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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! 
 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na WWW.ORATA.PL
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Stelaże ścienne i panele z pleksi na oprawy, kasety i szafki na oprawy, 
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Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą! 
 

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
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Marek Kamiñski

rok za³o¿enia 1985





FIRMA LOKALIZACJA STRONA

ALBINEX SULEJÓWEK 35

AM OPTICAL BYDGOSZCZ 25

AMERICAN LENS WARSZAWA 29

ARGA POZNAŃ 67

BINOKL JABŁONOWO 37

BLICK-PUNKT JELENIA GÓRA 39

CAMRO SOPOT 1

CLEX POLSKA SZCZECIN 58

DEK-OPTICA WROCŁAW 22

ELEFANT OPTYKA POZNAŃ 66

HADAŚ-MARCINIAK WARSZAWA 65

HAYNE POZNAŃ 15

HUMEL JÓZEFÓW 58

IDEA OPTICA OPOLE 19

IQ PRISMA OPOLE 2

JAI KUDO POZNAŃ 17

JK OPTITECH DZIWISZÓW 65

JZO JELENIA GÓRA 14

KAMEX JÓZEFÓW 6

MACRO OPTIC SZCZECIN 55

MAŻEX WARSZAWA 66

MCRO POZNAŃ 61

MEDICAL PARTNER POZNAŃ 53
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FIRMA LOKALIZACJA STRONA

NETZPOLSKA.PL POZNAŃ 57

OKO OPTICAL STRZELIN 10,11

OPTI SERVICE KACZYCE 66

OPTIBLOK WARSZAWA 43

OPTYKA 2018 POZNAŃ 12

OPTY SPORT ZIELONA GÓRA 66

ORATA WARSZAWA 6

POLAND OPTICAL CIESZYN 70,71

PROSTAF POZNAŃ 45

PUCCINI WARSZAWA 72

RAKO OPTYK SERWIS SZCZECIN 59

SCORPION EYEWEAR ZĄBKI 4,5,68,69

SERV-OPTIC KRAKÓW 56

SEYKOPOL ŁOMIANKI k/W-wy 67

SILMO PARYŻ 3

SPECTRUM 2 WROCŁAW 58

SZAACH KĘDZIERZYN-KOŹLE 66

TAR-POL NIEPOŁOMICE 57

TRESS BRODNICA 41

TRZPIL RUDA TALUBSKA 65

TU OKULARNIK LESZNO 67

VADIM EYEWEAR SZCZECIN 27

VERMARI/VB EYEWEAR WARSZAWA 21
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Zapraszamy do naszego systemu zamówień
www.moonlight.pl





Targi dobrych 
KONT[r]AKTÓW

Organizatorzy Biuro organizacji
targów

Międzynarodowe Targi Poznańskie
tel. 61 8692 103, 61 869 23 41
e-mail: optyka@mtp.pl
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GIEŁDA OPTYCZNA
  

08.09.2018 WARSZAWA
www.fundacjaszkolyoptycznej.pl

SILMO PARIS
  

28.09-01.10.2018 PARYŻ
www.silmoparis.com

GIEŁDA OPTYCZNA
  

05.10.2018 SOSNOWIEC
www.fundacjaszkolyoptycznej.pl

ŚWIATOWY DZIEŃ WZROKU
  

11.10.2018 
www.iapb.org

GIEŁDA OPTYCZNA
  

27.10.2018 WARSZAWA
www.fundacjaszkolyoptycznej.pl

HONG KONG OPTICAL FAIR    

07-09.11.2018 HONGKONG 
www.hktdc.com

TARGI OPTYKA
    

23-24.11.2018 POZNAŃ
www.targioptyka.mtp.pl

 OKULISTYKA XXI       

07-08.12.2017 WROCŁAW
www.konferencjaspektrum.icongress.pl

SILMO ISTANBUL

13-16.12.2018 STAMBUŁ
www.silmoistanbul.com

więcej informacji na: www.interoptyka.pl

11/10/18

Universal Eye Health
www.iapb.org/wsd18

#WorldSightDay

Photo submitted by:  Andras D. Hajdu for WSD Photo competition  • IAPB Registered Charity No.: 110559. Company Limited by Guarantee no: 4620869. Registered in England and Wales  • Designed by divacreative.com

Uwaga!  

Giełdy warszawskie od-
bywają się w Zespole Szkół 
Spożywczo-Gastronomicz-
nych, ul. Komorska 17/23

Giełdy w Sosnowcu odbywają 
się w hotelu Okrąglak, ul. Naruto-
wicza 59.

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

Przed wyjazdem na konkretną 
imprezę wskazane jest nawią-

zanie kontaktu z organizato-
rami.



JUST FOR

FUN



Organizatorem kampanii jest firma HAYNE Polska, 
dystrybutor opraw sportowych SZIOLS Indoor i Progear.
www.hayne.pl  

Rusza kampania „WIDZĘ się w SPORCIE”! Jej celem jest zwięk-

szenie świadomości dotyczącej okularów sportowych i potrze-

by dobrej jakości widzenia podczas uprawiania sportu.

Razem pragniemy pokazać czym są okulary sportowe, jak 

pozytywnie wpływają na wyniki sportowe i  że noszenie ich 

nie jest wstydem!

Kampania ma charakter internetowy i w dużym stopniu od-

bywać się będzie za pośrednictwem mediów społeczno-

ściowych. W  akcję zaangażowani są blogerzy i youtuberzy

zajmujący się tematyką sportu, zdrowia, czy rodzicielstwa.

Więcej informacji: www.widze sie w sporcie.pl

-15% na 3 szt.
dowolnych
okularów
sportowcyh

Skorzystaj z promocji i dołącz 
do polecanych Salonów Optycznych!

Reklama Prasowa Widze sie w sporcie_OKO-DRUK.indd   1 20.07.2018   11:54
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Vivid Vision, firma stosująca wirtualną rzeczywistość 
(VR) w leczeniu zaburzeń wzroku, ogłosiła nawiąza-
nie współpracy ze Stanowym Uniwersytetem Nowy 
Jork (SUNY), aby rozwijać swoją pracę w zakresie le-
czenia syndromu leniwego oka.
Ściślej mówiąc, startup podpisał umowę licencyjną 
na wyłączność z uniwersytecką Fundacją Badawczą. 
Dzięki temu firma może korzystać z opatentowanego 
systemu wynalezionego przez Benjamina Backusa, 
profesora nadzwyczajnego w SUNY College of Op-
tometry, który dołączy do Vivid Vision jako dyrektor 
ds. naukowych. Wykorzystywana jest tutaj techno-
logia okulograficzna polegająca na śledzeniu ruchu 
gałek ocznych (eye-tracking), o czym fani VR wiedzą, 
że ważnym jest dla przyszłego rozwoju platformy, 
aby stymulować widzenie obuoczne w siatkówkach 
obu oczu, ucząc neurony współpracy.
„Wierzymy, że śledzenie ruchu gałki ocznej jest 
integralną częścią nowej generacji narzędzi lecze-
nia dysfunkcji obuocznych, takich jak amblyopia, 
zez i zaburzenia zbieżności,” powiedział w swoim 

oświadczeniu prezes Vivid Vision, James Blaha.
W ciągu najbliższych kilku lat system eye-trackingu 
będzie odgrywał kluczową rolę w branży VR. Tech-
nologia ta umożliwi korzystanie z nowych funkcji, 
takich jak wirtualne awatary z realistycznym ruchem 
oczu i realistycznym renderingiem. Jednak będzie 
ona również wprowadzała wiele innych korzystnych 
zmian, takich jak pomoc w leczeniu dysfunkcji oka.
W zeszłym roku odnotowano, że Vivid Vision zebrało 
2,2 miliony dolarów na leczenie chorób oczu meto-
dą VR.

Amerykańscy naukowcy opracowują niechirurgicz-
ne podejście do trwałego korygowania widzenia 
miopowego.
W artykule Nature Photonics badacze opisują uży-
cie oscylatora femtosekundowego do selektywnej 
zmiany biochemicznych i biomechanicznych właści-
wości rogówki.
Technologia ta stosuje ultraszybki laser, który do-
starcza impulsów o bardzo niskim zużyciu energii 
przy wysokiej częstotliwości powtarzania.
Uważa się, że ta technika ma mniej skutków ubocz-
nych i ograniczeń niż te, które mają zastosowanie     
w chirurgii refrakcyjnej.
Badacze opracowują obecnie prototyp kliniczny 
urządzenia i planują rozpoczęcie badań klinicznych 
do końca roku.
Naukowcy pracują również nad sposobem przewi-
dywania zachowania rogówki w wyniku zabiegu, co 
umożliwiłoby spersonalizowanie leczenia i wpro-
wadzenie zmian charakterystycznych dla pacjenta          
w celu poprawy jego wzroku.

2018/4
Źródło: Optometry Today

Vivid Vison i Uniwer-
sytet Nowy Jork na-
wiązują współpracę 
by leczyć amblyopię 
(syndrom leniwego 
oka) za pomocą VR
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Postępy na drodze 
w dążeniu do sta-
łej korekty krótko-
wzroczności bez ko-
nieczności operacji

30

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.

2017/6

Tylko VR?

KRIO 

Kiedy dostanę 
pierwsze okulary 
VR?

Informacja: American Optometric Association
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Opracowanie:  INTEROPTYKA
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Pow oka BlueCare zapewnia ochron  na wielu polach:

• neutralizuje szkodliwe dzia anie wiat a niebieskiego
• redukuje o lepiaj ce odblaski
• poprawia percepcj  kolorów, kontrast i jako  widzenia
• zapobiega zm czeniu oczu
• chroni przed szkodliwym promieniowaniem UV

SZKODLIWE WIAT O NIEBIESKIE
NIE JEST JU  PROBLEMEM!



model 
77054 C1

18

model 
77019 C2

2018/4

model 
73049X C1

Mówi się, że oczy są zwierciadłem duszy. Dlatego warto „ubrać” je w oprawy, które podkreślą charakter 
i pomogą wyrazić osobowość. Na polskich ulicach widać coraz więcej indywidualności i kreatywności. 
Stajemy się coraz odważniejsi, chcemy poprzez ubiór, dodatki zaprezentować kawałek siebie. Nowa kolekcja 
marki Louis Delacroix ob�tuje w nowe ciekawe kształty zarówno w płycie jak i w cienkim metalu, które 
pozwolą na dobranie opraw pasujących nie tylko do rysów twarzy, ale też do potrzeb i osobowości każdego 
klienta. 
Model 77019 to doskonały dodatek dla przebojowej dziewczyny. Z kolei model 77064X w okrągłym fasonie 
jest świetnym rozwiązaniem dla artystycznej duszy.
Po wybraniu kształtu czas na kolor. Bezpiecznym i częstym wyborem są oprawy czarne. Jest to ponadczaso-
wy, zawsze dobry kolor. Jednak warto odrobinę zaszaleć i przy klasycznym kształcie, tak jak w modelu 77054 
postawić na kolor, w tym wypadku szylkret z elementami niebieskiego, przez który możemy pokazać cząstkę 
charakteru. Bardzo modne w tym sezonie są oprawy transparentne, jak nasz model 77062X oraz różowe 
odcienie złota, tak jak w kultowym aviatorze 73049X.
Wybierz oprawy zgodne z trendami z Louis Delacroix.

model 
77064X C1

model 
77062X C2





model 
2890 C1

20

Jesteśmy w samym środku pięknego lata. Zanim dopadnie nas jesienna szaruga pozwólmy sobie na trochę szaleństwa                     
i naładujmy się pozytywną energią. Zapraszamy do zapoznania się z naszą najnowszą kolekcją marki forseti PRESTIGE.                
Tym razem prezentujemy oprawy z płyty lub metalu z kuszącymi kolorowymi akcentami, które wpasowując się w letnie 
trendy świetnie podkreślą stylizację. Hitem tego sezonu są cienkie, metalowe, okrągłe oprawy z elementami płyty. Świetnie 
sprawdzą się na modnych ulicach największych europejskich stolic. W letnie dni bardzo ważny jest komfort, szczególnie przy 
odkrywaniu i zwiedzaniu nowych miejsc. Te okrągłe oprawy forseti PRESTIGE są bardzo lekkie, więc będą doskonałym 
kompanem podczas podróży. Jeżeli lato, to tylko słoneczne, jeżeli oprawy to tylko forseti PRESTIGE.

model 
2623 C3

2018/4

model 
2848 C2
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MODEL S10292
szukajcie produktu 
z naklejką:

S10292 B

S10292 A

S10292 C
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Opracowanie: INTEROPTYKA, 
na podst. mat. pras. SOLANO 

Model S10292 to nie mający sobie równych zwycięzca konkursu zorganizowanego przez Solano 
na Wydziale Wzornictwa - Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Autorką koncepcji jest młoda 
projektantka, Marta Artyfikiewicz.
Współpraca z ASP to innowacyjny program, mający na celu wspieranie młodych talentów oraz 
stworzenie przez polskich projektantów autorskich modeli okularów dla kolekcji Solano.

Z nami nie można się nudzić. MOCOA. na lato prezentuje stylowe oprawy z nutką szaleństwa.                 
Dodaliśmy kolor, jak i ciekawe wzory i zdobienia, pozostając jednak wiernymi koncepcji marki.
Bardzo kobiece kształty dodają pewności siebie. Intensywne gradienty oraz szylkret to hit tego sezonu 
dla odważnych klientów. Charakteru oprawom dodają różne wzory, jak np. elegancka koronka czy 
struktura nieregularnej siateczki. Z połączenia tych elementów stworzyliśmy kolekcję dla osób, które 
nie lubią stać w cieniu. Ogrzej się w promieniach słońca, zachwyć się latem. Get more MOCOA.

1. mod. 22138 col. 2      2. mod. 22147 col. 3      3. mod. 22136 col. 3      4. mod. 22135 col. 2      5. mod. 22169 col. 3  

1

2

3

4

5

36 2018/3

SOLANO
x

ASP

Owoc współpracy Solano x ASP 
– już dostępny w sprzedaży!

MODEL S10292
szukajcie produktu 
z naklejką:

S10292 B

S10292 A

S10292 C

MODEL S10292
szukajcie okularów
z naklejką: YOUNG 
DESIGNERS AWARD

MODEL S10292A

MODEL S10292B

MODEL S10292C
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W dniach 15-18 maja br. VADIMeyewear - dystrybutor 
markowych okularów oraz hiszpański producent marki 
Etnia Barcelona zorganizowali wyjazd szkoleniowy dla 
swoich najlepszych klientów z Polski. W ciągu intensyw-
nych trzech dni uczestnicy zwiedzali główną siedzibę 
Etnia Barcelona, gdzie poznali etapy tworzenia opra-
wek, których na dzień dzisiejszy firma produkuje oraz 
dostarcza na cały świat ponad 2 000 000 sztuk rocznie. 
Grupa została przeszkolona z dziedzictwa marki przez 
hiszpański team i miała także możliwość zobaczenia 

modeli z prekolekcji, których premierę zaplanowano 
po 20 lipca. Jednak największe wrażenie na wszystkich 
zrobił kilkupoziomowy flagship store Etnia Barcelona 
w gotyckiej dzielnicy, ukazujący potęgę katalońskiej 
marki. Wyjazd umiliły również krótkie spacery po bar-
celońskich zabytkach i rozmowy przy hiszpańskich sma-
kach: paelli i sangrii.
Trzeba przyznać, że uczestniczy byli tak kolorowi jak 
oprawki Etnia, dzięki czemu wyjazd był NIESAMOWITY 
- za co serdecznie dziękuje cały zespół VADIMeyewear.

Wyjazd szkoleniowy do Barcelony 
z VADIMeyewear

wydarzenia 
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VISIO Polska informuje, że kilka tygodni temu udo-
stępniona została aktualizacja poprawiająca funk-
cjonalność systemu OVCS Optycznej Video Centracji 
dla ANDROID i tabletów 10 cali , który jest oferowany 
w bardzo atrakcyjnej cenie. Jest to jedyny system vi-
deo centracji dla sytemu Android dostępny w Europie. 
Dzięki temu, że jest on oparty o szeroko dostępny 
ANDROID może być sprzedawany w bardzo dobrej ce-
nie (ponad połowę taniej niż porównywalne pracujące 
pod systemem iOS dla iPada). 
 OVCS to bardzo uniwersalny system - mierzący wszyst-
kie niezbędne parametry, również te do zamawiania 
najbardziej skomplikowanych soczewek indywidual-
nych, niezależnie od ich producenta. 

Do popularnej oferty S-Comfort, dystrybuowanej na 
rynku polskim przez VISIO Polska, dołączyły soczew-
ki okularowe fotochromowe SpeedPhoto – niezwykle 
szybko reagujące na zmieniające się natężenie świat-
ła. Tak, jak w najbardziej znanych i zaawansowanych 
soczewkach fotochromowych materiał fototropowy 
znajduje się na zewnętrznej stronie soczewki, przez 
co soczewka barwi się równomiernie niezależnie od 
mocy i grubości. Gwarantuje to niezwykłą estetykę so-
czewek. Soczewki oferowane są w indeksach 1.50, 1.60 
i 1.67, zarówno w wersji magazynowej jak i laborato-
ryjnej RX. Dostępne kolory to szary i brązowy z niskim 

zabarwieniem wstępnym i ładnym kolorem końcowe-
go zabarwienia. Soczewki sprzedawane są w bardzo 
atrakcyjnych cenach dla optyków polskich, dając im 
możliwość zaoferowania najnowocześniejszej tech-
nologii w przystępnej cenie końcowym klientom.

Po kilku miesiącach sukcesu w sprzedaży magazy-
nowych soczewek z materiału Blue Free, odcinają-
cego niechciane światło niebieskie (z monitorów, 
tabletów, telefonów itp.) na poziomie molekuł, 

materiału z którego wykonana jest soczewka, a nie za 
pomocą niebieskiej powłoki, do ekskluzywnej oferty 
soczewek PRIME Eyewear sprzedawanej przez VISIO 
Polska dołączyły soczewki  Blue Free laboratoryjne RX 
dostępne na wybranych produktach jednoognisko-
wych, dedykowanych i progresywnych w indeksach 
1.50 i 1.60. 
Soczewki są o wiele bardziej estetyczne, gdyż posia-
dają powłokę antyrefleksyjną o zabarwieniu szczątko-
wym zielonym, zamiast niebieskiego, jak to ma miejsce 
w przypadku innych soczewek odcinających światło 
niebieskie. W innych soczewkach światło niebieskie  
odcina powłoka typu blue, gdzie kolor resztkowy 
jest niebieski i nie zawsze jest on akceptowany przez 
końcowych klientów. Soczewki Blue Free z odcięciem 
światła niebieskiego w materiale są dostępne z powło-
ką Super Strong Coat SSC, która ma odcień szczątkowy 
- łagodny zielony i niespotykaną odporność na zaryso-
wania aż 18 w skali Bayera. 
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nowości

SpeedPhoto - nowe so-
czewki fotochromowe

Nowa wersja OVCS 
- OPTICAL VIDEO CEN-
TRATION SYSTEM OVCS
dla Android
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Z przyjemnością informujemy, że marka TONNY EYEWEAR – Kolekcja okularów 

przeciwsłonecznych na sezon wiosna/lato 2018 uzyskała certyfikat Kobieca Marka 
Roku - Klasa i Styl, edycja 2018 przyznany przez Instytut Rozwoju Marki. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tytuł Kobieca Marka Roku - Klasa i Styl jest wyrazem uznania za wysiłek wkładany przez firmę 
SCORPION EYEWEAR w celu dostosowania produktów i usług do najwyższych standardów. Ma też na 
celu wyłonienie i uhonorowanie podmiotów, które w codziennych działaniach dążą do osiągania 
najwyższej jakości i wysokiego poziomu bezpieczeństwa swoich produktów i usług oraz wprowadzają 
nowoczesne rozwiązania dla najbardziej wymagających kobiet. Poprzez przyznane wyróżnienie, 
marka TONNY EYEWEAR wychodzi naprzeciw oczekiwaniom kobiet poszukujących najlepszych, 
wyselekcjonowanych produktów, jak i  stale podnosi standardy w swojej codziennej działalności. 
 
Zdobywcy tytułu Kobieca Marka Roku to firmy godne zaufania, posiadające produkty najwyższej 
jakości, wprowadzające nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania, stawiające na 

Tytuł Kobieca Marka Roku - Klasa         
i Styl jest wyrazem uznania za wysi-
łek wkładany przez firmę SCORPION 
EYEWEAR w dostosowanie produk-
tów i usług do najwyższych stan-
dardów. Ma też na celu wyłonienie 
i uhonorowanie podmiotów, które 
w codziennych działaniach dążą do 
osiągania najwyższej jakości i wy-
sokiego poziomu bezpieczeństwa 
swoich produktów i usług oraz 
wprowadzają nowoczesne rozwią-
zania dla najbardziej wymagają-
cych kobiet. Poprzez przyznane wy-

różnienie, marka TONNY EYEWEAR 
wychodzi naprzeciw oczekiwaniom 
kobiet poszukujących najlepszych, 
wyselekcjonowanych produktów, 
jak i stale podnosi standardy w swo-
jej codziennej działalności. 
Zdobywcy tytułu Kobieca Marka 
Roku to firmy godne zaufania, posia-
dające produkty najwyższej jakości, 
wprowadzające nowoczesne tech-
nologie i innowacyjne rozwiązania, 
stawiające na pierwszym miejscu na 
jakość i niezawodność, bezpieczeń-
stwo, precyzję wykonania, najlep-

sze, wyselekcjonowane materiały 
i doskonałą obsługę Klienta. Lau-
reaci tego prestiżowego wyróżnie-
nia wzmacniają swoją pozycję na 
rynku, stając się bardziej wiarygod-
nymi i utożsamianymi z najwyższą 
jakością oferowanych przez siebie 
produktów i usług. Więcej informa-
cji na www.kobiecamarkaroku.pl

Informacja: SCORPION EYEWEAR
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wydarzenia 





Leczymy z Misją to niezależne stowarzyszenie, którego celem jest niesienie pomocy 
rozwojowej w kenijskich szpitalach misyjnych poprzez wysyłkę sprzętu medycznego 
oraz prowadzenie szkoleń dla personelu. W naszych działaniach wspierają nas również 
polscy lekarze, którzy wraz z nami wyjeżdżają na misje. W tym roku wybierzemy się do 
Kenii już po raz czwarty, aby zrealizować tam 14 wyspecjalizowanych projektów medycz-
nych. Stworzyliśmy je w oparciu o nasze trzyletnie doświadczenie działalności w Afryce, 
tak aby odpowiadały rzeczywistym potrzebom kenijskich pacjentów i szpitali.

RefrACTION
Projektem zajmującym się opieką 
okulistyczną i optometryczną jest 
właśnie RefrACTION, w skład które-
go wchodzi dwoje optometrystów: 
Natalia Kosmowska i Dominik Hal-
kowicz oraz lekarz okulista, Martyna 
Pieniążek. Wolontariusze tej sekcji, 

opiekując się narządem wzroku Ke-
nijczyków, umożliwiają im efektyw-
niejszą naukę, pracę oraz zwyczajne 
codzienne funkcjonowanie. 

Co nas wyróżnia?
Podczas poprzedniej edycji projek-
tu udało nam się dokładnie poznać 

potrzeby kenijskich szpitali.
Niemal od razu doszliśmy do wnio-
sku, że nie możemy jedynie dać 
przysłowiowej rybki, należy prze-
de wszystkim dać wędkę. Co wię-
cej – nie tylko dać, ale również na-
uczyć z niej korzystać. W szpitalu 
w Wambie trafiliśmy do bardzo do-
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brze wyposażonego gabinetu oku-
listyczno-optometrycznego oraz 
sali operacyjnej. Niestety sprzęt ten 
nie był używany ze względu na brak 
wyszkolonego personelu. Chcemy, 
aby rezultatem naszego projektu 
był personel, który będzie mógł 
samodzielnie pracować na miejscu 
i wykorzystywać na co dzień umie-
jętności, którymi się z nimi podzie-
limy. Dzięki temu nasza pomoc 
jest długoterminowa, a jej efekty 
wpłyną korzystnie na funkcjonowa-
nie lokalnych szpitali.

Nasze potrzeby
W poprzedniej edycji projektu uda-
ło nam się pomóc blisko 400 pacjen-
tom z Wamby i okolic. Skupiliśmy 
się przede wszystkim na doborze 
okularów, których zabraliśmy ze 
sobą około 50 kg. Z pomocą leka-
rza okulisty rozdaliśmy setki leków 
okulistycznych - antybiotyków oraz 

leków na jaskrę, a przede wszystkim 
kropli nawilżających, niezwykle po-
trzebnych w suchym kenijskim kli-
macie.

W tym roku otrzymaliśmy mnó-
stwo nowych opraw okularowych, 
jednak wciąż brakuje nam opraw 
dla dzieci oraz okularów przeciw-
słonecznych z filtrem UV. Staramy 
się również o jak największą ilość 
kropli nawilżających bez konser-
wantów.

Wyjazd każdego z wolontariuszy 
wiąże się z dużymi kosztami, po-
cząwszy od zakupu biletów lotni-
czych, szczepień, ubezpieczenia, 
wizy, kończąc na kosztach życia          
i transportu w Kenii. Jesteśmy sto-
warzyszeniem zrzeszającym przede 
wszystkim studentów oraz staży-
stów, dlatego potrzebujemy ogrom-
nego wsparcia, szczególnie finan-

sowego, aby móc osiągnąć nasz 
zamierzony cel.

Firmy z misją
Jest nam niezmiernie miło współ-
pracować z firmami z branży optycz-
nej. W tym roku możemy liczyć na 
wsparcie od Hoya Lens Poland, Ocu-
lus, DekOptica, Verco oraz Hayne, za 
co serdecznie dziękujemy i docenia-
my! Wszystkich zainteresowanych 
naszym projektem zapraszamy na 
nasz fanpage na facebooku: htt-
ps://www.facebook.com/leczy-
myzmisja/ oraz stronę internetową: 
https://leczymyzmisja.pl/. 
W razie jakichkolwiek pytań lub 
chęci współpracy prosimy o kontakt 
mailowy pod adresem refraction.
lzm@gmail.com 

 
Opracowanie: INTEROPTYKA,

na podst. mat. pras. Leczymy z Misją



wydarzenia 

Już 13 października, na Błoniach obok 
Centrum Olimpijskiego w Warszawie, 
przedstawiciele branży optycznej we-
zmą udział w charytatywnym 1. Ro-
dzinnym Biegu Branży Optycznej Czas 
Na Wzrok. Zawody zostaną rozegrane 
na dystansie 5 km na zielonych tere-
nach wzdłuż Wisły, między Centrum 
Olimpijskim a Mostem Grota-Rowe-
ckiego. Wydarzenie poprzedzi konfe-
rencja prasowa z udziałem mediów       
i znanych osobistości ze świata show-
biznesu.  

1 uczestnik = 1 para okularów
Charytatywny charakter imprezy pod-
kreśla wspólny cel – pomoc dzieciom. 
Organizatorzy przekażą domom dzie-
cka tyle par okularów korekcyjnych, 
ilu zawodników weźmie udział w bie-
gu głównym. Pomysł jest kontynuacją 
zainicjowanego przez Grupę Essilor 
programu Zobacz Lepszą Przyszłość. 
W ramach akcji pracownicy firmy 
przeprowadzają przesiewowe bada-
nia wzroku podopiecznym z domów 
dziecka. Ogromne zaangażowanie 
wolontariuszy zostało docenione 
przez kapitułę Akademii Rozwoju Fi-
lantropii – otrzymali nominację do 
prestiżowego konkursu „Dobroczyń-
ca Roku”. Pierwszy Rodzinny Bieg 

Czas Na Wzrok to zatem doskonała 
okazja, by kontynuować szlachetną 
akcję i jednocześnie dobry pretekst 
do tego, by poprawić jakość życia 
kolejnym podopiecznym. 

Uroczyste podsumowanie kampa-
nii Czas na Wzrok 40+
1. Rodzinny Bieg Branży Optycznej 
Czas Na Wzrok jest również okazją do 
uroczystego podsumowania ogólno-
polskiej kampanii edukacyjnej Czas 
na wzrok 40+ i podziękowania branży 
optycznej za zaangażowanie i aktyw-
ny w niej udział oraz przedstawienie 
planów na 2019 rok. Dzięki kampanii 
Polacy zaczęli otwarcie mówić o ich 
kłopotach z widzeniem po 40. roku ży-
cia. Prezbiopia przestała być tematem 
tabu – ludzie zrozumieli, że jest ona 
co prawda nieuniknionym procesem 
fizjologicznym, ale jednocześnie moż-
na w prosty sposób złagodzić jej ob-
jawy, dobierając okulary korekcyjne 
z soczewkami progresywnymi. Akcja 
uwrażliwiła dodatkowo społeczeń-
stwo na potrzebę regularnych badań 
i dbania o wzrok. 

Rodzinnie i na sportowo
Wydarzeniu towarzyszyć będzie sze-
reg atrakcji i animacji rodzinnych 

– zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. 
Z uwagi na integrujący branżę op-
tyczną charakter imprezy, na terenie 
miasteczka każdy będzie mógł pod-
dać się bezpłatnemu badaniu przesie-
wowemu wzroku. Na pierwszych 100 
zawodników, którzy zarejestrują się 
na Bieg, czekają atrakcyjne upominki 
od sponsorów. Organizatorzy przygo-
towali dodatkowo bonusy dla osób, 
które zarejestrują się wraz z dwiema 
innymi osobami – na biegowe trójki 
także czekają prezenty. 

Pomysłodawcą i organizatorem 1. Ro-
dzinnego Biegu Branży Optycznej 
Czas Na Wzrok jest Grupa Essilor 
– lider w produkcji rozwiązań korygu-
jących wzrok. Partnerzy wydarzenia 
to firmy optyczne, działające na tere-
nie kraju: Essilor Polonia, JZO, JAI KUDO 
oraz Essilor Optical Laboratory Poland. 

Szczegółowy program i warunki re-
jestracji można znaleźć na stronie      
bieg.czasnawzrok.pl oraz fanpage’u 
na Facebooku i profilu na Instagra-
mie.

Opracowanie:  INTEROPTYKA,
na podst. mat. pras. GRUPY ESSILOR

Do 3 października trwają zapisy na pierwszą edycję Rodzinnego Biegu Branży Optycznej Czas Na 
Wzrok – wyjątkowego, pierwszego tego typu wydarzenia, integrującego branżę optyczną. Impreza 
ma charakter rodzinny, ale przede wszystkim, charytatywny. Okazji do świętowania, oprócz obcho-
dów Światowego Dnia Wzroku, jest więcej. Pierwszy Rodzinny Bieg Branży Optycznej Czas Na Wzrok 
to również podsumowanie ogromnego sukcesu ogólnopolskiej kampanii Czas na Wzrok 40+. Jej 
głównym celem jest budowanie świadomości potrzeby regularnych badań wzroku i prawidłowej ko-
rekcji okularowej oraz edukacja w zakresie prezbiopii. 
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Branża optyczna pobiegnie 
dla podopiecznych z domów dziecka
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Opracowanie: INTEROPTYKA,
na podst. mat. pras. SILMO BANGKOK

Loy Joon How, General Manager, IM-
PACT Exhibition Management Co., Ltd., 
powiedział: Temat „Business spotyka 
modę” znalazł odzwierciedlenie w gab-
lotach najnowszych trendów i kolekcji 
okularów od ponad 250 marek znanych 
na całym świecie. Targi Bangkok 2018 
zaprezentowały sklep pop-up SILMO, 
obszar z także dziesiątkami marek i kul-
towymi kolekcjami okularów, tworząc 
zupełnie nowe doświadczenia”.
Jessy Tissot, sprzedawca i konsultant 
Jeyes we Francji, stwierdził: „Bangkok 
to dobra platforma dla nas, aby poznać 
klientów z Tajlandii i regionu. Właśnie 
dlatego tu jestem!”

„SILMO Bangkok może być odpowiedzią 
na naszą strategię biznesową - trampo-
liną do rozwoju naszej firmy w Tajlandii 
i krajach sąsiednich.” - dodał Torn Pra-
charktam, Dyrektor Zarządzający Thai 
Optical Group Public Co., Ltd.
Międzynarodowa Konferencja Opto-
metrii, zorganizowana przez Stowarzy-
szenie Tajskich Optometrystów, przy-
ciągnęła ponad 550 optometrystów                    
i optyków w ramach dwudniowego pro-
gramu akredytowanego. Wystąpienia 
ponad dwudziestu renomowanych spe-
cjalistów, eksplorowały spostrzeżenia 
zgodnie z tematem: „Wizja, nauka, życie 
i rozrywka”. Rozwój wizualny; technolo-

gia ekranu w stronę lepszej wizji; nauka 
stojąca za projektowaniem soczewek, 
aby pomóc pacjentom lepiej żyć, oraz 
wiele innych aktualnych tematów zo-
stało zaprezentowanych i omówionych. 
Ponadto, udostępniono również wie-
dzę, która mogłaby zostać wdrożona 
w f irmach optycznych, w tym udane 
przypadki sklepów okularów online 
i rozwiązań marketingu cyfrowego 
dla sklepów optycznych i sklepów 
sieciowych.
Loy podsumował: „SILMO Bangkok ma 
na celu wypełnienie luki między do-
stawcami a producentami okularów, so-
czewek, przyrządów, sprzętu i urządzeń 
diagnostycznych, usług biznesowych, 
ułatwiając prowadzenie działalności 
gospodarczej i oferując możliwości 
uczenia się. Z niecierpliwością czekamy 
na jeszcze bardziej żywą i wszechstron-
ną edycję w przyszłym roku i jesteśmy 
bardzo podekscytowani faktem, że mo-
żemy być pomocnikiem w drodze firm 
do nawiązania i rozszerzenia ich obec-
ności w przemyśle optycznym. 
Druga edycja SILMO Bangkok odbędzie 
się w dniach 19-21 czerwca 2019 roku     
w Centrum Wystawienniczym i Kongre-

sowym IMPACT.
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targi optyczne 

Pierwsza edycja SILMO BANGKOK
Bangkok, Tajlandia - 5 lipca 2018 r. Pierwsza edycja SILMO Bangkok 2018 odzwierciedlała jej suk-
ces jako bramy do przemysłu optycznego. Ponad 3750 krajowych i międzynarodowych gości z 42 
krajów zebrało się, aby zapoznać się z nowym rozdziałem w przemyśle optycznym.
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IV.
Uwrażliwienie się na właściwą iden-
tyfikację pigmentacji skóry jest jed-
nym z najważniejszych i najbardziej 
skutecznych drogowskazów udanych 
wyborów opraw w procesie stylizacji.
Osobiście nazywam takie wybory 
opraw –  świadomymi.
Do takiej świadomości można dojść 
poprzez doświadczenie i praktykę. 
Zapewne, czytając ten artykuł wiesz, 
że posiadasz takie doświadczenie. 
Jednak przy zmianie jakiegokolwiek 
czynnika w wypracowanym już i zna-
nym sobie systemie jak firma, kolekcja 
i inne, na świadome nowe stylizacje - 
potrzebujemy większej ilości czasu.
Od wielu lat realizuję wraz z wybra-
nymi Salonami optycznymi – Analizę 
Pigmentacji.
Jest to konsultacja klienta realizowa-
na przed wyborem i doborem opraw.

Temu tematowi poświęciłem ponad 7 
lat pracy, akademickiej, praktycznej, 
badań i poszukiwań. W obrębie Ana-
lizy Pigmentacyjnej podjąłem współ-
pracę i konsultowałem jej wyniki na 
pięciu Uniwersytetach w obszarze 
medycyny, dermatologii, psychologii 
i sztuki.
Między innymi: na Uniwersytecie im. 
Mikołaja Kopernika w Toruniu, Colle-
gium Medicum w Bydgoszczy, Uni-
wersytecie im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, na Uniwersytecie Me-
dycznym w Poznaniu, Uniwersytecie 
Artystycznym w Poznaniu oraz Uni-
wersytecie Harvarda w Waszyngto-
nie. 
Celem AP jest określenie barw, tonacji 
i subtonów barwy skóry. 
Wynikiem AP jest możliwość doboru 
kolorów opraw w oparciu o indywi-
dualne barwy klienta. Dopasowanie 

kolorów jest podstawą budowania re-
lacji pomiędzy klientem i jego kolora-
mi, a kolorami opraw. AP pozwala na 
budowanie swoistej harmonii barw.
V.
Jeżeli właściwie określimy barwę skó-
ry przed wyborem i doborem opraw 
to w zasadzie 1/3 sukcesu jest już za 
nami. Skóra jest jak płótno, na którym 
kolory opraw malują relacje. Skóra za-
wsze będzie tłem dla oprawy. 
Ten sam kolor oprawy, ta sama opraw-
ka założona przez różnych klientów, 
da różne efekty i odczucia, wrażenia. 
Sytuacje te znamy już od dawna i do-
świadczamy ich w innych obszarach 
stylu naszego życia.
Myślę tutaj o zapachu. Ten sam za-
pach zaaplikowany na skóry różnych 
osób, da zupełnie inne efekty. Każdy 
będzie inaczej pachnieć. Czasami 
efekt może być nawet przykry w od-
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Kolory cz. II
Czym one są? Jak powstają? W jaki sposób je łączyć?

Czy można wybrać właściwe kolory w oprawach i przewidzieć ich harmonizujący 
efekt z kolorystyką klienta – jego pigmentacją? Chciałbym Cię uspokoić, tak to jest 

możliwe i leży w zasięgu Twojej ręki.

zdrowie

Praca i pierwsze problemy ze wzrokiem

Dlaczego komputer może nam 
szkodzić ?

Pracując na co dzień przy kompu- 
terze, godzinami wpatrujemy się                  
w świecący ekran. Monitor kompute-
ra, ze względu na swoją budowę                
ze szkła, odbija padające na ekran  
światło podobnie jak lustro. 
Odbicia te nakładają się na obraz                                
z ekranu i przy dłuższej pracy męczą 
wzrok. Do tego często dochodzi złe 
ustawienie monitora (powyżej pozio-
mu oczu lub za blisko oczu), niewła-
ściwe oświetlenie miejsca pracy oraz 
zbyt rzadkie mruganie powiekami. 

„Pierwsze problemy ze wzrokiem,                              

w przypadku wykonywania pracy               
przy stałym korzystaniu z  urządzenia, 
jakim jest komputer, pojawiają się 
zazwyczaj po kilku latach. Czy będzie 
to po trzech, czy po sześciu to już 
kwestia indywidualna – uzależnione 
jest to od stanu naszego narządu 
wzroku, ale także od tego, jak długo 
pracujemy przy komputerze w ciągu 
dnia” - stwierdza dr Andrzej Styszyń-
ski, okulista i ekspert Krajowej 
Rzemieślniczej Izby Optycznej.

Gorsza kondycja wzroku – 
jakie objawy  o tym świadczą? 

Do najczęstszych problemów ze 
wzrokiem, towarzyszących pracy 

przy komputerze, należy zaliczyć: ból 
i zmęczenie oczu, łzawienie, uczucie 
suchości i pieczenia, zaczerwienienie 
spojówek, rozmywanie się obrazu, 
podwójne widzenie, a nawet pogłę-
bianie się wad wzroku.

„Jedną z przyczyn wywołujących
powyższe objawy – zwłaszcza ból, 
pieczenie, uczucie suchości i zaczer-
wienienie oczu, czyli tzw. zespół su-
chego oka, spowodowany wysusze-
niem rogówki i spojówki – jest m.in. 
zmniejszona częstotliwość mrugania. 
To czynność odpowiedzialna za prawi-
dłowe nawilżanie i dotlenienie oka 
(rogówki).
Prawidłowo powinniśmy mrugać

Komputer - wielu z nas nie wyobraża sobie  pracy bez 
tego urządzenia. Co więcej, w przypadku niektó-
rych zawodów (np. stanowiska administracyj-
ne, marketingowe, gra�czne) wykonywanie
swoich obowiązków bez niego byłoby 
niemożliwe. Codzienne korzystanie z te- 
go sprzętu przez kilka godzin ma jednak
swoje konsekwencje - szacuje się, że
blisko 90% osób, pracujących przed 
komputerem więcej niż trzy godziny
dziennie, ma problemy ze wzrokiem. Co
nam grozi i po jakim czasie mogą pojawić
się pierwsze problemy ze wzrokiem – 
tłumaczy dr Andrzej Styszyński, okulista i eks-
pert Krajowej Rzemieślniczej Izby  Optycznej.
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biorze. Ten sam zapach inaczej reagu-
je na różnych klientach. 
Co o tym decyduje? Podobnie jak pod-
czas doboru koloru opraw. Składniki 
skóry – w tym przypadku pigmentacji 
skóry i jej kolory. To one po założeniu 
oprawki informują nas o dopasowa-
niu i harmonii pomiędzy kolorami lub 
ich braku.
Klienci oczekują od nas, podczas do-
boru opraw, między innymi indywi-

dualnego, „ubierającego”, dopasowa-
nego koloru ramki.
Na tym poziomie Stylizacji i technik 
doboru opraw pojawia się jedno z naj-
ważniejszych pytań, a w konsekwencji 
rozwiązań obecnych czasów.
Jak dobierać kolory opraw?
Co powinno stanowić podstawę do-
boru kolorów opraw? Czy istnieje inna 
droga określania i doboru właściwych 
kolorów opraw dla klienta?

Tak – to procedura Analizy Pigmen-
tacji.
Do określania pigmentacji – kolorów, 
które klient posiada, służą Ramy Te-
stowe.
Ale to już temat na kolejny artykuł.

Ramy Testowe

Olaf Tabaczyński





wydarzenia 

Akcja Grupy Essilor została docenio-
na zarówno przez kapitułę konkursu, 
która zakwalifikowała program do 
finału, jak i przez internautów, którzy 
w głosowaniu internetowym wskazali 
program Grupy jako najlepszy w swo-
jej kategorii. W ramach „Zobacz Lepszą 
Przyszłość” ponad stu wolontariuszy 
Grupy Essilor przebadało w minionym 
roku prawie 4000 dzieci i młodzieży       
z 273 domów dziecka, a prawie 1000    
z nich otrzymało okulary korekcyjne. 
„Jesteśmy niezwykle dumni z tego pre-
stiżowego wyróżnienia – tę nagrodę 
traktujemy jako uhonorowanie kilkuna-
stu lat naszych działań dobroczynnych, 
które prowadzimy regionalnie i ogólno-
krajowo, docierając do najbardziej po-
trzebujących”  – powiedział Mirosław 
Nowak, Country VP Grupy Essilor na 
Polskę i kraje bałtyckie, odbierając na-
grodę – „Dziękuję wszystkim zaangażo-
wanym w tę akcję, a przede wszystkim 
naszym wolontariuszom, dzięki wkła-
dowi których możemy realizować naszą 
misję – poprawę jakości życia poprzez 
poprawę widzenia”.
Grupa Essilor rozpoczęła program 
„Zobacz Lepszą Przyszłość” w styczniu 
2017 roku, realizując bezpłatne bada-
nia przesiewowe wzroku w placów-
kach opiekuńczo-wychowawczych na 
terenie całej Polski. Do tej pory wolon-
tariusze Grupy Essilor, koordynatorzy 
działań, optycy, optometryści i okuli-
ści pojawili się w ponad 440 domach 
dziecka, w których zbadali wzrok we 
wszystkich grupach wiekowych pod-
opiecznych tych placówek (dzieci             
i młodzież od 5. do 26. roku życia). Ci, 
u których wykryto wady, otrzymali in-
dywidualnie dobrane okulary korek-
cyjne. 

„Zobacz Lepszą Przyszłość” to jeden 
z wielu programów dobroczynnych 
prowadzonych przez Grupę Essilor. 
Firmy wchodzące w jej skład – Essilor 
Polonia, JZO, JAI KUDO i Essilor Opti-
cal Laboratory Polska – działają także 
lokalnie, współpracując z samorząda-
mi oraz na skalę ogólnopolską, rów-
nież z organizacjami dobroczynnymi, 
takimi, jak Fundacja Przyjaciółka czy 
SOS Wioski Dziecięce.
Oprócz działań pomocowych, Grupa 
Essilor angażuje się również w akcje 
edukacyjne. Jedna z jej ostatnich ini-
cjatyw – „Czas na Wzrok 40+” – ma na 
celu rozpowszechnianie wiedzy na 
temat prezbiopii (starczowzroczno-
ści) wśród osób dojrzałych. Grupa jest 
również organizatorem konferencji 
branżowej – Optycznego Forum Na-
ukowego, która umożliwia przedsta-
wicielom świata nauki oraz optykom, 
optometrystom i okulistom wymianę 
wiedzy i doświadczeń.
Organizowany od 21 lat konkurs „Do-
broczyńca Roku” ma na celu promo-
cję idei społecznego zaangażowania 
i odpowiedzialności biznesu wśród 
przedsiębiorców. Przedsięwzięcie rea-
lizuje działająca od 1998 roku Akade-
mia Rozwoju Filantropii w Polsce, wy-
różniając w ten sposób te firmy, które               
w swojej działalności biznesowej kładą 
szczególny nacisk na swoje otoczenie 
i poświęcają czas oraz środki na dzia-
łalność społeczną. Akademia wspiera 
ponadto tworzenie lokalnych organi-
zacji filantropijnych, udziela pomocy 
doradczej, szkoleniowej i informacyj-
nej, a na pierwszym etapie ich tworze-
nia – także finansowej. 

Grupa Essilor z tytułem „Dobroczyńca Roku 2018”

Informacja:  Hanami Communications

W XXI edycji konkursu „Dobroczyńca Roku” wyłoniono najbardziej odpowiedzialne społecznie 
polskie firmy – w kategorii „Wolontariat pracowniczy” zwyciężyła Grupa Essilor, którą doceniono za 

prowadzony przez nią program „Zobacz Lepszą Przyszłość”. Jego celem jest wyposażenie w bezpłat-
ne okulary potrzebujących ich podopiecznych domów dziecka w całym kraju.
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Tak naprawdę pytanie, co jest 
lepsze – soczewki kontaktowe czy 
okulary, jest błędnie zadane, gdyż 
są to produkty realizujące nieco 
inne założenia, a przy tym najlepiej 
spełniające swoją funkcję przy ich 
wspólnym zestawieniu – tłumaczy 
dr Maciej Sokołowski. 

Soczewki kontaktowe są nowocze-
śniejszą i dyskretniejszą wersją okula-
rów, i świetnie sprawdzają się w ciągu 
dnia. Jednak ich aplikacja nie jest tak 
szybka, jak natychmiastowe założe-
nie okularów, a często zdarza się,
że oczy powinny odpocząć od socze-
wek kontaktowych nieco dłużej, np. 
przy zapaleniu spojówek. Wtedy bez 
okularów się „nie obejdziemy”.

W zależności od wybranego przez nas 
terminu ważności soczewek, musimy 
pamiętać o tym, aby właściwie je 
pielęgnować, przechowywać i odpo-
wiednio wcześnie zdejmować.
Najpopularniejsze soczewki to jedno- 
i 30-dniowe. Pierwsze zakładamy 
rano, a zdejmujemy wieczorem, nas-
tępnie wyrzucamy. Drugie należy wy- 
jąć z oka na noc i po wyczyszczeniu 
przechowywać w specjalnym pudeł-
ku wypełnionym płynem do socze-
wek. Typów soczewek jest bardzo 
dużo, na rynku możemy znaleźć 

również takie, w których można spać 
– istnieją modele pozwalające na ko- 
rzystanie z soczewki aż do 30. dób.
Co więcej, „kontakty” mogą speł-
niać także funkcje estetyczne.
W zależności od naszych preferencji, 
mogą podkreślać kolor tęczówek lub
nadawać im zupełnie nowy wygląd.

Styl życia
Głównym czynnikiem, który powi-
nien dać nam odpowiedź na to,                
co wybrać – okulary czy soczewki 
kontaktowe – jest nasz styl życia.                   
W soczewkach kontaktowych może- 
my robić prawie wszystko – od sta- 
tycznych i spokojnych zadań biuro-
wych, po uprawianie sportów ekstre-
malnych. Dają nam pewną korekcję 
wzroku przez wiele godzin, praktycz-
nie bez obawy o utratę czy zniszcze-
nie.

Jeśli od soczewki wymagamy bardzo 
dużej precyzji, wykonywane przez 
nas zadania zmuszają nas do ciągłej 
zmiany kąta i odległości widzenia lub 
często zmieniamy zadania na takie, 
które nie wymagają korekcji – wtedy 
lepszym wyborem będą okulary. 
Te, w ułamku sekundy możemy zdjąć. 
Osoba, która planuje drzemki w cią- 
gu dnia lub migruje między obo- 
wiązkami, a czasem wolnym, właśnie 

w klasycznych okularach poczuje 
większy komfort.

Wszystkie dostępne rozwiązania, 
poprawiające jakość naszego widze-
nia, mają swoje mocne i słabe strony. 
Wykorzystanie soczewek kontakto-
wych na wielu płaszczyznach wydaje 
się lepszą propozycją, choć trzeba 
pamiętać, że nie każdy może ich 
używać. Decyzję o aplikacji soczewek 
kontaktowych musi podjąć specjali-
sta: okulista lub optometrysta. Jeżeli 
praca pacjentów po 40. roku życia   
ma charakter dynamiczny i konieczne 
jest ostre odwzorowanie obiektów 
położonych daleko i blisko, albo 
mamy złożoną wadę wzroku, wów-
czas okulary wyposażone w soczew-
ki progresywne będą najlepszym roz-
wiązaniem. Z kolei do pracy z kom-
puterem najlepiej sprawdzą się oku- 
lary z soczewkami degresywnymi, 
tzw. „biurowymi”. Także i w tym 
wypadku można powołać się na
estetykę. Niektórzy ludzie lubią ak- 
centować swoją urodę okularami, 
inni – cieszą się zakładając soczewki, 
gdyż tym samym ukrywają swoją 
wadę wzroku – dodaje dr Maciej 
Sokołowski.

Soczewki czy okulary – co wybrać?
Zarówno soczewki kontaktowe, jak i klasyczne okulary przekonują do siebie silnymi atuta-
mi. Oba rozwiązania mają swoich zagorzałych zwolenników. Czy można stwierdzić, który 
ze sposobów korekcji jest lepszy? O różnicach między soczewkami kontaktowymi i okula-
rowymi opowiada ekspert KRIO – dr Maciej Sokołowski, optyk, optometrysta.
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WAŻNE

1. Okulary przeciwsło-
neczne pozwalają za-
pobiec występowaniu 
zaćmy.
2. Ekspozycja na pro-
mieniowanie UV zwięk-
sza ryzyko rozwinięcia 
się bardziej zaawanso-
wanych stanów zaćmy.
3. Należy nosić okulary 
przeciwsłoneczne przez 
cały rok, aby chronić 
oczy przed promienia-
mi UV.

„Następnym razem, gdy pój-
dziesz kupić krem z filtrem 
przeciwsłonecznym, nie zapo-
mnij również sięgnąć po parę 
okularów przeciwsłonecznych. 
Obydwa produkty chronią Two-
je ciało przed szkodliwym dzia-

łaniem promieni ultrafioleto-
wych. Nie powinno ograniczać 
się noszenia okularów przeciw-
słonecznych do ochrony tylko 
w słoneczne, letnie dni” – mówi 
Dianna Seldomridge, rzecznicz-
ka Amerykańskiej Akademii 
Okulistyki i praktykujący lekarz 
okulista na Duke University.       
W pochmurne dni czy w innych 
porach roku promieniowanie UV 
jest nadal emitowane. „Ważne 
jest, aby chronić oczy przez cały 
rok”, mówi doktor Seldomridge.
Jakie są zagrożenia? Bezpośred-
nio związane z ekspozycją na 
promieniowanie UV są różne 
inne zmiany chorobowe, niektó-
re nowotwory i zaćma.
„Amerykanie są być może le-
piej zorientowani w zagroże-
niach związanych z rakiem skó-
ry, spowodowanym zbyt dużą 
ekspozycją niechronionej skóry 
na słońce, niż w kwestiach za-
grożeń dla oczu. W przypadku 
oczu zachodzi taki sam proces” 

– mówi Albert Jun, okulista                                            
z Johns Hopkins Wilmer Eye In-
stitute. „W tkankach ludzkich 
– czy to na skórze, czy oczach 
– mówi – światło UV powoduje 
stres oksydacyjny. Odgrywa rolę 
w procesie starzenia się i w pro-
cesach chorobowych”.
Zaćma pojawia się w normalnym 
procesie starzenia – soczewka 
oka stopniowo zaczyna zacho-
dzić mgłą. Może ona powodować 
rozmyte lub podwojone widze-
nie oraz trudności z widzeniem 
w nocy. W przypadku znaczne-
go upośledzenia wzroku, opera-
cja zaćmy może być wymagana. 
Każdego roku, ponad 3 miliony 
Amerykanów przechodzi opera-
cję usunięcia zaćmy.
„Zaćma postępuje powoli. 40-
latek będzie miał pewne oznaki 
zaćmy, ale nie będzie to miało 
wpływu na widzenie” – mówi 
Jun. Pięćdziesiąt procent białych 
Amerykanów cierpi na zaćmę po 
75. roku życia; pośród Hispano-

Nie powinno ograniczać się noszenia okularów przeciwsłonecznych do 
ochrony tylko w słoneczne, letnie dni – mówi Dianna Seldomridge, rzecz-
niczka Amerykańskiej Akademii Okulistyki i praktykujący lekarz okulista 
na Duke University.
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medycyna
i optyka

Okuliści zalecają noszenie okula-
rów przeciwsłonecznych nawet     
w pochmurne dni 

zdrowie

Praca i pierwsze problemy ze wzrokiem

Dlaczego komputer może nam 
szkodzić ?

Pracując na co dzień przy kompu- 
terze, godzinami wpatrujemy się                  
w świecący ekran. Monitor kompute-
ra, ze względu na swoją budowę                
ze szkła, odbija padające na ekran  
światło podobnie jak lustro. 
Odbicia te nakładają się na obraz                                
z ekranu i przy dłuższej pracy męczą 
wzrok. Do tego często dochodzi złe 
ustawienie monitora (powyżej pozio-
mu oczu lub za blisko oczu), niewła-
ściwe oświetlenie miejsca pracy oraz 
zbyt rzadkie mruganie powiekami. 

„Pierwsze problemy ze wzrokiem,                              

w przypadku wykonywania pracy               
przy stałym korzystaniu z  urządzenia, 
jakim jest komputer, pojawiają się 
zazwyczaj po kilku latach. Czy będzie 
to po trzech, czy po sześciu to już 
kwestia indywidualna – uzależnione 
jest to od stanu naszego narządu 
wzroku, ale także od tego, jak długo 
pracujemy przy komputerze w ciągu 
dnia” - stwierdza dr Andrzej Styszyń-
ski, okulista i ekspert Krajowej 
Rzemieślniczej Izby Optycznej.

Gorsza kondycja wzroku – 
jakie objawy  o tym świadczą? 

Do najczęstszych problemów ze 
wzrokiem, towarzyszących pracy 

przy komputerze, należy zaliczyć: ból 
i zmęczenie oczu, łzawienie, uczucie 
suchości i pieczenia, zaczerwienienie 
spojówek, rozmywanie się obrazu, 
podwójne widzenie, a nawet pogłę-
bianie się wad wzroku.

„Jedną z przyczyn wywołujących
powyższe objawy – zwłaszcza ból, 
pieczenie, uczucie suchości i zaczer-
wienienie oczu, czyli tzw. zespół su-
chego oka, spowodowany wysusze-
niem rogówki i spojówki – jest m.in. 
zmniejszona częstotliwość mrugania. 
To czynność odpowiedzialna za prawi-
dłowe nawilżanie i dotlenienie oka 
(rogówki).
Prawidłowo powinniśmy mrugać

Komputer - wielu z nas nie wyobraża sobie  pracy bez 
tego urządzenia. Co więcej, w przypadku niektó-
rych zawodów (np. stanowiska administracyj-
ne, marketingowe, gra�czne) wykonywanie
swoich obowiązków bez niego byłoby 
niemożliwe. Codzienne korzystanie z te- 
go sprzętu przez kilka godzin ma jednak
swoje konsekwencje - szacuje się, że
blisko 90% osób, pracujących przed 
komputerem więcej niż trzy godziny
dziennie, ma problemy ze wzrokiem. Co
nam grozi i po jakim czasie mogą pojawić
się pierwsze problemy ze wzrokiem – 
tłumaczy dr Andrzej Styszyński, okulista i eks-
pert Krajowej Rzemieślniczej Izby  Optycznej.
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amerykanów i Afroamerykanów 
odnotowuje się nieco mniejszą 
częstotliwość występowania za-
ćmy: odpowiednio 45 i 40 pro-
cent, według danych z National 
Eye Institute.
Wiek jest więc głównym czyn-
nikiem ryzyka, a badania wy-
kazały, że promieniowanie UV 
emitowane przez słońce jest ko-
lejnym czynnikiem. „Ekspozycja 
na promieniowanie UV zwiększa 
ryzyko wystąpienia bardziej za-
awansowanej zaćmy lub zaćmy 
w młodszym wieku”, mówi Jun. 
Innymi słowy, zaćma może poja-
wić się w wieku lat 40. lub 50., 
zamiast w około 70. lub 80.
Osoby mieszkające w pobliżu 
równika lub na dużych wyso-
kościach są bardziej zagrożone 
wystąpieniem zaćmy. „Można 
mówić o regionalnej i genetycz-
nej podatność na tę chorobę”, 
mówi Jun. Inne czynniki ryzyka 
dla zaćmy obejmują palenie tyto-
niu i cukrzycę.
Ponadto niektóre badania su-
gerują, że promieniowanie UV 
ma większy wpływ na oczy we 
wczesnym dzieciństwie i około 
20. roku życia. Komunikat zdro-
wotny, mający na celu ochronę 
oczu przed słońcem, jest odpo-
wiedni dla wszystkich grup wie-
kowych, ale być może powinien 
być w szczególności skierowany 
do młodzieży.
Inne choroby oczu związane 
z ekspozycją na promienio-
wanie UV to nienowotworowe 
zmiany na oku znane jako pin-
guecula (tłuszczyk) i pterygium 
(skrzydlik). Pierwsza z nich to 

żółta plamka lub pęcherzyk 
na białku oka, a druga, znana 
również jako oko surfera, jest 
mięsistą naroślą, która może 
rozprzestrzeniać się na ro-
gówkę i wpływać na widzenie. 
Zmiany te związane są z eks-
pozycją na promieniowanie 
UV, jak również z częstą eks-
pozycją na pył i wiatr.
Podyktowane wiekiem zwyrod-
nienie plamki żółtej jest związa-
ne z ekspozycją na promienio-
wanie UV, choć dowody na tę 
zależność są nieco słabsze. Sel-
domridge twierdzi, że dane „nie 
są jednorodne”.
Uszkodzenia spowodowane 
światłem słonecznym i nagro-
madzonym promieniowaniem 
UV to ryzyko na całe życie”, mówi 
Seldomridge. Zaleca rodzicom, 
aby uczyli swoje dzieci noszenia 
okularów przeciwsłonecznych 
i kapeluszy, gdy przebywają na 
zewnątrz.
Nie trzeba kupować drogich 
okularów przeciwsłonecznych. 
Należy szukać okularów, któ-
re są oznaczone jako w pełni 
chroniące przed promienio-
waniem UV, UVA i UVB lub „UV 
400”, co oznacza, że blokuje 
światło o długości fali do 400 
nanometrów (co obejmuje za-
równo promieniowanie UVA, 
jak i UVB).
„Ciemniejsze szkła niekoniecznie 
zapewniają większą ochronę. Ko-
lor soczewki nie ma znaczenia”, 
mówi Seldomridge, dodając, że 
ważne jest oznaczenie ochro-
ny przed promieniowaniem UV. 
Okulary przeciwsłoneczne nie 

zużywają się pod względem 
ochrony przed promieniowa-
niem UV, chyba, że są uszkodzo-
ne lub zarysowane, dodaje.
Należy zastanowić się jednak 
nad ich rozmiarem. „Powta-
rzam wszystkim swoim pacjen-
tom: Najlepsze są duże okulary 
przeciwsłoneczne lub okulary 
mocno zachodzące na skronie”, 
mówi Seldomridge. Im większa 
powierzchnia okularów, tym 
większa ochrona przed dosta-
niem się światła.
Czy istnieją alternatywy dla 
okularów przeciwsłonecznych? 
A co z czapką z daszkiem? 
„Czapka z daszkiem daje pew-
ną ochronę, ale okulary prze-
ciwsłoneczne są lepsze”, mówi 
Jun. Radzi, aby nosić okulary 
przeciwsłoneczne, gdy jeste-
śmy na zewnątrz i pracujemy       
w ogrodzie. Oprócz ochrony 
przed promieniowaniem UV, 
chronimy oczy przed źdźbłami 
trawy wyrzucanymi przez ko-
siarkę lub gałęziami podczas 
przycinania drzew.
Przednia szyba Twojego samo-
chodu blokuje promienie UV, ale 
szyba drzwi samochodowych 
już może nie posiadać takiej 
ochrony. Rzeczywiście, niektóre 
badania wykazały, że zaćma wy-
stępuje częściej na lewym oku 
niż na prawym, prawdopodob-
nie z powodu czasu spędzonego 
na prowadzeniu samochodu.
Okulary przeciwsłoneczne nale-
ży nosić nie tylko dla mody, ale 
dla zdrowia oczu.

Źródło: EyeSmart – American 
Academy of Ophthalmology

Tak naprawdę pytanie, co jest 
lepsze – soczewki kontaktowe czy 
okulary, jest błędnie zadane, gdyż 
są to produkty realizujące nieco 
inne założenia, a przy tym najlepiej 
spełniające swoją funkcję przy ich 
wspólnym zestawieniu – tłumaczy 
dr Maciej Sokołowski. 

Soczewki kontaktowe są nowocze-
śniejszą i dyskretniejszą wersją okula-
rów, i świetnie sprawdzają się w ciągu 
dnia. Jednak ich aplikacja nie jest tak 
szybka, jak natychmiastowe założe-
nie okularów, a często zdarza się,
że oczy powinny odpocząć od socze-
wek kontaktowych nieco dłużej, np. 
przy zapaleniu spojówek. Wtedy bez 
okularów się „nie obejdziemy”.

W zależności od wybranego przez nas 
terminu ważności soczewek, musimy 
pamiętać o tym, aby właściwie je 
pielęgnować, przechowywać i odpo-
wiednio wcześnie zdejmować.
Najpopularniejsze soczewki to jedno- 
i 30-dniowe. Pierwsze zakładamy 
rano, a zdejmujemy wieczorem, nas-
tępnie wyrzucamy. Drugie należy wy- 
jąć z oka na noc i po wyczyszczeniu 
przechowywać w specjalnym pudeł-
ku wypełnionym płynem do socze-
wek. Typów soczewek jest bardzo 
dużo, na rynku możemy znaleźć 

również takie, w których można spać 
– istnieją modele pozwalające na ko- 
rzystanie z soczewki aż do 30. dób.
Co więcej, „kontakty” mogą speł-
niać także funkcje estetyczne.
W zależności od naszych preferencji, 
mogą podkreślać kolor tęczówek lub
nadawać im zupełnie nowy wygląd.

Styl życia
Głównym czynnikiem, który powi-
nien dać nam odpowiedź na to,                
co wybrać – okulary czy soczewki 
kontaktowe – jest nasz styl życia.                   
W soczewkach kontaktowych może- 
my robić prawie wszystko – od sta- 
tycznych i spokojnych zadań biuro-
wych, po uprawianie sportów ekstre-
malnych. Dają nam pewną korekcję 
wzroku przez wiele godzin, praktycz-
nie bez obawy o utratę czy zniszcze-
nie.

Jeśli od soczewki wymagamy bardzo 
dużej precyzji, wykonywane przez 
nas zadania zmuszają nas do ciągłej 
zmiany kąta i odległości widzenia lub 
często zmieniamy zadania na takie, 
które nie wymagają korekcji – wtedy 
lepszym wyborem będą okulary. 
Te, w ułamku sekundy możemy zdjąć. 
Osoba, która planuje drzemki w cią- 
gu dnia lub migruje między obo- 
wiązkami, a czasem wolnym, właśnie 

w klasycznych okularach poczuje 
większy komfort.

Wszystkie dostępne rozwiązania, 
poprawiające jakość naszego widze-
nia, mają swoje mocne i słabe strony. 
Wykorzystanie soczewek kontakto-
wych na wielu płaszczyznach wydaje 
się lepszą propozycją, choć trzeba 
pamiętać, że nie każdy może ich 
używać. Decyzję o aplikacji soczewek 
kontaktowych musi podjąć specjali-
sta: okulista lub optometrysta. Jeżeli 
praca pacjentów po 40. roku życia   
ma charakter dynamiczny i konieczne 
jest ostre odwzorowanie obiektów 
położonych daleko i blisko, albo 
mamy złożoną wadę wzroku, wów-
czas okulary wyposażone w soczew-
ki progresywne będą najlepszym roz-
wiązaniem. Z kolei do pracy z kom-
puterem najlepiej sprawdzą się oku- 
lary z soczewkami degresywnymi, 
tzw. „biurowymi”. Także i w tym 
wypadku można powołać się na
estetykę. Niektórzy ludzie lubią ak- 
centować swoją urodę okularami, 
inni – cieszą się zakładając soczewki, 
gdyż tym samym ukrywają swoją 
wadę wzroku – dodaje dr Maciej 
Sokołowski.

Soczewki czy okulary – co wybrać?
Zarówno soczewki kontaktowe, jak i klasyczne okulary przekonują do siebie silnymi atuta-
mi. Oba rozwiązania mają swoich zagorzałych zwolenników. Czy można stwierdzić, który 
ze sposobów korekcji jest lepszy? O różnicach między soczewkami kontaktowymi i okula-
rowymi opowiada ekspert KRIO – dr Maciej Sokołowski, optyk, optometrysta.
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STRATEGIA SALONU OPTYCZNEGO
- DLACZEGO WARTO WIEDZIEĆ, DOKĄD ZMIERZAMY 

Klasyczne sposoby pojmowania 
konkurencyjności i zarządzania 
mikroorganizacjami, jakimi są sa-
lony optyczne, które zostały wy-
pracowane w przeszłości, mogą 
prowadzić do wielu błędnych de-
cyzji, stagnacji rozwojowej, a na-
wet upadku. Co więc czynią optycy 
wobec tych zagrożeń? Czy rutyna 
nie utrudnia dostrzegania potrze-
by zmian i dostosowywania się do 
nowych wymagań rynku? Obecnie 
zachowania kupujących dynamicz-
nie się zmieniają. 

W świecie, gdzie dostępność do 
produktów jest dosłownie na jedno 
kliknięcie „myszki”, a Internet stał 
się potężnym narzędziem, klient 
jest coraz lepiej poinformowany. 
Takie elementy przeszłości, jak 
słaba konkurencja, brak informacji 
czy w miarę stałe przyzwyczajenia 
klientów, a więc wszystko to, co 
działało na korzyść lokalnego opty-
ka, odeszło na stałe do lamusa. Do-
datkowo gwałtowny wzrost liczby 
salonów optycznych powoduje, że 
nawet w mniejszych miejscowoś-

ciach konkurencja staje się coraz 
ostrzejsza.
Co więc zrobić w takiej sytuacji i jak 
dostosować się do nowej rzeczy-
wistości? Jak na nowo zdefiniować 
swój biznes i odnieść sukces ryn-
kowy? Najważniejszym aspektem 
jest opracowanie strategii działa-
nia i ugruntowania pozycji nasze-
go salonu optycznego na rynku, 
w którym działamy. Jeżeli precy-
zyjnie ustalimy dokąd zmierzamy                                   
i jak chcemy to osiągnąć, stworzy-
my podwaliny pod strategię. Wcale 
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Zmiany technologiczne, ekonomiczne i polityczne, które miały miejsce w ciągu ostatnich dwu-
dziestu lat, w sposób dynamiczny wpływały na kształt i sposób w jaki zarządzano firmami za-
równo tymi dużymi, jak i najmniejszymi działającymi w skali lokalnej. Ciągły wzrost turbulencji 
otoczenia, globalizacja działalności gospodarczej i rynków, a także włączenie się do światowego 
biznesu firm z tzw. rynków rozwijających się, spowodowały potrzebę stworzenia nowych sposo-
bów organizowania i zarządzania. Czego możemy nauczyć się w dziedzinie optyki z tych zdarzeń, 
które stały się elementem naszego codziennego życia? Z pewnością tego, że nigdy nie będzie 
już tak, jak dawniej. Pojawienie się nowych uczestników gry, łącznie z sieciami hipermarketów, 
zasadniczo zmienia warunki funkcjonowania salonów optycznych.  

Adam Mamok, Dyrektor Generalny Essilor Polonia 
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nie musi to być zadanie karkołom-
ne i niewykonalne. Po pierwsze 
musimy pozbyć się nastawienia, 
że to klient przychodzi do nas. To 
my musimy wyjść do klienta. To nie 
jest żaden wstyd. Malejąca ilość 
klientów wchodzących do nasze-
go salonu powinna być pierwszym 
sygnałem alarmowym. Musimy 
zdać sobie sprawę z tego, że optyk 
nierozpoznawalny i bierny marke-
tingowo jest skazany na zniknięcie.    
W świecie, gdzie wielu konkuren-
tów chce innych graczy wyelimi-
nować z rynku (mówiąc bardziej 
dosadnie po prostu ich zniszczyć), 
należy pokazać klientom, dlaczego 
lepiej kupować w naszym salonie 
optycznym niż u konkurencji. Jeże-
li brakuje silnych atutów lub nie są 
w jasny sposób wyeksponowane, 
pozostaje jedynie używanie bardzo 
ryzykownego argumentu, jakim 
jest niska cena. Warto pamiętać, 
że zawsze znajdzie się konkurent, 
który zaoferuje tańszy produkt. Tak 
więc budując strategię działania sa-
lonu optycznego należy postawić 
sobie następujące pytania:

• Jak wykreować własną tożsa-
mość i oryginalny wizerunek 
naszego salonu?
• Jak zachęcić klienta, aby 
w ogóle wstąpił do nas? 
• Jak skutecznie go informować 
i aby to robić, jak budować 
profesjonalną bazę danych?
• Jak rozpoznać jego potrzeby 
i w dalszym etapie zaprezento-
wać naszą wiedzę oraz facho-
wość?

Jeżeli budując strategię, przemy-
śleliśmy powyższe kwestie i mamy 
interesujące pomysły w tym ob-
szarze, kreuje nam się dzięki temu 
spójna całość, na którą powinny 
składać się trzy elementy:

• Prosta koncepcja stanowiąca  
o wyjątkowości naszego salonu

• Kompetencje i produkty, któ-
re czynią tę koncepcję auten-
tyczną i wiarygodną
• Program działań, które mają 
uświadomić klientom istnienie 
różnicy.

To wszystko składa się na strategię 
wyróżniania się. Unikatowość na-
szej oferty pozwala uciec zarówno 
od bezpośredniej rywalizacji ceno-
wej, jak i kosztowej, ponieważ usłu-
gi naszego salonu będzie trudno 
porównać z ofertą innych konku-
rentów. Nie jest to coś niemożliwe-
go do osiągnięcia. Czyż nie zadaje-
my sobie pytań, dlaczego niektóre 
salony optyczne osiągnęły ponad-
przeciętny sukces na swoich lokal-
nych rynkach? Czy była to kwestia 
szczęścia, wcześniejszego założe-
nia firmy, czy kontynuacji tradycji 
rodzinnego biznesu? Odpowiedź 
brzmi następująco - z pewnością 
po części jest to prawda. Jednak 
w większości przypadków jest to 
efekt przemyślanej strategii i kon-
sekwencji w jej wdrażaniu każde-
go dnia, nie tylko przez właścicieli 
salonów optycznych, ale również 
przez oddany, kompetentny i właś-
ciwie zmotywowany personel. Pra-
cownicy salonu optycznego muszą 
mieć duże poczucie odpowiedzial-
ności za losy firmy, zlecone zadania,           
a także muszą być wewnętrznie za-
angażowani w to, co robią. Pamię-
tajmy, że to wewnętrzne zaangażo-
wanie rośnie wraz z wiedzą o tym, 
dokąd zmierzają, jakie są nasze cele 
i sens działań. Sformułowana stra-
tegia jest wielowymiarowa. Oprócz 
opisanych powyżej korzyści jest 
pewnym drogowskazem, ponieważ 
każdy pracownik salonu optyczne-
go wie, jakie ma zadania, jakie są 
jego priorytety, jakie są efekty jego 
pracy i czy są one zadowalające. 
Reasumując, strategia jest central-
ną osią, wokół której dokonują się 
wszystkie działania. Jest długoter-
minowa, ponieważ efekty codzien-

nych i konsekwentnych działań, 
wytyczonych w jednym przemy-
ślanym kierunku, są widoczne po 
pewnym czasie. Obejmuje szerokie 
pasmo działań od ustalania celów 
po codzienne rutynowe czynności 
w salonie optycznym. Warto pod-
kreślić, że dobra strategia, zapla-
nowana i wprowadzona w życie, 
a także świadomie realizowana 
przez wszystkich pracowników 
przynosi pozytywne efekty. Prze-
kłada się na sukces rynkowy i po-
zwala mimo gorszej koniunktury 
na rozwój oraz dobre perspektywy 
w przyszłości. 

                                 Adam Mamok 

O Autorze

Dyrektor Generalny Essilor Polonia 
Sp. z o.o. oraz członek Zarządu, od 
lat związany z branżą optyczną.
Wcześniejsze doświadczenie w za-
kresie zarządzania, negocjacji, ana-
lizy i marketingu zdobywał m.in. 
w f irmie Konica Minolta, gdzie          
w ciągu 9 lat dotarł do stanowi-
ska Dyrektora Sprzedaży. Był także 
związany z Ben Develop Poland, 
gdzie ostatecznie zajął stanowi-
sko Dyrektora Generalnego. Dok-
torat z Zarządzania zdobył na SGH 
w Warszawie.
Jako Dyrektor Zarządzający sta-
wia przede wszystkim na ludzi, 
z którymi współpracuje. Szeroki 
wachlarz umiejętności, a także po-
nad 20-letnie doświadczenie na 
rynku pracy pozwalają mu na osią-
ganie jednych z najlepszych wyni-
ków rozwojowych firmy.
Prywatnie zapalony miłośnik mu-
zyki heavy metalowej oraz podró-
żowania, dotychczas odwiedził 40 
krajów. Interesuje się również tea-
trem oraz psychologią społeczną.
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Invisible Exhibition- Niewidzialna 
Wystawa

Pisaliśmy już o tym, ale trzeba przy-
pomnieć licząc na to, iż nasi kocha-
ni sympatycy będą nieść informacje      
w przestrzeń internetu, w jego naj-
ciemniejsze zakamarki... Na Was za-
wsze możemy liczyć, a jest to sprawa 
bardzo istotna.
Na dworcach, choć nie tylko, bez tru-
du każdy posiadacz zdrowych oczu 
zauważy srebrne linie położone na 
posadzce. Zdarza się, że prowadzą 
one do szeregu kropek, skręcają, cza-
sem też - o zgrozo (ale o tym napisze-
my w oddzielnym artykule) potrafią 
prowadzić do nikąd... Kwestia projek-
towania przestrzeni. 
Ale, ale! Najmilsi, te linie to nie ma-
giczny tor do ciągnięcia walizek. Na 
zdrowy rozsądek - to naprawdę ani 
trochę nie przypomina ruchomych 
pasów na lotniskach, tam faktycznie 
coś jedzie, coś odciąża. A tu - statycz-
nie i bez szału. Bo to są ścieżki, ścieżki 
prowadzące! A dla kogo? A dla niewi-
domych, szanowni czytelnicy!
Wyobraźcie sobie taką Kasię. Kasia, 
to nasza przewodniczka. Mała cia-
łem, wielka duchem, ma charakterek, 
ale i wspaniałe serce. Na Niewidzial-
ną Wystawę dociera spoza Warsza-
wy i komunikacja pociągowa jest 
dla niej codziennością. Korzysta ze 
ścieżki, ponieważ dzięki niej może 

zorientować się w dużej przestrzeni 
dworca nawet, gdy zna tę przestrzeń 
całkiem nieźle. Dzięki niej wie, kie-
dy skręcić. Wie, kiedy dochodzi do 
schodów. To zwyczajnie pomaga jej 
w szybkim i sprawnym poruszaniu 
się zwłaszcza, że - bądźmy szczerzy - 
chaos i hałas nie ułatwiają radosnego 
marszu do pracy lub do domu. Dwor-
ce dla osób widzących są czasem la-
biryntem. A dla osób niewidomych? 
Właśnie! Tymczasem w zeszłym ty-
godniu rzeczona Kasia po raz kolejny 
została niemalże stratowana przez 
bezmyślnych przechodniów, którzy 
uznali, że mogą  stadnie, z walizkami, 
zajmować oznaczenia dedykowane 
konkretnej grupie użytkowników. Bez 
krzty refleksji wpadli na Kasię niemal-
że łamiąc jej laskę. To kolejny wątek 
wart osobnego, przydługiego teks-
tu... Grupa dorosłych, wydawałoby 
się dojrzałych ludzi jeszcze ofukała 
naszą dzielną przewodniczkę, jakoby 
to ona bez zastanowienia taranowała 
ich przestrzeń. No ludzie! Zero prze-
praszam, zero szacunku, zero reflek-
sji! To oliwa do ognia dla Kasi, która 
stanowczo powiedziała, co o tym 
sądzi. Niestety i tak przepraszam 
nie wybrzmiało z ust pouczonych... 
Po prostu odeszli. Mamy więc prze-
czucie graniczące z pewnością, że tę 

lekcję po prostu zostawili gdzieś za 
sobą... 
Bywa i tak, że na ścieżce stoją baga-
że, obok dyskutują pasażerowie, pijąc       
z uśmiechem swoje kawki w papiero-
wych kubkach. Pełen luksus. Głowa 
wolna od myślenia... Zero stresu... Dla 
nich...
Tropicielem wszelkich nieprawidło-
wości w dostępności jest nasz słabo-
widzący przewodnik Łukasz, zwany 
Słowikiem. Mimo, iż resztka wzroku 
czasem mu jeszcze posłuży, to i dla 
niego, zakochanego w kolei, a co za 
tym idzie, plądrującego polskie dwor-
ce, ścieżki prowadzące są podstawą 
do swobodnej komunikacji. Akurat 
dziś rozpoczyna swój radosny urlop, 
więc i on zapewne spotka takich ga-
gatków, którym kilka prostych słów 
o ścieżkach przyda się bardzo. Liczy-
my, że będą nieco mniej odporni na 
wiedzę, niż ci opisani powyżej...
Pamiętajcie - nie wędrujcie ścieżkami 
prowadzącymi. Naprawdę jest dość 
miejsca na przejście. Nie zastawiaj-
cie ścieżek prowadzących dla osób 
niewidomych. Czasem pozostawiony 
beztrosko bagaż może mieć smutny 
finał w postaci złamanej laski, czy na-
wet obrażeń ciała!
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Ścieżki, ścieżki prowadzące! 

Tekst i zdjęcia: Niewidzialna Wystawa





wieści z branży 

Henryk Sworczuk jest współzałożycielem PCO. W cechu 
działa od początku jego istnienia, tj. od 1994 roku. Przez 
dwie kadencje, począwszy od lutego 2000 roku, pełnił 
funkcję starszego cechu.
Ponadto, był wiceprezesem Pomorskiej Izby Rzemieślniczej 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Czynnie działał w komi-
sji statutowej KRIO, a przez dwie kadencje był członkiem jej 
zarządu. 
Dalsze działania Pana Henryka Sworczuka to: uczestnictwo  
w spotkaniach Powiatowej Rady Rynku Pracy, działającej 
przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku, członkostwo 
w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego przy Woje-
wodzie Pomorskim. 
Walne Zgromadzenie Członków Pomorskiego Cechu Opty-
ków w roku ubiegłym postanowiło nadać tytuł Honorowe-

go Członka Cechu za całokształt działalności społecznej.
Pan Henryk Sworczuk pełnił funkcję Starszego Cechu przez 
dwie kadencje od lutego 2000 do czerwca 2010 roku.
Otrzymał złotą i srebrną odznakę Izby Rzemieślniczej 
„Rzemiosło za zasługi”.

Tytuł Honorowego 
Członka Pomorskiego 
Cechu Optyków dla 
Henryka Sworczuka

inf. wł. PCO

2018/454
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www.macrooptic.pl
tel/fax   91 484 37 15

office@macrooptic.pl

w w w . m a c r o o p t i c . p l

oferujemy:

etui
przylepce
narzędzia
maszyny

koperty na prace
galanterię optyczną

Rabat 5% na
hasło “OKO”!





2016/662

2018/2 69
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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 

2018/3 69
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Kurs Refrakcji w Cechu 
Optyków w Warszawie

W dniu 23 maja w siedzibie KRIO odbyło 
się tegoroczne Walne Zgromadzenie Ce-
chu Optyków w Warszawie. Dyskutowano 
głównie o przyszłości zawodu optyka, moż-
liwościach jego rozwoju, jak również nara-
stających zagrożeniach. Odbyły się także 
wybory uzupełniające do Zarządu Cechu, 
Komisji Rewizyjnej i Sądu Cechowego. Po-
dajemy aktualny skład Zarządu Cechu:

Starszy Cechu                   
Jerzy Wysocki
Podstarszy Cechu              
Andrzej Dąbrowski
Sekretarz                             
Dariusz Śluz
Skarbnik                               
Zbigniew Gajewski
Członek                                
Beata Kuśmierczyk-Ćwiek
Członek                                
Małgorzata Leszczyńska     
Członek                                
Jerzy Jarosz

W terminie 07 – 09 maja oraz 21 – 23 maja 
Małopolski Cech Optyków zorganizował 
kolejną edycję kursów refrakcji. Kurs pro-
wadził, jak zawsze, dr. n. med. Andrzej 
Styszyński. Szkolenie składało się z części 
teoretycznej oraz praktycznej, podczas 
której wszyscy ćwiczyli na nowoczesnym 
sprzęcie. Po zakończeniu kursu, Prezes Za-
rządu Małopolskiego Cechu Optyków - Ma-
rian Wójcik podziękował za szkolenie oraz 
wręczył dr. Andrzejowi Styszyńskiemu Me-
dal z Okazji 90 – lecia Istnienia Małopolskiej 
Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

Cech Optyków w Warszawie zaprasza Państwa na kurs re-
frakcji II stopnia. Rozpoczynamy w dniach 22-23 września, 
a kolejne, kończące 25-cio godzinny kurs zajęcia odbędą 
się w terminie 6-7 października. Czekamy na zgłoszenia 
chętnych. Kurs refrakcji II stopnia zawiera informacje z zakre-
su refrakcji, jak również zagadnienia dotyczące aplikacji so-

czewek kontaktowych. Ćwiczenia praktyczne odbywają się z wykorzystaniem m.in. 
foroptera, lampy szczelinowej oraz kasety okulistycznej. Zajęcia na kursie, obejmu-
jące wykłady teoretyczne, jak również ćwiczenia, prowadzone są przez  dr. n. med. 
Andrzeja Styszyńskiego w siedzibie KRIO przy ul. Przy Agorze 28 w Warszawie. 
Zapraszamy Państwa także na kurs refrakcji I stopnia, mamy nadzieję, że jesienią 
uda nam się rozpocząć zajęcia kolejnej edycji. Proponujemy Państwu, w ramach 
kursu refrakcji pierwszego stopnia, cykl zajęć obejmujących wiadomości teore-
tyczne, 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 prowadzo-
ne są przez  dr n. med. Andrzeja Styszyńskiego,  w systemie sobotnio-niedzielnym,  
raz w miesiącu w siedzibie KRIO przy ul. Przy Agorze 28 w Warszawie. 

Program kursu refrakcji II 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 promienistej,
    - określenie astygmatyzmu za pomocą skrzyżowanego 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 foroptera. 
15. Badanie refrakcji osób słabowidzących.

Zgłoszenia chętnych  do uczestnictwa w kursach przyjmuje 
Biuro Cechu, tel. 22 635 78 67, w godz. 9:00-13:00, 
e-mail: cech.optyk@interia.pl, strona: www.cechoptyk.waw.pl
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W związku ze zbliżającym się 
Światowym Tygodniem Jaskry, 
w imieniu Zarządu Głównego 
Polskiego Towarzystwa Okuli-
stycznego zapraszamy Państwa 
do poparcia akcji „Polscy okuli-
ści kontra jaskra”, realizowanej 
przez PTO i Sekcję Jaskry PTO, 
przy współudziale Polskiego 
Związku Niewidomych. 
Celem akcji „Polscy okuliści 
kontra jaskra” jest zwiększenie 
świadomości pacjentów na 
temat choroby i wzrost wykry-
walności jaskry we wczesnym 
stadium.
Zapraszamy do zgłaszania po-
radni okulistycznych zaintere-
sowanych wykonaniem badań 
przesiewowych w kierunku ja-
skry u pacjentów, którzy nie są 
chorzy na jaskrę i nie odwiedzili 
okulisty przez ostatni rok. Akcja 
jest organizowana w dniach 
między 11 a 17 marca, dlate-
go bardzo prosimy o zgłosze-
nia gabinetów na badania we 
wskazanym terminie.
W badaniu przesiewowym pro-
simy o wypełnienie ankiety, 
badanie ciśnienia, pachymetrii                  
i dna oka. W ramach akcji „Pol-
scy okuliści kontra jaskra” na 
bezpłatne badania przesiewo-
we w kierunku jaskry nie bę-
dzie wymagane skierowanie do 
okulisty.
Lista gabinetów będzie sukce-
sywnie aktualizowana o nowe 
zgłoszenia. Prosimy o uważ-
ne śledzenie strony i adresów 
przychodni. Wszystkie placów-
ki i terminy zgłoszone do akcji 
są dostępne w zakładce „Lista 
gabinetów” na stronie www.ty-
dzienjaskry.pto.com.pl
Gabinety można zgłaszać pod 
tym samym adresem.

Zarząd Pomorskiego Cechu 
Optyków w Gdańsku infor-
muje, że w roku 2018 zapla-
nowaliśmy następujące kursy 
i szkolenia:
1) kurs refrakcji, który ma na celu 
poszerzenie wiedzy teoretycz-
nej i praktycznej z zakresu opty-
ki i refrakcji; przewidujemy trzy 
edycje kursu refrakcji; pierwszą 
edycję w okresie 27.01.2018 r. 
– 22.04.2018 r.: tryb weekendo-
wy, spotkania co drugi tydzień; 
kolejne edycje wiosną i jesienią  

2) 17 – 18 lutego 2018 r. Semi-
narium Szkoleniowo – Wysta-
wiennicze w Gdańsku w Hotelu 
Hanza,
W programie seminarium prze-
widziane są prelekcje przedsta-
wicieli znanych firm optycznych 
oraz główny wykład Pana To-
masza Krawczyka – doktoran-
ta Szkoły Głównej Handlowej                    
w Warszawie, dyrektora pro-
gramowego Stainer Consul-
ting, zawodowego negocjatora 
i mediatora do rozwiązywania 
sporów między podmiotami 
gospodarczymi, trenera biznesu 
i metodyka komunikacji inter-
personalnej;   

3) Kurs optyka okularowego, 
który ma za zadanie przygoto-
wać uczestnika do przystąpienia 
do egzaminu i uzyskania tytułu 
zawodowego czeladnika; pla-
nowany termin – jesień 2018 r.

WARSZAWA Informujemy, że 
w dniach 3-4 lutego rozpoczęła 
się pierwsza, tegoroczna edy-
cja kursu refrakcji pierwszego 
stopnia organizowana przez 
nasz Cech. Ze względu na duże 
zainteresowanie szkoleniami                  
z zakresu refrakcji zapraszamy,  
w terminie 21-22 kwietnia br. na  
pierwsze zajęcia kolejnej edycji  
kursu I stopnia. Pozostałe ter-
miny zajęć na rozpoczynającym 
się w kwietniu Kursie Refrakcji      
I stopnia to 5-6 i 19-20 maja oraz 
2-3 czerwca ostatnie zajęcia.
www.cechoptyk.waw.pl

Serdecznie zapraszamy do 
uczestnictwa w targach bran-
żowych o nazwie: KRAKOWSKA 
WIOSNA OPTYCZNA 2018. Tym 
razem targi odbędą się w dniu 
7 kwietnia 2018 r. w Hotelu Best 
Western Efekt Express**** przy ul. 
Opolskiej 14a. Serdecznie zapra-
szamy wszystkie osoby związane 
z branżą optyczną w godzinach 
10.00 – 20.00. Wykłady odbędą 
się w g. 12.00 – 14.00, natomiast 
oficjalne rozpoczęcie oraz po-
częstunek o g. 14.00. Wstęp oraz 
parking bezpłatny.
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         Gdańsk, dnia 05.07.2018 r. 

ZAPROSZENIE 
 Zarząd Pomorskiego Cechu Optyków w Gdańsku wraz ze sponsorami : Bausch + Lomb 
oraz Essilor Polonia sp. z o.o mają zaszczyt zaprosić Państwa oraz Państwa pracowników na 
warsztaty: 

„Komunikacja i sprzedaż w salonie optycznym” 

które odbędą się w Gdańsku w dniu 10 listopada 2018 r. ( sobota ) w godzinach 15.00 – 19.00 
w Central Hotel ul. Podwale Grodzkie 4. Warsztaty poprowadzi Pan Zbigniew Kowalski -
niezależny konsultant biznesu z wieloletnim doświadczeniem w następujących obszarach: 
zarządzanie zasobami ludzkimi, przywództwo i coaching, obsługa klientów i sprzedaż, 
zarządzanie sprzedażą, komunikacja z klientem i współpracownikami, gospodarowanie czasem, 
negocjacje , konflikty i inne. 

Podczas warsztatów omówione zostaną następujące tematy: 

 Co się zmieniło w kupowaniu ? 
 Czym się różni Pacjent od Klienta ? 
 Czym jest sprzedaż, promocja i aktywna rekomendacja ? 
 Jak korzystać z nauki, by poprawiać swoje wyniki ? 
 Standard obsługi w salonie optycznym. 
 Czym jest lojalność i jak nad nią pracować ? 

 
Koszt udziału w warsztatach dla członków Pomorskiego Cechu Optyków jest bezpłatny, 

natomiast dla pozostałych uczestników to koszt 200,00 zł, a dla każdej następnej osoby z firmy 
150,00 zł.  W przerwie warsztatów przewidziany jest  serwis kawowy. 

Celem zgłoszenia udziału w warsztatach prosimy o przesłanie wypełnionej karty 
zgłoszeniowej ( do pobrania www.pco.net.pl – zakładka materiały do pobrania ) na adres 
pomorski.cech@wp.pl. W zgłoszeniu proszę podać dane firmy wraz z NIP-em. Po otrzymaniu 
wpłaty Cech wystawi rachunek. 

Wpłat za udział w warsztatach proszę dokonać na konto Pomorskiego Cechu Optyków PKO 
BP SA : 22 1020 1811 0000 0102 0105 7330 do dnia 31 października br. 

Kontakt Pomorski Cech Optyków 
 tel. 58 305 45 77 
 
                                                                                                     Z poważaniem 
                                                                                                      Prezes Zarządu 

                                                                                                      Krzysztof Gollus 
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PPOOMMOORRSSKKII        CCEECCHH        OOPPTTYYKKÓÓWW  
8800--883311  GGddaańńsskk      uull..  PPiiwwnnaa  11//22 

tel./fax: (058) 305-45-77;  e-mail: pomorski.cech@wp.pl  http://www.pco.net.pl/ 
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Zarząd  Pomorskiego Cechu Optyków w Gdańsku zaprasza  do udziału w Kursie Refrakcji, którego 
celem jest poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu optyki oraz refrakcji. 

  
Kurs refrakcji prowadzą doświadczeni optometryści z wieloletnim stażem: 

 Zbigniew Stojałowski wraz z zespołem optometrystów 

Program szkolenia: 
 optyka 
 soczewki okularowe 
 optyka fizjologiczna 
 prezbiopia 
 efekt pryzmatyczny 
 procedury pomiaru wady refrakcji 
 epidemiologia wady refrakcji 

Czas trwania: 
112 godzin zajęć, w tym 50 % zajęć praktycznych 
7 spotkań weekendowych (co dwa tygodnie, 14 dni po 8 godzin lekcyjnych ) 
 
Termin:  
01.09.2018 r. – 25.11.2018 r. 
 
Miejsce szkolenia: 
Gdańsk, ul. Piwna ½ siedziba Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MŚP 

Cena: 2250,00 zł 
 
Zapewniamy: 

 materiały szkoleniowe 
 przerwę kawową 
 dyplom uczestnika szkolenia 

 
Celem zgłoszenia udziału w szkoleniu, prosimy o przesłanie karty zgłoszeniowej, którą można 

pobrać  ze strony internetowej www.pco.net.pl (zakładka materiały do pobrania ) na adres 
pomorski.cech@wp.pl. Kontakt Pomorski Cech Optyków tel. 58 305 45 77 

 
Po otrzymaniu zgłoszenia i zakwalifikowaniu kandydata na szkolenie, Cech powiadomi każdego 
oddzielnym pismem z podaniem szczegółowych informacji. 

 
Aby być na bieżąco z najnowszymi informacjami Pomorskiego Cechu Optyków zachęcamy do 
polubienia naszego profilu na facebooku. 
             

 
     W imieniu Zarządu 

Pomorskiego Cechu Optyków 
Prezes Zarządu 

Krzysztof Gollus 
 

KOMUNIKACJA I SPRZEDAŻ 
W SALONIE OPTYCZNYM

Warsztat umiejętności komunikacyjnych

Co się  zmieniło w kupowaniu? 
Czym się  różni Pacjent od Klienta? 

Czym jest sprzedaż ,  promocja i aktywna rekomendacja? 
Jak korzystać  z nauki, by poprawiać  swoje wyniki? 

Standardy obsługi w salonie optycznym. 
Czym jest lojalność  i  jak nad nią  pracować? 

 

 
10 LISTOPADA 2018  •  15.00 - 19.00 

CENTRAL HOTEL, PODWALE GRODZKIE 4, GDAŃSK 
 

Prowadzenie: Zbigniew Kowalski

ORGANIZATOR:  POMORSKI  CECH OPTYKÓW 
 

SPONSORZY WARSZTATÓW
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8800--883311  GGddaańńsskk      uull..  PPiiwwnnaa  11//22 

tel./fax: (058) 305-45-77;  e-mail: pomorski.cech@wp.pl  http://www.pco.net.pl/ 

                                                               
K U R S    R E F R A K C J I 

 
Zarząd  Pomorskiego Cechu Optyków w Gdańsku zaprasza  do udziału w Kursie Refrakcji, którego 
celem jest poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu optyki oraz refrakcji. 

  
Kurs refrakcji prowadzą doświadczeni optometryści z wieloletnim stażem: 

 Zbigniew Stojałowski wraz z zespołem optometrystów 

Program szkolenia: 
 optyka 
 soczewki okularowe 
 optyka fizjologiczna 
 prezbiopia 
 efekt pryzmatyczny 
 procedury pomiaru wady refrakcji 
 epidemiologia wady refrakcji 

Czas trwania: 
112 godzin zajęć, w tym 50 % zajęć praktycznych 
7 spotkań weekendowych (co dwa tygodnie, 14 dni po 8 godzin lekcyjnych ) 
 
Termin:  
01.09.2018 r. – 25.11.2018 r. 
 
Miejsce szkolenia: 
Gdańsk, ul. Piwna ½ siedziba Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MŚP 

Cena: 2250,00 zł 
 
Zapewniamy: 

 materiały szkoleniowe 
 przerwę kawową 
 dyplom uczestnika szkolenia 

 
Celem zgłoszenia udziału w szkoleniu, prosimy o przesłanie karty zgłoszeniowej, którą można 

pobrać  ze strony internetowej www.pco.net.pl (zakładka materiały do pobrania ) na adres 
pomorski.cech@wp.pl. Kontakt Pomorski Cech Optyków tel. 58 305 45 77 

 
Po otrzymaniu zgłoszenia i zakwalifikowaniu kandydata na szkolenie, Cech powiadomi każdego 
oddzielnym pismem z podaniem szczegółowych informacji. 

 
Aby być na bieżąco z najnowszymi informacjami Pomorskiego Cechu Optyków zachęcamy do 
polubienia naszego profilu na facebooku. 
             

 
     W imieniu Zarządu 

Pomorskiego Cechu Optyków 
Prezes Zarządu 

Krzysztof Gollus 
 



KONTAKT:
Adres:   ul. Słowiańska 3,   31-141 Kraków
Tel/fax:  (12) 421-90-77
Mobile:     733-954-033
e-mail:   cechoptykow@op.pl
Strona:   www.mcokrakow.pl



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 
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                                                                                                      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 
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oprawy 
PABLO LUCIANO

Teraz nowe, 
niższe ceny!

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

BEZPOŚREDNI IMPORTER
I PRODUCENT ETUI
DO OKULARÓW
PAWEŁ TRZPIL

www.hadas-lancuszki-okulary.pl

2018/4 65
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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 automa-

tów szlifierskich ESSILOR, NIDEK, 
TOPCON, BRIOT 

i inne. Części zamienne. 
Sprzedaż zestawów szlifierskich 

po generalnym
remoncie, kalibracji i ustawieniu 

wszystkich parametrów. 
Możliwa zamiana.

Wyposażenie warsztatów 
optycznych i gabinetów okuli-

stycznych.
Oferta leasingowa na wybrane 

urządzenia.

Kontakt 
514 294 352 oraz 

info@optiservice.com.pl
www.optiservice.com.pl

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

SPRZEDAŻ i SERWIS
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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
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SPRZEDAŻ i SERWIS

URZĄDZEŃ firmy ESSILOR
TARCZE SZLIFIERSKIE
ceny konkurencyjne

tel. 600 433 463
agalczynski@wp.pl

- OCT - tomograf okulistyczny 
-iVue- made in USA

- Urządzenia diagnostyczne do 
gabinetu okulistycznego

- Polomierze - perymetry okuli-
styczne.

Serwis urządzeń okulistycznych 
i Naprawy

OFERTA OKAZYJNA

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

SPRZEDAM
używane wyposażenie 
zakładu optycznego,

w tym: autorefraktometr 
z keratometrem 

automat ESSILOR KAPPA, 
foropter TOPCON 

oraz lampę szczelinową

tel. 785734797 
 jerzy862@gmail.com

TU OKULARNIK

2018/3 53

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
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SPRZEDAŻ i SERWIS

URZĄDZEŃ firmy ESSILOR
TARCZE SZLIFIERSKIE
ceny konkurencyjne

tel. 600 433 463
agalczynski@wp.pl

- OCT - tomograf okulistyczny 
-iVue- made in USA

- Urządzenia diagnostyczne do 
gabinetu okulistycznego

- Polomierze - perymetry okuli-
styczne.

Serwis urządzeń okulistycznych 
i Naprawy

OFERTA OKAZYJNA

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

SPRZEDAM

oprawy 
PABLO LUCIANO

Teraz nowe, 
niższe ceny!

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

BEZPOŚREDNI IMPORTER
I PRODUCENT ETUI
DO OKULARÓW
PAWEŁ TRZPIL

używane wyposażenie 

zakładu optycznego

w tym autorefraktometr 

z keratometrem 

automat esilor kappa 

foropter topcon 

oraz lampę szczelinową

tel. 785734797
lub

 jerzy862@gmail.com

TU OKULARNIKMAGAZYN OKO PARTNEREM 
OBCHODÓW  ŚWIATOWEGO 

DNIA WZROKU!

Zgłoś nam swoje działania!
biuro@interoptyka.pl

-

-
-

11/10/18

#WorldSightDay

- Dioptromierz lunetowy 
  RODENSTOCK VERTEX

- Podgrzewacz do opraw
  PASSAT-S

- Rowkarka ręczna DIA
- Wieszaki do opraw

- Oprawy okularowe TEGRA
   oraz inne w atrakcyjnych 
   cenach, tel. 71 3144845

SPRZEDAM
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