaje.
Dodatkowo warto zwrócić uwagę 
na fakt, że większość nowoczesne-
go sprzętu elektronicznego posia-
da podświetlenie ledowe – dodaje 
Paweł Szczerbiński. – Technologia 
ledowa, która obecnie dominuje na 
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rynku sprzętu elektronicznego, ce-
chuje się niewielkim zapotrzebowa-
niem na energię i dużą żywotnością. 
Niestety, takie źródła światła emitują 
bardzo dużą ilość światła niebieskie-
go-fioletowego. Światło to niesie 
ze sobą energię, która negatywnie 
wpływa na zdrowie naszej siatków-
ki. Na pewno wpływa na zmęczenie 
oczu, ale i może wpływać na przy-
spieszenie degeneracji fotorecepto-
rów naszej siatkówki, które to odpo-
wiadają za nasze widzenie. Można 
też wnioskować, że w goglach VR 
będziemy powtarzali  tendencję, 
którą obserwujemy u użytkowników 
smartfonów – zapominanie o mru-
ganiu. W normalnych warunkach 
ludzkie oko mruga około 15-20 razy 
na minutę. To ważne, aby odpowied-
nio nawilżyć gałkę oczną, dzięki cze-
mu zmniejszamy ryzyko wywołania 
stanu zapalnego czy też podrażnie-
nia rogówki lub spojówek – podsu-
mowuje.

Jeśli spędzamy dużo czasu przed 
ekranem monitora, często korzy-

stamy z mobilnych urządzeń lub 
już teraz nadmiernie wykorzystuje-
my tak nowe technologie, jak wir-
tualna rzeczywistość, powinniśmy 
szczególnie zadbać o właściwy od-
poczynek naszego wzroku.
Nadmierna eksploatacja naszych 
oczu będzie skutkowała nie tylko 
gorszym widzeniem w chwili przemę-
czenia, ale może także powodować 
problemy ze wzrokiem w przyszłości 
– mówi Paweł Szczerbiński, optyk 
i optometrysta, ekspert Krajowej 
Rzemieślniczej Izby Optycznej. 
– Dobrym sposobem na codzienną 
gimnastykę jest system 3x30, tzn. że 
co 30 minut powinniśmy przez przy-
najmniej 30 sekund popatrzeć dalej 
niż na umowne 30 metrów. Dzięki 
temu nasze oko koncentrując się na 
dalekim obrazie wykonana pracę 
dużo bardziej zbliżoną do zadań wy-
znaczonych przez naturę, niż przy 
wpatrywaniu się w ekran, który znaj-
duje się zaledwie kilkadziesiąt centy-
metrów przed naszą twarzą.
Jeśli obserwujemy u siebie niepokoją-
ce problemy z widzeniem, jak np. roz-
mazywanie obrazu czy konieczność 
ciągłego regulowania odległości od 

monitora podczas pracy, warto za-
sięgnąć opinii dobrego specjalisty – 
podsumowuje Paweł Szczerbiński. 
– Reklamy w telewizji „uczą nas”, że 
wizyta w salonie optycznym przypo-
mina udane zakupy, podczas których 
możemy np. kupić dwie pary opra-
wek w cenie jednej. Należy jednak 
pamiętać, że wzrok to nasz podsta-
wowy zmysł, którym interpretujemy 
świat. Wizytę u dobrego optyka po-
winniśmy traktować jak konsultację, 
podczas której opowiemy o swoim 
stylu życia. Warto poświęcić nieco 
uwagi przed pójściem do salonu, aby 
faktycznie wybrać godnego zaufania 
specjalistę, a nie zwykłego „sprze-
dawcę”. Kiedy dokładnie zarysujemy 
naszą sytuację, optyk-profesjonalista 
zaproponuje nam rozwiązanie, które 
zwiększy bezpieczeństwo i komfort 
wykonywanych przez nas codzien-
nych zadań. Jeśli np. spędzamy 
większość czasu przed komputerem, 
zaproponuje okulary ze specjalnymi 
filtrami, które w najskuteczniejszy 
sposób zabezpieczą nasze widzenie.

Więcej informacji na temat wad 
wzroku, sposobów ich korekcji oraz 
specjalistycznych badań można 
znaleźć w filmach edukacyjnych 
Krajowej Rzemieślniczej Izby Op-
tycznej, zrealizowanych pod me-
rytorycznym patronatem Wydziału 
Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mi-
ckiewicza w Poznaniu, z udziałem 
optyków, optometrystów i okuli-
stów. Materiały dostępne są pod 
adresem: http://www.krio.org.
pl/filmy-edukacyjne

Jak dać odpocząć 
oczom?

Opracowanie: INTEROPTYKA,
na podst mat. pras. KRIO, 
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Zawód optyka jest zdefiniowany 
przez kilka organizacji państwo-
wych. Definicje te różnią się od sie-
bie określeniem zadań zawodowych. 
Powoduje to ogromne zamieszanie 
i pozwala na interpretacje według 
własnych potrzeb.
Jako rzemieślnicy, działamy w ob-
rębie ochrony zdrowia i podlegamy 
Ministerstwu Rodziny, Pracy i Poli-
tyki Społecznej. Zgodnie z opisem 
zawodu z dnia 27 kwietnia 2010 r. 
optyk okularowy – wykonuje pomia-
ry wad wzroku za pomocą przyrzą-
dów oftalmicznych, dobiera okulary 

korekcyjne i inne pomoce wzroko-
we, dokonuje napraw i konserwa-
cji wszystkich typów okularów, zaś 
technik optyk – montuje i naprawia 
elementy układów optycznych (np. 
obiektywy, wizjery, lornetki, mikro-
skopy), wykonuje i naprawia pomo-
ce wzrokowe (okulary korekcyjne, 
szkła kontaktowe), określa wady 
wzroku i sposoby ich korekcji, udzie-
la instruktażu i porad w zakresie 
doboru, używania, konserwowania 
okularów, soczewek kontaktowych  
i innych pomocy wzrokowych.
Według Ministra Edukacji Narodo-
wej z dnia 17 listopada 2011 r. absol-
went szkoły kształcącej w zawodzie 
technik optyk jest przygotowany do 

określania wad refrakcji i akomoda-
cji oraz sposobów ich korekcji, do-
bierania oraz wykonywania pomocy 
wzrokowych i przyrządów optycz-
nych.
Natomiast w ustawie o rzemiośle          
z dnia 22 marca 1989 r. mistrz w za-
wodzie optyk okularowy jest przy-
gotowany do wykonywania i dobie-
rania okularów korekcyjnych i innych 
pomocy wzrokowych, wykonywania 
pomiarów oftalmicznych, udzielania 
instruktażu w zakresie dobierania 
pomocy wzrokowych i posługiwania 
się nimi, określenia wady refrakcji        
i dobierania korekcji okularowej.
Czy nie powinniśmy dążyć do ujed-
nolicenia charakterystyki naszego 

OPTYKI OKULAROWEJ 
w Polsce?
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Na temat ustawy o zawodzie optyka mówi się już od wielu lat, jednak dzisiaj powraca on kolejny raz i ma 
szansę zostać zakończony. Na początku roku Ministerstwo Zdrowia powołało zespół do opracowania usta-
wy o zawodzie optometrysty. Do rozmów zaproszono przedstawicieli organizacji branżowych KRIO i PTOO. 
Wskutek prowadzonych konsultacji przedstawiciele ministerstwa zauważyli powiązania optyki i optometrii.

Optyk - zawód medycz-
ny czy rzemieślniczy?

Małgorzata Leszczyńska

Jak rysuje się przyszłość
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zawodu oraz jego opisu w sposób 
jednoznaczny przez wszystkie mini-
sterstwa?
Moim zdaniem stworzenie i zapro-
ponowanie definicji, która opisze 
wszystkie nasze zadania zawodowe 
jest na dzień dzisiejszy koniecznoś-
cią. Taka informacja powinna służyć 
w przyszłości do wszelkich działań 
legislacyjnych związanych z naszym 
zawodem.
Kiedy rozpoczęto prace nad uregu-
lowaniem prawnym niektórych za-
wodów - optyk znalazł się w grupie 
zawodów medycznych. W korespon-
dencji KRIO i Ministerstwa Zdrowia 
i Opieki Społecznej, w dokumencie 
z dnia 19 maja 2000 r. do Ministra 
Zdrowia, Franciszki Cegielskiej, jest 
odniesienie do aktualnej kwalifikacji 
zawodu optyka okularowego.
„Z listu zredagowanego przez pre-
zesa PTO wynika, że środowisko 
okulistów wyraża niezadowolenie 
co do wymienionych tam czynności 
optyka, naruszających wedle przed-
stawionej sugestii przepisy Ustawy 
o zawodzie lekarza”. Prezes KRIO, Jan 
Witkowski, wyraził protest przeciw-
ko takim sformułowaniom, dokład-
nie wyjaśniając istniejącą sytuację. 
Według opisu kwalifikacji zawodu 
- mistrz optyki okularowej posiada 
uprawnienia do wykonywania ba-
dań refrakcji.

Projekt jak najbardziej powstał, jed-
nak zmiana rządu spowodowała, że 
zgodnie z przepisami prawa inicja-
tywa legislacyjna wygasła. Minister-
stwo Zdrowia jednak nie zapomnia-
ło o zawodzie optyka okularowego, 
który był ujęty w projekcie ustawy     
o niektórych zawodach medycznych 
z dnia 11 sierpnia 2008 r. Od począt-
ku prac nad tym projektem KRIO 
włączyło się w konsultację, podkre-
ślało konieczność uwzględnienia 
pełnego zakresu czynności zawodo-
wych. Dla organizacji bardzo waż-
nym było, aby wprowadzić wymogi 
zatrudnienia w każdym zakładzie 
optycznym optyka z kwalifikacjami. 
Zwrócono również uwagę na formy 

kształcenia i odniesiono się do regu-
lacji prawnych w Unii Europejskiej. 
W 2010 r. optycy i optometryści zo-
stali wykreśleni z projektu ustawy                                                
o niektórych zawodach medycznych, 
„ponieważ w opinii Ministerstwa 
Zdrowia, niepożądane skutki bra-
ku regulacji ustawy ww. zawodów, 
stanowią mniejsze zagrożenie dla 
zdrowia obywateli, niż w przypadku 
innych zawodów”. Zastanawia mnie, 
skąd wyciągnięto taki wniosek. Pa-
trząc na zakres czynności wpisanych 
w nasz zawód i to, co oferujemy na-
szym klientom, jestem zaskoczona 
taką konkluzją.

Jako optycy dostarczamy produkty, 
które poprawiają komfort życia i za-
pewniają klientom dobre widzenie 
w każdej sytuacji. Z życiową aktyw-
nością powiązana jest sprawność 
układu wzrokowego. Od tego, jak 
widzimy, zależy nasze bezpieczeń-
stwo. Kierowca, który słabo widzi 
jest zagrożeniem na drodze. Księ-
gowa, która niedokładnie odczyta 
cyfry i pomyli się w wyliczeniach, 
spowoduje problemy z urzędami. 
Hydraulik, kiedy niedokładnie zlu-
tuje rury, doprowadzi do ich roz-
szczelnienia i zalania mieszkania. 
Przykładów można przytaczać bar-
dzo dużo. Wspólnym mianownikiem 
w tych sytuacjach jest konieczność 
dobrego widzenia. Ustawodawca 
przewidział naszą aktywność zawo-
dową do około 60. roku życia, a, jak 
wszyscy wiemy, w tym wieku więk-
szość społeczeństwa potrzebuje już 
korekcji wzroku.
Optyk, który dostarcza wyroby 
medyczne, powinien wiedzieć, jak 
odpowiedzialny zawód wykonuje. 
Dostarczenie finalnego produktu, 
który spełni oczekiwania klienta, 
jest jednak splotem działań co naj-
mniej kilku specjalistów. Tylko ich 
współdziałanie doprowadzi do uzy-
skania dobrego widzenia. Bez dobrej 
recepty, produktów i pomiarów nie 
ma prawidłowo wykonanych oku-
larów. Na każdym etapie niezbęd-
na jest precyzja. Wszystkie ogniwa 
odgrywają swoją ważną rolę i tylko 

przez drogę rozwoju możemy być 
mistrzami w swojej dziedzinie.

Podczas wszystkich kongresów po-
ruszano temat podnoszenia kwali-
fikacji. Wielu z nas podjęło ten trud 
i ukończyło wyższe uczelnie, otrzy-
mując tytuł optometrysty. Z najnow-
szych wyliczeń wynika, że mamy na 
rynku około 1800 osób z takim wy-
kształceniem. Podstawę programo-
wą w optycznych szkołach policeal-
nych poszerzono o aspekty badania 
refrakcji. Rozpoczęły się bardzo po-
pularne do dziś kursy pogłębiające 
wiedzę w tym zakresie. Był to ważny 
moment dla rozwoju optyki i opto-
metrii. Powstawały nowe kierunki 
studiów, utworzono kolejny nabór 
na podyplomowe kształcenie op-
tometrystów. Dla zaspokajania po-
trzeb społecznych dbano o rozwój 
tak istotnej dla nas dziedziny. Dziś, 
patrząc w przeszłość, możemy po-
wiedzieć, w jakim kierunku ewoluuje 
rozwój branży. Jak wiele się zmieniło 
i ile włożono w to wysiłku. Wzrosło 
również zainteresowanie młodych 
ludzi tak prestiżowym zawodem.
Takie podejście do rozwoju w odnie-
sieniu do pozycji rynkowej stworzy-
ło model biznesu optycznego, który 
zapewnia kompleksową obsługę 
klienta, począwszy od badania wzro-
ku, po zakup okularów, soczewek 
kontaktowych lub innych pomocy. 
Firma, która chce zaistnieć, niemal 
zostaje zobligowana do świadczenia 
usług w zakresie refrakcji, nie zawsze 
wykonywanej przez wykwalifikowa-
ny personel i w odpowiednich wa-
runkach.

Brak ustawy o zawodzie optyka i op-
tometrysty oraz wolny rynek prowa-
dzą do niewłaściwej opieki nad klien-
tem w zakresie jego prawidłowego 
widzenia. Dziś każdy może używać 
nazwy zawodu według własnego 
uznania i wykonywać go bez odpo-
wiednich kwalifikacji.
Jak już wspominałam, istnienie salo-
nu jest powiązane z wykonywaniem 

Dlaczego nie powsta-
ła ustawa o zawodzie 
optyka?

Podnoszenie kwalifi-
kacji.

Odpowiedzialność 
zawodowa.

2017/6

Wspólna taktyka.



badań refrakcji. Regulując sam za-
wód optometrysty i pozostawiając 
tylko jemu te czynności, możemy 
się spodziewać dużego popytu na 
zapotrzebowanie oraz na kształce-
nie. Od jakiegoś czasu zauważamy 
problemy związane z zatrudnieniem 
specjalistów. W jaki sposób sprostać 
nowemu wyzwaniu?
Czy chcemy doprowadzić do sytuacji, 
gdzie przetrwają ci, którzy wcześniej 
się już przygotowali na taką zmianę? 
A może warto rozmawiać przed po-
wstaniem projektów ustaw i znaleźć 
wspólną drogę rozwoju optyki?
Regulacje prawne wydają się jak 
najbardziej zasadne, jednak warto 
dokładnie opracować wspólne sta-
nowisko i przewidzieć skutki jego 
powstania. Przeanalizowanie obec-
nego stanu rzeczy i dostosowanie 
programów kształcenia, określe-
nie zakresu czynności dla każdego 
z zawodów oraz stworzenie drogi 
podnoszenia kwalifikacji zapewni 
bezpieczeństwo dla całego społe-
czeństwa. W ten sposób możemy 
ograniczyć wykonywanie pomiarów 
refrakcji przez osoby bez kwalifika-
cji, co w znacznym stopniu poprawi 
jakość wykonywanych usług. Dopro-
wadzając do powstania ustawy, mo-
żemy mieć również realny wpływ na 
otwierające się nowe salony optycz-
ne, jeśli wpiszemy w nią konieczność 
zatrudnienia, w pełnym wymiarze 
czasu, wykształconego personelu. 
Przypominam raz jeszcze, że optyk 
i optometrysta w zakres czynności 
ma wpisane podobne zadania zawo-
dowe. A to powinno prowadzić do 
wspólnego stanowiska w kwestiach 
regulacji prawnych obu zawodów. 
Temat przyszłości naszego zawodu 
poruszany jest na spotkaniach zarzą-
dów Cechów oraz KRIO. Również na 
forach społecznościowych toczy się 
nieprzerwana dyskusja. W przewa-
żającej większości chcemy pozostać 
zawodem rzemieślniczym. Dążymy 
do pozostawienia uprawnień ba-
dania refrakcji dla mistrzów optyki 
okularowej, ponieważ posiadamy 
odpowiednie umiejętności pozwa-
lające na wykonywanie tych czynno-
ści, które były ujęte w programach 
naszego kształcenia.

Interpretacja art. 2 Konstytucji Rze-
czypospolitej Polskiej mówi nam        
o istocie zasady ochrony praw słusz-
nie nabytych, który wprowadza 
zakaz arbitralnego odbierania lub 
ograniczania praw, które jednostka 
nabyła w sposób słuszny, bez przy-
znania ekwiwalentów, mogących 
zniwelować negatywne konsekwen-
cje utraty danego prawa. 
Z przytoczonego fragmentu wy-
nika bezspornie, że raz zdobytych 
uprawnień nie można odebrać. Wy-
korzystano to w Ustawie z dnia 15 
lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki 
i położnej, wprowadzając zapis art. 
91.1 „Osoby, które w dniu wejścia                      
w życie ustawy posiadają stwierdzo-
ne albo przyznane prawo wykony-
wania zawodu, zachowują to pra-
wo”. Uregulowania prawne zawodu 
optometrysty nie powinny wpłynąć 
na ograniczanie uprawnień zawo-
du optyka, ponieważ stanowią one 
dwa odrębne zawody. Jednak należy 
skutecznie informować zespoły pra-
cujące nad powstawaniem ustawy, 
iż posiadają one wspólne zadania 
zawodowe.
Jest jeszcze jeden bardzo ważny 
aspekt w dążeniu do regulacji praw-
nych - integracja środowiska. Na 
spotkaniach branżowych, forach 
dyskusyjnych mówimy, że chcemy, 
na wzór ustawy o farmaceutach, 
uregulowań prawnych prowadzenia 
salonów optycznych. Czy potrafimy 
zrealizować to, co oni? Organizacją 
reprezentującą nasze interesy jest 
Krajowa Rzemieślnicza Izba Optycz-
na, w skład której wchodzą zrzeszeni 
w Cechach członkowie. Zwiększenie 
ilościowe członków ułatwi podjęcie 
się przygotowania ustawy o zawo-
dzie. Zależy nam bowiem na repre-
zentowaniu większości środowiska. 
Mamy dwa rozwiązania. Pierwsze to 
pozostawanie biernym i czekanie, aż 
powstaną uregulowania bez naszej 
opinii. Drugie to stworzenie dużej, 
silnej, mówiącej jednym głosem gru-
py, która dąży do regulacji zawodu 
przez stworzenie ustawy. To od nas 

zależą działania organizacji. To my 
możemy mieć wpływ na swoją przy-
szłość.  
Uważam, że należy podjąć kolejną 
próbę uregulowania prawnego za-
wodu optyka. Wpłynie to na prestiż 
naszego zawodu, ustabilizuje sy-
tuację otwierania salonów bez wy-
kształconego personelu, ustalenie 
zasad oraz stworzenie jednolitego 
programu kształcenia i podnosze-
nia kwalifikacji. W moim przekona-
niu należy dążyć do kompromisu 
związanego z podziałem uprawnień             
i czynności w grupach zawodowych. 
Tylko współpraca między zawodami 
poprawi jakość świadczonych usług 
oraz ureguluje przyszłość optyki 
polskiej, a co najważniejsze, wpłynie 
na ochronę zdrowia naszego społe-
czeństwa. Zadbajmy już dziś o przy-
szłość naszych dzieci.
To dobry moment, kiedy możemy 
jeszcze coś zrobić. Zróbmy to razem.

O Autorce
Małgorzata Leszczyńska, mistrz optyki 
okularowej, optometrysta. Jako spe-
cjalista dobrego widzenia od ponad 
20 lat prowadzi Salony Optyczne Op-
tom-Leszczyńscy.  W drodze rozwoju 
zawodowego uzyskała tytuł inżyniera 
o specjalności optyka na Politechnice 
Wrocławskiej. Ukończyła studia po-
dyplomowe z zakresu optometrii na 
Politechnice Wrocławskiej i Akademii 
Medycznej w Poznaniu. Brała udział 
w wielu kursach z technik sprzeda-
ży, marketingu, jak również uzyskała 
umiejętności trenerskie w biznesie. 
Uczestniczy w konferencjach, targach, 
kongresach i warsztatach mających 
na celu podnoszenie kwalifikacji za-
wodowych. Inwestuje w nowe techno-
logie. W swoich salonach wprowadzi-
ła wysokie  standardy obsługi klienta. 
Buduje zespół według najnowszych 
metod opartych na podnoszeniu po-
czucia własnej wartości, rozwoju oso-
bistego i stawiania celów. Jest liderem 
wspierającym i motywującym swoich 
pracowników. Członek zarządu Cechu 
Optyków w Warszawie oraz Krajowej 
Rzemieślniczej Izby Optycznej. Pry-
watnie szczęśliwa żona i mama trójki 
dzieci, lubiąca podróże, poznawanie 
ciekawych miejsc i jazdę na nartach.

Interpretacja zapisów 
Konstytucji RP.
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WISŁA W dn. 16 - 19 listopada br. odbył 
się XII Ogólnopolski Kongres Optyków 
KRIO oraz wystawa OPTYKA 2017. 

Statystyki XII Kongresu KRIO
Ogólna liczba osób, zarejestrowanych 
jako uczestnicy XII Kongresu KRIO             
w Wiśle (16-19.XI.2017) - ponad 1780 
osób (w stosunku do ilości osób uczest-
niczących w XI Kongresie w 2015 r. - ok. 
11 % więcej).
117 firm zaprezentowało się na wysta-
wie optycznej OPTYKA 2017; w tym: 
109 firm polskich i 8 firm zagranicz-

nych (Czechy, Francja, Niemcy, Włochy, 
Szwecja); w stosunku do roku 2015 (XI 
Kongres) zarówno liczba wystawców, 
jak i powierzchnia wystawiennicza były 

większe o około 27-30 procent.
Krajowa Rzemieślnicza Izba Optyczna,  
w trosce o rozwój młodych kadr dla 
branży optycznej, zaprosiła do uczest-
nictwa w XII Kongresie studentów wyż-
szych uczelni kształcących się w zakre-
sie optyki okularowej i optometrii. 
Z bezpłatnych Kart Wstępu na Kon-
gres skorzystało blisko 160 studentów 
(Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Po-
znaniu, Katedra Optometrii Uniwersyt.
Medycznego w Poznaniu, Politechnika 
Wrocławska, Uniwersytet Warszawski, 
Politechnika Częstochowska). 

Informacja: Organizatorzy, fot. INTEROPTYKA

targi optyczne 

Kolejna edycja 
Targów OPTYKA
odbędzie się w dn. 

23-24.11.2018 r.
w Poznaniu

XII Ogólnopolski Kongres Optyków KRIO
Jubileusz 20 lecia Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej
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Zarząd
Krajowej Rzemieślniczej

 Izby Optycznej

Zarząd KRIO
serdecznie dziękuje wszystkim Uczestnikom

XII Kongresu Optyków i wystawy optycznej OPTYKA 2017
za duże zainteresowanie, obecność i tworzenie miłej i przyjaznej

atmosfery w trakcie trwania całego Kongresu

 W szczególności dziękujemy:
-  Firmom:  HOYA LENS POLAND,  SEIKO OPTICAL POLSKA  i  VADIM  EYEWEAR  

   za wsparcie w organizacji występów artystycznych zespołów:  KOMBI i HOT LIPS  
- Grupie ESSILOR za partnerską współorganizację piątkowego WIECZORU BRANŻOWEGO

-  wszystkim Wystawcom - za liczny udział  i organizację  pięknych i profesjonalnie urządzonych stoisk
-  Wykładowcom - za przygotowanie i prezentację ciekawych wykładów, prelekcji  i warsztatów.

Życzymy wszystkim dobrych, szczęśliwych
 Świąt Bożego Narodzenia
i Pomyślnego Roku 2018
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fot. INTEROPTYKA
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XII Ogólnopolski Kongres 
Optyków KRIO - Odznaczenia



42 2017/6



432017/6



44 2017/6



452017/6



46 2017/6

PARYŻ W dniach 4-8.10.2017 r. Między-
wojewódzki Cech Rzemiosł Optycznych 
w Poznaniu zorganizował grupowy 
wyjazd na Targi SILMO 2017 do Paryża,         
a inspiracją była ich 50. jubileuszowa 
edycja.
Zapoznanie się z najnowszymi trenda-
mi technologicznymi i modowymi było 
nie lada gratką dla wszystkich uczest-
ników tej eskapady. Mieliśmy również 
przyjemność być przyjęci przez dyrek-
tora Targów SILMO Erica Lenoir, który      
z kolei został zaproszony na Targi OPTY-
KA 2018 w Poznaniu w imieniu ich orga-
nizatorów: Międzynarodowych Targów 
Poznańskich i Krajowej Rzemieślniczej 

Izby Optycznej. Zwyczajowo wymie-
niono symboliczne upominki i spotka-
nie to minęło w bardzo miłej i sympa-
tycznej atmosferze. 
Uważamy, że tylko współpraca z takimi 
dużymi operatorami imprez branżo-
wych może generować dalszy rozwój 
naszych działań w kraju i tego, co było 
pierwotnym zamysłem przy tworzeniu 
w 2008 r. Targów OPTYKA w Pozna-
niu. Spotkanie to było możliwe dzięki 
współpracy z przedstawicielem Targów 
Francuskich w Polsce, panem A. Beredą 
oraz z przedstawicielem ambasady RP 
w Paryżu, panem M. Kowalskim, a także 
z panem S. Popielem - niezrównanym 
przewodnikiem i tłumaczem.
Miłym akcentem tego wyjazdu był pro-
gram zwiedzania i podziwiania Brugii 
– belgijskiej Wenecji Północy oraz peł-
nego uroku Paryża.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za 
wspaniałą atmosferę mając nadzieję, że 

będziemy w stanie w przyszłości zapro-
ponować podobne atrakcje. 

Opracowanie na podst. mat. pras. MCRO

targi optyczne 

Free entrance online pre-registration recommanded by webquest:
CLICK HERE TO REGISTER

PARIS NORD 
VILLEPINTE ///

ROUNDTABLE

1967 - 2017 – 2067
 fifty years of design, past, present, and  future

Saturday, 7 October, 2017, 2.30 p.m.
SILMO PARIS – Meeting center Hall 6 room 612

A project by Luisa Redaelli, with Alessandro Spiezia

A roundtable to talk about design, in the projection of 50 years of reality, thinking 
about the past, taking stock of the present, looking into the future in a positive, 
propositional way.
It will be a special occasion for Italian design culture to promote the spontaneous 
confrontation between opticians, designers, and producers to recapture the pleasure 
of ideas - without louring commercial contamination – to build together a project for 
the near future involving everybody.

We go over the history again, from the 1960s up till today, to get back to positive 
energy values and treasure constructive  experiences
We analyse the present with lucid serenity and honest realism
We outline the framework for possible scenarios for the future, tomorrow, in five 
years, in fifty years 

Authors:
-  Opticians: Marzia Toni, Salvo Marchi
-  Designers: Doriano Mattellone, Emanuele Pugnale, Piero Massaro
-  Producers: Nicola Del Din, Marco Lanero,  Stefano Scauzillo

The Italian language roundtable will be chaired by Luisa Redaelli, with Alessandro 
Spiezia. 

SILMO ParIS
Saturday, OctOber 7th 2017 at 11 a.M.
MeetIng rOOM  501,  haLL 5

amelie Morel,  President of SILMO
and giovanni Vitaloni, President of MIDO

are pleased to invite you,

for the exclusive presentation of the 6th edition of 

OPtIcaL MOnItOr, a SILMO-MIdO joint study 

analyzing consumer buying habits and the optical market 

in the main european countries

 French/English simultaneous translation will be available

                     POWERED BY

Free entrance. Online pre-registration recommanded:
cLIcK here tO regISter
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SZANOWNI PAŃSTWO,

Z okazji zbliżających się Świąt BOŻEGO NARODZENIA oraz NOWEGO ROKU 2018
Wszystkim Koleżankom i Kolegom Optykom i Przyjaciołom oraz osobom i firmom 
współpracującym z nami życzymy wielu radosnych chwil, a w Nowym Roku 2018 
wszelkiej pomyślności.
	 	 	 	 	 	 	 	 Międzywojewódzki Cech

        Rzemiosł Optycznych w Poznaniu



wieści z branży

	 Zarząd Pomorskiego Cechu Optyków w Gdańsku wraz ze współorganizatorami - firmą Essilor Polonia Sp. z.o.o. oraz
firmą Valeant Sp. z o.o. Sp. j. (Bausch+Lomb) mają zaszczyt zaprosić Państwa na Seminarium Szkoleniowo-Wystawiennicze,
które odbędzie się 17 lutego 2018 r. w Gdańsku w Hotelu Hanza przy ul. Tokarskiej 6.
W programie seminarium zaplanowaliśmy warsztaty tematyczne „Salon optyczny oczami Klienta”, prowadzone przez Pana
Tomasza Krawczyka – doktoranta Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, trenera biznesu i metodyki komunikacji interper-
sonalnej, zawodowego negocjatora i mediatora do rozwiązywania sporów między podmiotami gospodarczymi. Podczas
warsztatów omówione będą m.in.: rola i misja salonu optycznego, modele i standardy sprzedaży, psychologia podejmowa-
nia decyzji zakupowej, proces obsługi klienta oraz motywacja personelu.		
Ponadto przewidzieliśmy prelekcje:
- Pana Dariusza Gobisa, Dyrektora Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw – „Rola i znaczenie
Cechów Rzemieślniczych we współczesnej gospodarce.”
-		Pana Marka Skorupskiego, Okulisty, Lekarza Medycyny – „Najpierw soczewki… potem okulary. Nie radzę sobie z soczew-
kami kontaktowymi, czy dam radę z okularami…?”
-		Pana Adama Mamoka, Dyrektora Zarządzającego w firmie Essilor Polonia Sp. z o.o. – „Optyk z perspektywy klienta”
-		Pana Jędrzeja Kućko, Kierownika ds. Informacji Okulistycznej w firmie VP Valeant Sp. z o.o, Sp. j. (Bausch Lomb) - „Oferta
edukacyjna B+L”
Koszt udziału		w seminarium wynosi 150,00 zł od osoby i obejmuje: lunch oraz uczestnictwo		w wykładach lub 240,00 zł od
osoby i obejmuje lunch, uczestnictwo w wykładach oraz uroczystą kolację.
Celem zgłoszenia udziału w seminarium prosimy o przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej (do pobrania na witrynie
internetowej cechu www.pco.net.pl – zakładka materiały do pobrania ) na adres pomorski.cech@wp.pl do dnia 20 stycznia
2018 r.

Szanowni Państwo, zwracamy się do Was z serdeczną prośbą o wsparcie finansowe naszego Cechu. Liczymy na Waszą życzliwość, 
która pozwoli nam na lepszą realizację naszych celów 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 „Darowizna na rzecz Pomorskiego Cechu Optyków” PKO BP SA nr 22 1020 1811 0000 0102 0105 7330

Z poważaniem
Prezes Zarządu Krzysztof Gollus

  

 

 

 

 

 

  Ramowy Program Seminarium 

 

12:00 – 13:00 Przyjazd uczestników, lunch. 

13:00 – 13:05 Przywitanie gości i otwarcie seminarium. Krzysztof Gollus - Prezes 
Pomorskiego Cechu Optyków 

13:05 – 13:15 Rola i znaczenie Cechów Rzemieślniczych we współczesnej 
gospodarce. Dariusz Gobis - Dyrektor Pomorskiej Izby Rzemieślniczej 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw 

13:15 – 15:30 Rola i misja salonu optycznego, modele i standardy sprzedaży, 
psychologia podejmowania decyzji zakupowej, proces obsługi 
klienta. Tomasz Krawczyk - Dyrektor Programowy Stainer Consulting 

15:30 – 15:45 Przerwa kawowa 

15:45 – 16:45 Motywacja personelu – metody i podejście. Tomasz Krawczyk -
Dyrektor Programowy Stainer Consulting 

16:50 – 18:30 Najpierw soczewki… potem okulary. Nie radzę sobie z soczewkami 
kontaktowymi, czy dam radę z okularami…?   Marek Skorupski -
Lekarz Medycyny, Okulista 

18:35 – 19:00 Optyk z perspektywy klienta. Adam Mamok - Dyrektor 
Zarządzający w firmie Essilor Polonia Sp. z o.o. 

19:00 – 19:15 Oferta edukacyjna B+L. Jędrzej Kućko - Kierownik ds. Informacji 
Okulistycznej w firmie VP Valeant Sp. z o.o. Sp. j. (Bausch+Lomb) 

19:15 – 20:00 Prezentacje zaproszonych firm 

20:00 Uroczysta kolacja 

 

wieści z branży

	 Zarząd Pomorskiego Cechu Optyków w Gdańsku wraz ze współorganizatorami - firmą Essilor Polonia Sp. z.o.o. oraz
firmą Valeant Sp. z o.o. Sp. j. (Bausch+Lomb) mają zaszczyt zaprosić Państwa na Seminarium Szkoleniowo-Wystawiennicze,
które odbędzie się 17 lutego 2018 r. w Gdańsku w Hotelu Hanza przy ul. Tokarskiej 6.
W programie seminarium zaplanowaliśmy warsztaty tematyczne „Salon optyczny oczami Klienta”, prowadzone przez Pana
Tomasza Krawczyka – doktoranta Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, trenera biznesu i metodyki komunikacji interper-
sonalnej, zawodowego negocjatora i mediatora do rozwiązywania sporów między podmiotami gospodarczymi. Podczas
warsztatów omówione będą m.in.: rola i misja salonu optycznego, modele i standardy sprzedaży, psychologia podejmowa-
nia decyzji zakupowej, proces obsługi klienta oraz motywacja personelu.		
Ponadto przewidzieliśmy prelekcje:
- Pana Dariusza Gobisa, Dyrektora Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw – „Rola i znaczenie
Cechów Rzemieślniczych we współczesnej gospodarce.”
-		Pana Marka Skorupskiego, Okulisty, Lekarza Medycyny – „Najpierw soczewki… potem okulary. Nie radzę sobie z soczew-
kami kontaktowymi, czy dam radę z okularami…?”
-		Pana Adama Mamoka, Dyrektora Zarządzającego w firmie Essilor Polonia Sp. z o.o. – „Optyk z perspektywy klienta”
-		Pana Jędrzeja Kućko, Kierownika ds. Informacji Okulistycznej w firmie VP Valeant Sp. z o.o, Sp. j. (Bausch Lomb) - „Oferta
edukacyjna B+L”
Koszt udziału		w seminarium wynosi 150,00 zł od osoby i obejmuje: lunch oraz uczestnictwo		w wykładach lub 240,00 zł od
osoby i obejmuje lunch, uczestnictwo w wykładach oraz uroczystą kolację.
Celem zgłoszenia udziału w seminarium prosimy o przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej (do pobrania na witrynie
internetowej cechu www.pco.net.pl – zakładka materiały do pobrania ) na adres pomorski.cech@wp.pl do dnia 20 stycznia
2018 r.

Szanowni Państwo, zwracamy się do Was z serdeczną prośbą o wsparcie finansowe naszego Cechu. Liczymy na Waszą życzliwość, 
która pozwoli nam na lepszą realizację naszych celów 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 „Darowizna na rzecz Pomorskiego Cechu Optyków” PKO BP SA nr 22 1020 1811 0000 0102 0105 7330

Z poważaniem
Prezes Zarządu Krzysztof Gollus

  

 

 

 

 

 

  Ramowy Program Seminarium 

 

12:00 – 13:00 Przyjazd uczestników, lunch. 

13:00 – 13:05 Przywitanie gości i otwarcie seminarium. Krzysztof Gollus - Prezes 
Pomorskiego Cechu Optyków 

13:05 – 13:15 Rola i znaczenie Cechów Rzemieślniczych we współczesnej 
gospodarce. Dariusz Gobis - Dyrektor Pomorskiej Izby Rzemieślniczej 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw 

13:15 – 15:30 Rola i misja salonu optycznego, modele i standardy sprzedaży, 
psychologia podejmowania decyzji zakupowej, proces obsługi 
klienta. Tomasz Krawczyk - Dyrektor Programowy Stainer Consulting 

15:30 – 15:45 Przerwa kawowa 

15:45 – 16:45 Motywacja personelu – metody i podejście. Tomasz Krawczyk -
Dyrektor Programowy Stainer Consulting 

16:50 – 18:30 Najpierw soczewki… potem okulary. Nie radzę sobie z soczewkami 
kontaktowymi, czy dam radę z okularami…?   Marek Skorupski -
Lekarz Medycyny, Okulista 

18:35 – 19:00 Optyk z perspektywy klienta. Adam Mamok - Dyrektor 
Zarządzający w firmie Essilor Polonia Sp. z o.o. 

19:00 – 19:15 Oferta edukacyjna B+L. Jędrzej Kućko - Kierownik ds. Informacji 
Okulistycznej w firmie VP Valeant Sp. z o.o. Sp. j. (Bausch+Lomb) 

19:15 – 20:00 Prezentacje zaproszonych firm 

20:00 Uroczysta kolacja 

 
ZAPROSZENIE



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



W dniach 6-17 października Małopol-
ski Cech Optyków zorganizował kolejną 
wycieczkę integracyjną, połączoną ze 
zwiedzaniem jednych z największych tar-
gów optycznych świata: INTERNATIONAL       
OPTICAL FAIR TOKYO.
W Japonii plan zwiedzania był wyjątkowo 
obszerny, bo na początek samo miasto To-
kio, liczące około 40 mln ludzi, wywołało 
skrajne emocje. Zwiedzanie rozpoczęliśmy 
od wizyty na słynnym targu Tsukiji, gdzie 
przekonaliśmy się co trafia na japońskie 
stoły i do najlepszych restauracji. Następ-
nie odwiedziliśmy elegancką dzielnicę 
Ginza oraz przejechaliśmy zawieszoną na 
wysokości kilkunastu metrów zdalnie ste-
rowaną Kolejką Yurikamome. Z jej pokładu 
zobaczyliśmy m.in. nowoczesną dzielnicę 
drapaczy chmur Shiodome, Most Tęczowy 
i Zatokę Tokijską. Celem naszej podróży 
była futurystyczna wyspa Odaiba, gdzie 
spotkaliśmy się m.in. z robotami huma-
noidalnymi Otonaroid, a także odwiedzi-

ny Toyota Mega Web Center. Następnym 
punktem zwiedzania było Shinjuku, ad-
ministracyjna stolica Metropolii Tokijskiej. 
Wieczorem odwiedziliśmy kolorową dziel-
nicę rozrywki Kabuki-Cho.
EDO to dawna nazwa dzisiejszej stolicy Ja-
ponii, która nawiązuje również do okresu 
historycznego (XVII–XIX w.), kiedy Japonią 
rządzili szogunowie z rodu Tokugawa. Był 
to czas izolacji Japonii od reszty świata, 
ale również czas rozkwitu kulturowego. 
Tokio zostało doszczętnie zniszczone 
podczas II WŚ, dlatego w mieście nie moż-
na zobaczyć zabytkowych budynków. 
Te, które ocalały zostały przeniesione do 
Edo--Open Air Museum, które również 
odwiedziliśmy. Następnie udaliśmy się 
do tradycyjnej dzielnicy Asakusa, gdzie 
niegdyś kwitło artystyczne życie Edo. To 
tutaj m.in. powstał pierwszy teatr kabuki, 
tworzono drzeworyty Ukiyo-e, to także 
miejsce, gdzie niegdyś istniała Yoshiwara 
– Dzielnica uciech. Dzisiaj do klimatu daw-

nych dni nawiązuje Świątynia Sensowi 
oraz Nakamise, handlowe uliczki otaczają-
ce świątynię. Dzień zakończyliśmy wizytą 
przed Pałacem Cesarskim.

Kamakura miejscowość, która była siedzi-
bą pierwszego szogunatu utworzonego 
w XII w. przez wpływowy ród Minamoto. 
Pierwszy japoński szogun był niezwykle 
religijny, toteż miasto szybko stało się 
kolebką japońskiego buddyzmu. Dziś                
w Kamakurze zobaczyć można ogromne, 
liczące kilkaset lat klasztory. Odwiedzili-
śmy te najpiękniejsze i najbardziej cha-
rakterystyczne: Kenchoji - najważniejszy 
klasztor Zen ze słynną salą medytacyjną 
oraz ogrodem Karensui, Daibutsu-do, 
gdzie stoi ogromny posąg Buddy oraz 
Hessa-dera, kompleks świątynny poświę-
cony bogini Kanon. 
Następnie przejechaliśmy do malowniczej, 
położonej na wyspie miejscowości Eno-
shima. Na wyspie, oprócz przepięknych 
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widoków, podziwialiśmy chram shintoi-
styczny poświęcony bogini mórz i ocean 
Benzen oraz jaskinię smoka, który ponoć 
był jej kochankiem. Dzień zakończyliśmy 
nad Oceanem Spokojnym, gdzie dla chęt-
nych była możliwość kąpieli. 
Hakone jest miejscowością wypoczynko-
wą położoną na terenie parku narodowe-
go Fuji–Hakone. Jest to bardzo popularna 
wśród turystów destynacja ze względu na 
fakt, że można z niej podziwiać w pogod-
ny dzień majestatyczny wulkan Fuji. Jedną 
z atrakcji Hakone jest dolina Owakudani, 
gdzie mogliśmy obserwować działalność 
wulkaniczną. Hakone jest także mekką mi-
łośników kąpieli w źródłach termalnych. 
Zwiedzanie rozpoczęliśmy od rejsu stat-
kiem po jeziorze wulkanicznym Ashinoko, 
skąd widać wulkan Fuji, następnie wjecha-
liśmy kolejką linową do doliny Owakudani. 
Tu na szczycie, w towarzystwie czynnego 
wulkanu, skosztowaliśmy upieczone w la-
wie jajka. Następnie zjechaliśmy kolejką 
linową oraz wąskotorową z drugiej strony 
góry. Dzień zakończyliśmy w zabytkowym 
kurorcie Hakone Yumoto oraz relaksem    
w źródłach termalnych. Niecodziennym 
doświadczeniem były kąpiele w sake, ka-
wie, winie.
Zupełnie inny klimat panował na nieza-
tłoczonych ulicach Jokohamy. Wieczorny 
spacer po chińskiej dzielnicy pokazał nam 
zupełnie inne oblicze, a także inne smaki 
Japonii.

Seul czyli stolica Korei Południowej, przy-
witała nas piękną pogodą. Zwiedzanie za-
częliśmy od wyjazdu kolejką linową na naj-
wyżej położone wzniesienie, a następnie 
windą na więżę widokową N-Seul Tower, 
skąd rozpościerał się cudowny widok na 
całe miasto. Następnego dnia czekała na 
nas reprezentacyjna ulica Insa-Dong, przy 
której można było zaobserwować najcie-
kawsze budowle stolicy. Spacery po dziel-
nicy drapaczy chmur oraz posiłki w specy-
ficznych restauracjach, jak również bardzo 
oryginalne potrawy zaaplikowały w nas 
poczucie przesiąknięcia klimatem moc-
no azjatyckim. Obowiązkowym punktem 
było również odwiedzenie Sungnyemun 
Gate z XIV w., czyli zabytkowej drewnianej 
bramy na kamiennym fundamencie. Nie 
można było również nie zakupić czegoś     
z czego Korea Południowa słynie, a mia-
nowicie kremów ze ślimaków, które moż-
na było dostać w ekskluzywnych butikach 
rozmieszczonych niemal na każdym rogu.

W dniach 11-13 października br. w Tokio 
odbywały się jedne z największych targów 
optycznych świata: INTERNATIONAL OPTI-
CAL FAIR TOKYO. W tym roku targi miały 
wyjątkowe znaczenie, gdyż była to ich ju-

bileuszowa 30. edycja. Setki wystawców     
z całej Azji oraz jeszcze więcej gości zro-
biły ogromne wrażenie na zwiedzających.         
W dwóch jakże ogromnych halach nie było 
łatwo się znaleźć, a dodatkowo tak ogrom-
na ilość wystawionych artykułów niejed-
nokrotnie przyprawiała o zawrót głowy. 
Na co dzień nie jesteśmy przyzwyczajeni 
do tak niesamowitego „oczopląsu”, który 
atakował zwiedzających z każdej strony. 
Zatrzymać się przy każdym stoisku było 
naprawdę niemożliwe. Ogólne wrażenie 
pozostało niezapomniane i na pewno jest 
to doznanie niesamowite. Zwiedzający 
targi optyczne w Tokio mają większy po-
gląd nie tylko na europejskie trendy, ale 
teraz i dalekowschodnie, gdzie przecież 
większość „przedmiotów” jest produko-
wanych. Mimo tak ogromnej liczby zwie-
dzających nasza grupa była bardzo dobrze 
widziana i chętnie zatrzymywana przez 
azjatyckich wystawców. Otrzymaliśmy 
niesamowicie wiele gadżetów, m. in. so-
czewki, oprawki, płyny, a niejednokrotnie 
dowiedzieliśmy się wielu ciekawych nowi-
nek w zakresie optyki. Bardzo ważne było 
na pewno nawiązanie nowych kontaktów, 
które mimo jakże ogromnej odległości nie 
stanowi żadnego problemu.

INTERNATIONAL 
OPTICAL FAIR TOKYO 
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Szkolenie organizowane jest pod patronatem Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej. Proponujemy Państwu, 
w ramach kursu, cykl zajęć obejmujących wiadomości teoretyczne, jak również ćwiczenia praktyczne z zakresu 
podstaw refrakcji (łącznie 36 godzin). Zajęcia praktyczne odbywają się z wykorzystaniem m.in. foroptera, lampy 
szczelinowej oraz kasety okulistycznej. 
Wykłady, jak również ćwiczenia, prowadzone są przez  dr. n. med. Andrzeja Styszyńskiego, w soboty i niedziele,      
w siedzibie KRIO przy ul. Przy Agorze 28 w Warszawie.

Zgłoszenia na kursy przyjmuje Biuro Cechu, tel. 22 635 78 67, od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00-13:00, 
e-mail: cech.optyk@interia.pl, strona www.cechoptyk.waw.pl
 

KURS REFRAKCJI I stopnia 

1. Podstawy optyki geometrycznej.
2. Układ wzrokowy.
3. Układ optyczny oka (punkt daleki, punkt bliski, 
refrakcja, amplituda akomodacji).
4. Krótkowzroczność i zasady jej korekcji.
5. Nadwzroczność i zasady jej korekcji.
6. Astygmatyzm i zasady jego korekcji.
7. Ostrość wzroku i sposoby jej badania.
8. Subiektywne (podmiotowe) metody określania 
refrakcji:
    - metoda Dondersa,
    - test czerwono-zielony
    - określenie astygmatyzmu z użyciem figury promie-
nistej,
    - określenie astygmatyzmu za pomocą skrzyżowane-
go cylindra.

9. Obiektywne (przedmiotowe) metody określania 
refrakcji:
    - skiaskopia,
    - oftalmometr,
    - refraktometr,
    - autorefraktometr.
10. Badanie i korekcje prezbiopii.
11. Pryzmaty i ich zastosowanie. 
Pryzmatyczne działanie soczewek sferycznych.
12. Widzenie obuoczne (ortoforia, heteroforia, zez 
towarzyszący, zez porażenny).
13. Zależność między akomodacją a konwergencją.
14. Badanie refrakcji oraz ustalanie odpowiedniej 
korekcji obuocznej za pomocą foropteru. 
15. Badanie refrakcji osób słabowidzących.

PROGRAM KURSU REFRAKCJI I stopnia

Cech Optyków w Warszawie zaprasza Państwa na kurs refrakcji pierwszego stopnia, pierw-
sze zajęcia odbędą się w dniach 21-22 kwietnia 2018 r. Kolejne terminy zajęć na kursie to: 
5-6 maja, 19-20 maja i 2-3 czerwca. 

inf. wł. Cechu



 
                                                                                                      AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL 

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 

TU OKULARNIK
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Zapraszamy na naszą stronę 
www.optotechnika.com.pl 
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tel./fax 68 325 02 70, kom. 602 30 82 31, biuro@optysport.pl
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USŁUGI SZLIFOWANIA I MONTAŻU 
SOCZEWEK OKULAROWYCH

Oferujemy:
- montaż soczewek okularowych nowych i używanych, 

w tym przeszlifowania
- odbiór zamówień kurierem UPS bezpośrednio 

od Państwa w cenie 10 zł netto
- hurtowe ceny soczewek okularowych

Cennik usług (montaż pary soczewek):
- pełna: 10 zł
- żyłka: 20 zł
- patent: 50 zł

Kontakt:
telefon / faks 91 484 37 15
www.macrooptic.pl

Termin wykonania usługi - 24h od momentu otrzymania przesyłki.

Promocja! Do każdej pracy gratis ściereczka 

2017/654



oprawy 
PABLO LUCIANO

Teraz nowe, 
niższe ceny!

ceny netto*

2016/662

WYSOKA JAKOŚĆ
W BARDZO DOBREJ CENIE

tel. 25 68 30 793
kom. 601 277 981
www. etui-trzpil.pl
e-mail: etui@poczta.onet.pl

2,50

BEZPOŚREDNI IMPORTER
I PRODUCENT ETUI
DO OKULARÓW
PAWEŁ TRZPIL
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Opracowanie: INTEROPTYKA 
na podst. mat. pras. OPTI 

2017/1

MONACHIUM W dn. 28-30 stycznia 
2017 odbyła się kolejna edycja targów 
OPTIK & DESIGN OPTI 2017.
Targi odwiedziło 27500 gości a 557 
wystawców z 35 krajów (w tym 7 firm 
z Polski) zaprezentowało swoją ofertę: 
oprawy, szkła, soczewki, meble, nowe 
technologie, przyrządy i urządzenia 
oraz pomoce dla słabowidzących.
Motywem przewodnim targów była 
cyfryzacja procesów, od pomiaru re-
frakcji, poprzez programy do zama-
wiania i szlifowania soczewek. Ponad 
30 firm zaprezentowało nowe osiąg-

nięcia w dziedzinie foropterów, kera-
toskopów, funduskamer i oprogramo-
wania dla branży.
Jury, składające się z 21 europejskich 
projektantów mody i blogerów, przy-
znało nagrodę OPTI młodym przy-
byszom z hiszpańskiej Katalonii za 
retro-futurystyczną oprawę LOOL EY-
EWEAR
W ramach OPTI FORUM odbyło się 40 
wykładów, które są ważnym filarem 
oferty targowej. Co trzeci gość wysłu-
chał wykładów.
Zdaniem organizatorów targi są jak 

GPS dla branży optycznej w wyzna-
czaniu kierunków dalszego rozwoju.
W przyszłym roku oprócz tradycyj-
nych czterech targowych hal (C1 do 
C4), będzie również wykorzystywana 
hala B4.
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MONACHIUM Od 12 - 14 stycznia 2018 
roku odbędą się Międzynarodowe Targi 
Optyka & Design OPTI’18.
W halach stałego centrum targowego 
będzie prezentowany tradycyjny asor-
tyment: soczewki, oprawy, galanteria                  
i akcesoria a także przyrządy i aparatura 
diagnostyczna oraz maszyny do obrób-
ki. Szczególnie w nowej hali B4 będą 
prezentowane nowości!

FUTURESHOP - Salon Przyszłości
Można tam będzie zapoznać się z naj-
nowszymi technologiami w zakresie 
diagnostyki i obsługi klienta, które daje 
cyfryzacja procesów.
Salon będzie wyposażony przez reno-
mowane firmy TOPCON, ZEISS I OCULUS 
i obsługiwany przez ekspertów Central-
nego Związku Niemieckich Optyków 
i Optometrystów oraz naukowców                
z AALEN UNIVERSITY.
Zorganizowane wycieczki obsługiwać 

będą studenci w jęz. niemieckim i an-
gielskim.
Cyfryzacja optyki oftalmicznej jest rów-
nież kluczowym tematem na OPTI-FO-
RUM.

Quo vadis - samodzielni optycy?
To pytanie do tematu: Cyfryzacja - sens, 
szanse i ryzyka, na spotkaniu z naukowca-
mi z Aalen. www.opti.de/programm
W hali B4 zgromadzeni zostaną również 
wystawcy maszyn, komponentów i su-
rowców. Między innymi: OBE - produ-
cent popularnych i łatwych do naprawy 
zawiasków typu flex, CIPRES z technolo-
gią spiekania laserowego i druku 3D, co 
daje wolność twórczą w projektowaniu 
i produkcji od pojedynczego egzempla-
rza do dziesiątków tysięcy sztuk w roku.
Premierę na OPTI będzie miała firma 
MEI z Włoch, producent maszyn i całych 
systemów do obróbki szkła, z których 
korzystają producenci na całym świe-

cie i małe laboratoria. Również z Włoch 
pochodzi firma LA/ES, która od 1950 
roku produkuje płyty z octanu celulozy, 
podstawowego składnika opraw okula-
rowych. A także wiele innych firm pro-
dukujących komponenty do produkcji 
wyrobów oftalmicznych.
Aby zrozumieć optykę okularową, trze-
ba wiedzieć skąd się bierze i jak powsta-
ją poszczególne składniki finalnego wy-
robu.
Warto pojechać na targi OPTI aby zapo-
znać się z najnowocześniejszą techniką 
w tej dziedzinie.
Więcej informacji na www.opti.de
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MONACHIUM W dn. 28-30 stycznia 
2017 odbyła się kolejna edycja targów 
OPTIK & DESIGN OPTI 2017.
Targi odwiedziło 27500 gości a 557 
wystawców z 35 krajów (w tym 7 firm 
z Polski) zaprezentowało swoją ofertę: 
oprawy, szkła, soczewki, meble, nowe 
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oraz pomoce dla słabowidzących.
Motywem przewodnim targów była 
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wiania i szlifowania soczewek. Ponad 
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nięcia w dziedzinie foropterów, kera-
toskopów, funduskamer i oprogramo-
wania dla branży.
Jury, składające się z 21 europejskich 
projektantów mody i blogerów, przy-
znało nagrodę OPTI młodym przy-
byszom z hiszpańskiej Katalonii za 
retro-futurystyczną oprawę LOOL EY-
EWEAR
W ramach OPTI FORUM odbyło się 40 
wykładów, które są ważnym filarem 
oferty targowej. Co trzeci gość wysłu-
chał wykładów.
Zdaniem organizatorów targi są jak 

GPS dla branży optycznej w wyzna-
czaniu kierunków dalszego rozwoju.
W przyszłym roku oprócz tradycyj-
nych czterech targowych hal (C1 do 
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tel./fax 68 325 02 70, kom. 602 30 82 31, biuro@optysport.pl
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Firma Opti Service oferuje:
profesjonalny serwis 

automatów szlifierskich
ESSILOR, NIDEK, TOPCON, 

WECO i inne. Części zamienne.  
Sprzedaż zestawów szlifierskich 

po generalnym remoncie, 
kalibracji 

i ustawieniu wszystkich para-
metrów. 

Możliwa zamiana.
Wyposażenie warsztatów 

optycznych 
i gabinetów okulistycznych.

Oferta leasingowa na wybrane 
urządzenia.

Kontakt 
514 294 352 oraz 

optiservice1@gmail.com

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
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Okazyjnie sprzedam Salon Optyczny z gabinetem 
w centrum Chorzowa.

Ewentualnie sprzedam wyposażenie .

Kontakt 602 316 388 

Nasze Produkty:

SOCZEWKI, LUPY,
Podgrzewacze opraw, Płyny 
do czyszczenia Soczewek, 

Zawieszki Cenowe,
Soczewki Diagnostyczne, 

Pupilometry mechaniczne, 
Szablony, 

Cykliczne  atrakcyjne promo-
cje na www.seykopol.pl
Jesteśmy na Facebooku

tel. 22 751 24 02 
kom. 504 077 214 
 info@seykopol.pl

PROMOCJE

Młoda, innowacyjna marka o silnej i wyrazistej tożsamości poszukuje dystrybutora specjalizującego się 
w modnych okularach. Nasze produkty można zobaczyć na stronie www.prensil.it 

W przypadku zainteresowania współpracą w zakresie dystrybucji i sprzedaży detalicznej, 
prosimy o kontakt na adres info@prensil.it

Młodemu, ambitnemu 
optykowi

odstąpię w atrakcyjnej cenie
Zakład Optyczny 

w Kędzierzynie-Koźlu
wyposażony w pracownię, 

gabinet okulistyczny
oraz pom. socjalne 

i sanitariaty.

Rok założenia 1960  Pomogę 
na starcie!

tel. 77 4821182  
lub 691 544848

SPRZEDAM OKAZYJNIE ODSTĄPIĘ SALON

59

SALON OPTYCZNY w Elblągu ZATRUDNI OPTYKA
zainteresowane osoby proszone są o kontakt
pod nr. tel. 509 056 581 lub o przesłanie CV

na adres: optyktimak@interia.pl

2017/6

SPRZEDAŻ i SERWIS

URZĄDZEŃ firmy ESSILOR
TARCZE SZLIFIERSKIE
ceny konkurencyjne

tel. 600 433 463
agalczynski@wp.pl

WYPOSAŻENIE GABINETU 
OKULISTYCZNEGO:

- OCT tomograf okulistyczny
- lampy szczelinowe
- autorefraktokeratometr
- tonometr komputerowy
- rzutnik optotypów LCD, 
- dioptromierz ... i inne.

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

SPRZEDAM

2017/162

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

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

SPRZEDAM
Sprzedam wyposażenie 

zakładu optycznego w tym
automaty WECO 450

autorefraktometr, foropter, 
kaseta okulistyczna, 

lampa szczelinowa oraz
inne drobne urządzenia

niezbędne w pracowni optycznej. 

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



facebook.com/MagazynOko

Informacje dla optyków, popularne marki,

facebook.com/MagazynOko

nowości

promocje

ogłoszenia

reportaże

trendy

MAGA Z YN DLA PROFESJONALISTÓW

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia 
wszystkim naszym Czytelnikom, klientom oraz partnerom 

życzymy dużo miłości i wyjątkowych chwil w gronie najbliższych, 
a w nadchodzącym Nowym Roku samych sukcesów!

Zespół redakcyjny OKO

facebook.com/MagazynOko

Informacje dla optyków, popularne marki,

facebook.com/MagazynOko

nowości

promocje

ogłoszenia

reportaże

trendy

MAGA Z YN DLA PROFESJONALISTÓW
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WYPOSAŻENIE PRACOWNI, WORKSHOP, WERKSTATT
ОБОРУДОВАНИЕ МАСТЕРСКОЙ

OPRAWY OKULAROWE, SPECTACLE FRAMES, BRILLEN-
FASSUNGEN ОЧКОВЫЕ ОПРАВЫ

CLEX POLSKA MAŻEX RAKO OPTYK SERWIS

JAI KUDO OPTIBLOK SEYKOPOL

BINOKL MACRO OPTIC RAKO OPTYK SERWIS

CAMRO MAŻEX SCORPION EYEWEAR

CLEX POLSKA OPTIBLOK SEYKOPOL

DEK OPTICA OPTOTECHNIKA SOLANO

HAYNE ORATA TARPOL

IQ PRISMA PH OKO TRESS

IDEA OPTICA PRENSIL TRZPIL

KAMEX PROSTAF VERMARI

ARGA OPTI SERVICE RM SERVICE

ELEFANT OPTYKA OPTOTECHNIKA SERV-OPTIC

ESSILOR POLONIA OPTY SPORT SEYKOPOL

MAŻEX POLAND OPTICAL SPECTRUM

MACRO OPTIC RAKO OPTYK SERWIS TAR-POL

SZKŁA KOREKCYJNE, OFTALMIC LENSES, BRILLENGLÄSER
ОЧКОВЫЕ ЛИНЗЫ
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AKCESORIA, ACCESSORIES, ZUBEHÖR
АКСЕССУАРЫ

WYPOSAŻENIE GABINETU, INSTRUMENTS, REFRAK-
TIONSGERÄTE, ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

HAYNE MAŻEX SZAACH

HUMEL OPTY SPORT TAR-POL

HADAŚ-MARCINIAK SERV-OPTIC

MACRO OPTIC SEYKOPOL

ARGA NETZ.PL RM SERVICE

HAYNE OPTOTECHNIKA SPECTRUM

MAŻEX POLAND OPTICAL SEYKOPOL

MACRO OPTIC RAKO OPTYK SERWIS TAR-POL

HAYNE ORATA

SERWIS, SERVICE, DIENSTLEISTUNGEN
СЕРВИС

ARGA OPTOTECHNIKA TAR-POL

ELEFANT OPTYKA RAKO OPTYK SERWIS RM SERVICE

WYPOSAŻENIE EKSPOZYCJI, EXPO, LADENEINRICH-
TUNG, ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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