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FIRMA LOKALIZACJA STRONA

ALBINEX SULEJÓWEK 4

AM OPTICAL BYDGOSZCZ 5,25

ARGA POZNAŃ 71

BINOKL JABŁONOWO 59

BLICK-PUNKT JELENIA GÓRA 76

CAMRO SOPOT 12

CLEX POLSKA SZCZECIN 55

DEK-OPTICA WROCŁAW 1,17

ELEFANT OPTYKA POZNAŃ 70

HAYNE POZNAŃ 10

HADAŚ-MARCINIAK WARSZAWA 66

HUMEL JÓZEFÓW 68

i-D TOKYO GDAŃSK 23

IQ PRISMA OPOLE 27

JAI KUDO POZNAŃ 15

KAMEX JÓZEFÓW 6

MACRO OPTIC SZCZECIN 55

MAŻEX WARSZAWA 70

MEDICAL PARTNER POZNAŃ 66
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FIRMA LOKALIZACJA STRONA

MERTZ BOLESŁAWIEC 53

NETZPOLSKA.PL POZNAŃ 67

OKO OPTICAL STRZELIN 2,3

OLAF TABACZYŃSKI POZNAŃ 43

OPTIBLOK WARSZAWA 31

OPTY SPORT ZIELONA GÓRA 70

ORATA WARSZAWA 6

POLAND OPTICAL CIESZYN 74,75

PROSTAF POZNAŃ 19

RAKO OPTYK SERWIS SZCZECIN 58

SERV-OPTIC KRAKÓW 65

SEYKOPOL ŁOMIANKI k/W-wy 71

SPECTRUM 2 WROCŁAW 68

SZAACH KĘDZIERZYN-KOŹLE 70

TAR-POL NIEPOŁOMICE 67

TRESS BRODNICA 57

TRZPIL RUDA TALUBSKA 66

VERMARI EYEWEAR WARSZAWA 11

PRIME VISIO POLSKA OLSZTYN 21
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35%-
10%- 20%-

30 szt.

10 szt. 

15 szt. 

Ogłaszamy Akcję Polaryzację i obniżamy  ceny nakładek 
polaryzacyjnych SunStyle!  To stylowy dodatek, pasujący 
do wszystkich typów opraw okularowych, doskonały na 
słoneczne dni. Nakładki są lekkie, trwałe i łatwe do przycię-
cia. Trzy progi promocyjne sprawiają, że zawsze zyskujesz! 

hayne.pl  |  tel. 61 841 02 05

1599

Nakładki 
polaryzacyjne

małe: nr art. 4908
średnie: nr art. 4907
duże: nr art. 4906 1999

Nakładki polaryzacyjne 
z powłoką lustrzaną

małe: nr art. 4908M
średnie: nr art. 4907M

1999Nakładka 
Blue Blocker 

(bez polaryzacji)
duża: nr art. 4903 1999

Nakładki polaryzacyjne 
z delikatnym zaczepem

małe: nr art. 4902
średnie: nr art. 4901

Reklama Prasowa Nakładki_OKO_DRUK.indd   1 22.03.2019   11:43







POZNAŃSKI SALON OPTYCZNY

12-13.04.2019 POZNAŃ
www.mcro.pl

 

DIOPS
  

17-19.04.2019  DAEGU
www.diops.co.kr

WOF
  

10-12.05.2019  WENZHOU
www.opticsfair.com

V OPTYCZNE FORUM NAUKOWE
  

18.05.2019 WARSZAWA
www.ofn.org.pl

KONFERENCJA EAOO 

17-20.05.2019 RZYM
www.eaoo.info

SILMO BANGKOK 

05-07.06.2019 BANGKOK
www.silmobangkok.com

GIEŁDA OPTYCZNA
  

08.06.2019 WARSZAWA
www.fundacjaszkolyoptycznej.pl

GIEŁDA OPTYCZNA
  

14.06.2019 SOSNOWIEC
www.fundacjaszkolyoptycznej.pl

 

13 KONGRES OPTYKÓW KRIO

14-17.11.2019 KARPACZ
www.kongreskrio.pl

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.





Do każdej pary lifestylowych soczewek
progresywnych z grupy HyperView Identity 2
i HyperView Identity Light otrzymasz
KUPON SODEXO!

KUP PROGRES -
ODBIERZ KUPON

KUPUJĄC

50 zł
w PREZENCIE 

100 zł
w PREZENCIE 

KUPUJĄC

Kupon SODEXO fakturowany jest za 1 zł netto.
Z promocji wyłączone są soczewki 1.50 HV Identity Light Transitions® SCEX
i 1.50 HV Identity Light Transitions® XTRActive™ SCEX.
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trendy wiosna - lato 2019
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1. MCM mod. MCM 126S 717,
2. Salvatore Ferragamo mod. SF 929S 664
3. Marni mod.  ME 635S 31
4. OGI Eyewear mod. valders sun 8523
5. Ultra Limited mod. Albarella
6. LIU JO mod. LJ 117S 717
7. Black�n mod. 05 Sunnyside





1       fot. MIDO
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2.  EVATIK mod. E 9189 S200 
3.  FISH mod. F 3625 M209

4.  KLiiK Denmark mod. K 642 M 201 
5.  X-IDE mod. Corallo

6.  Rye&Lye mod. Pinot c3
7.  Ultra Limited mod. Prato20
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1. Mexx mod. SS 19 Mexx WMN SG 6380 
2. Karl Lagerfeld mod. KL283S 534 
3. Deframe mod. 9043 C1
4. LOOK mod. 10730 S 53 C1S
5. Salvatore Ferragamo  mod. SF196S 048
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i - D Tokyo
kom. +48 502 329 012,
https://pl-pl.facebook.com/iDTokyo
www.instagram.com/idtokyo_eyewear
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mod. 2635 2

mod. 2946

mod. 2948

mod. 2639CD 2

mod. 2941

Opracowanie: Interoptyka  na podst. mat. pras. IQ PRISMA

Wiosenne klimaty forseti PRESTIGE

Najwyższy czas schować ciepłe, puchowe kurtki i ciężkie 
zimowe buty. Wiosna zagościła u nas na dobre, możemy 
poczuć się lekko i swobodnie. 
Nasza wiosenna odsłona kolekcji forseti PRESTIGE to po-
wiew świeżości z nutką nowoczesności. Posiadamy oprawy 
wykonane z acetatu celulozy o wysokiej gęstości, dzięki 
czemu są one lekkie, cienkie ale bardzo wytrzymałe. 
W połączeniu z zausznikami ze stali nierdzewnej tworzą 
oryginalne i modne połączenie. 

Markę forseti PRESTIGE cechuje wysoka jakość produktu 
oraz odwaga w podążaniu za najnowszymi trendami. 
Dlatego posiadamy w swojej ofercie oprawy o różnych, 
ciekawych kształtach i połączeniach kolorystycznych.
 
Express yourself to hasło, które dokładnie oddaje to, 
co w tej kolekcji najlepsze, czyli możliwość wyboru idealnej, 
jedynej oprawy. Zapraszamy do kontaktu z naszymi przed-
stawicielami handlowymi, aby zapoznać się z tą niebanalną 
kolekcją.





CLIP-ON
Na każdą okazję

www.moonlight.pl

SUCCESS XS9705 C2

PRIME XP9419 C4

SUCCESS XS9705 C3



CLIP-ON
Na każdą okazję

www.moonlight.pl

SUCCESS XS9705 C2

PRIME XP9419 C4

SUCCESS XS9705 C3
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1. mod. BAP 054 C003  
2. mod. BDM 0131 C003
3. mod. BRP 013 C 001
4. mod. BAM 009 C 002
5. mod. BQP 004 C 002  

KLASYCZNA ELEGANCJA
W NOWOCZESNYM WYDANIU
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KONTAKT DO NASZYCH PRZEDSTAWICIELI
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MAZOWIECKIE/PODLASKIE: tel.: +48 517 770 468      ŚWIĘTOKRZYSKIE/PODKARPACKIE/LUBELSKIE: tel.: +48 513 123 832 

DOLNOŚLĄSKIE: tel.: +48 513 123 830      ŚLĄSKIE/MAŁOPOLSKIE/OPOLSKIE: tel: +48 507 926 234  

ŁÓDZKIE: tel.: +48 517 770 467      POMORSKIE/ZACHODNIOPOMORSKIE/KUJAWSKO-POMORSKIE: tel.: +48 517 770 470 

WARMIŃSKO-MAZURSKIE: tel.: +48 530 895 390      WIELKOPOLSKIE/LUBUSKIE: tel.: +48 513 123 836
 
 
 



II EDYCJA 
BELUTTI BRAND DAYS 
ZA NAMI!
W dniach 01-03 marca odbyła się prezentacja kolekcji Belutti 
Wiosna/Lato 2019. Event miał miejsce w kameralnym, luksusowym 
kompleksie Mazowsze Medi Spa, ulokowanym w samym sercu 
Beskidu Śląskiego. Głównym i najważniejszym celem spotkania było 
zaprezentowanie nowości z kolekcji opraw okularowych oraz okula-
rów przeciwsłonecznych, znajdujących się w portfolio marki.

II Edycja Belutti Brand Days to weekend poświęcony okularom
i naszym Klientom. Na szczególną uwagę zasługują modele inspiro-
wane ikonami stylu, takimi, jak: Audrey Hepburn, Brigitte Bardot czy 
Gigi Hadid. 

W najnowszej kampanii, marka skupia się przede wszystkim na 
najmniejszym nawet detalu i przekonuje, że okulary są jak biżuteria, 
która podkreśla styl i charakter!
Modele wykonane są z najwyższej jakości materiałów. Zaskakują 
niecodziennymi połączeniami kolorystycznymi, przezroczystymi 
wstawkami, zdobiącymi fronty opraw    czy metalowymi mostkami. 
Takie oprawy, przykuwają uwagę, dodając każdemu odrobinę tajem-
niczości. Dla kobiet i mężczyzn, którzy cenią ponadczasową klasykę, 
Belutti proponuje – nigdy nie wychodzące z mody – połączenia czerni 
ze złotem, granatu czy brązu. Gwarantujemy, że każdy znajdzie coś 
idealnego dla siebie.



Oprawy okularowe oraz okulary
przeciwsłoneczne Belutti są dostępne 
w kilkuset renomowanych Salonach 
Optycznych w Polsce.
Po więcej nowości zapraszamy na stronę: 
www.belutti.com



34 2019/2

Akomodacja –  twój układ 
ostrego widzenia.

Oko człowieka ma jedno za- 
danie – widzieć. Widzieć                     
z daleka i widzieć z bliska. 
Widzieć, gdy jesteśmy nieru-
chomo i gdy się poruszamy. 
Widzieć obiekty stałe i rucho-
me. W dużym uproszczeniu, 
oko jest �zycznym układem 
optycznym, który pozwala            
na odwzorowanie widzianego 
obrazu na siatkówce. Siatków-
ka przekształca obraz w impuls 
nerwowy i przekazuje do wyż- 
szych ośrodków widzenia. 
Jak to się dzieje, że widzimy 
wyraźnie obrazy, które są             
w różnej odległości od nas?

Najdokładniejszy system 
optyczny.

Wyraźne widzenie obrazów, 

które znajdują się w różnej 
odległości od oka jest możliwe 
dzięki akomodacji (nastawność 
oczu). 

Akomodacja jest to proces 
zmiany kształtu soczewki                  
w oku (praca mięśnia rzęsko-
wego). Zmiana kształtu 
soczewki pociąga za sobą 
zmianę mocy, a zmiana mocy 
soczewki pozwala widzieć 
ostro w różnych odległościach.
W praktyce: gdy patrzymy                   
w dal, mięsień rzęskowy 
soczewki oka jest rozluźniony, 
a soczewka płaska. 
Gdy zbliżamy przedmiot do 
oka mięsień napina się, 
soczewka staje się bardziej 
wypukła, zwiększa swoją moc, 
a my widzimy wyraźnie.

Akomodacja jest procesem 
automatycznym. Steruje nią 

autonomiczny układ nerwowy. 
Innymi słowy, to nie my decy- 
dujemy jak mocno skurczy się 
mięsień rzęskowy. 
Zmiana napięcia mięśnia 
rzęskowego następuje mimo-
wolnie.

Jednak akomodacja jest 
sprzężona z innymi proce-
sami i czynnikami, takimi 
jak:

 ruchy wergencyjne oczu,

świadomość bliskości 
przedmiotów (czynnik psy-  
chologiczny/proksymalny),

wielkość przedmiotów,

wolicjonalne sterowanie . .   
ostrością obrazu.

AKOMODACJA 
- kompendium wiedzy w pigułce.

medycyna 
i optyka

Barbara Pakuła - optometrystka, 
terapeuta widzenia, kontaktolog.



Jakie znamy zaburzenia akomodacji?
Zaburzenia akomodacji to nie są wady wzroku! To czy masz krótkowzroczność, nadwzroczność czy 
astygmatyzm, nie oznacza, że masz też problem z akomodacją.

Może być zupełnie odwrotnie – nie nosisz okularów, widzisz doskonale, jednak Twoja akomodacja 
pracuje źle lub nadmiernie.

Zaburzenie, które każdy z nas zaobserwuje po 40 roku życia, to spadek mocy akomodacji (amplituda 
akomodacji maleje). Mówimy wtedy o starczowzroczności (prezbiopia) lub potocznie mamy „zbyt 
krótką rękę do czytania”.

Kolejne są niedostateczna i nadmierna akomodacja.
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Dysfunkcje akomodacji – czynniki i objawy:
Niepoprawną pracę akomodacji 
może spowodować wiele 
czynników:

. przemęczenie,

. stres,

. nadmierna ilość pracy z bliska,

. choroby ogólnoustrojowe,

. uboczne działanie leków,

. histeria,

. depresja.                                
                                                                            

Objawy zaburzeń akomodacji to:

. ból oczu,

. ból głowy,

. zmęczenie oczu,

. pieczenie oczu,

. rozmazywanie obrazu z bliska,

. niestabilność ostrości obrazu przy prze-
 rzucaniu wzroku na różne obiekty,

. astenopia,

. okresowe dwojenie obrazu,

. światłowstręt.

Sprawna akomodacja to 
podstawa wyraźnego widzenia 
z bliska. To ona sprawia, że mo- 
żemy przerzucać wzrok na 
różne przedmioty w różnych 
odległościach i po prostu je 
widzieć.
Jednak, jak każdy proces w na- 
szym ciele, może źle działać – 
zbyt szybko, zbyt wolno, wcale. 
Akomodacja pracuje niezależ-
nie od naszej woli, jest autono-

miczna. Mięsień rzęskowy 
napina się i rozluźnia w zależ-
ności od odległości i przedmio-
tu na jakim się skupiamy. Dzi- 
siejsze czasy są bardzo wyma-
gające dla akomodacji. Mięsień 
rzęskowy jest napięty przez ca- 
ły czas, gdy patrzymy w komór- 
kę, komputer. Praca biurowa 
wykańcza nasze oczy. 
Nawet teraz, gdy piszę ten 
artykuł, moje oczy są w stałym 

napięciu.
Gdy tylko zaczyna się dziać coś 
złego z akomodacją, widzimy 
nieostro, niestabilnie (zarówno 
w dali jak i bliży). Pojawia się 
ogromna męczliwość oczu                  
i bóle głowy. Niechęć do pracy 
z bliska wzrasta, a wydajność 
maleje.
Co sprawia, że możemy mieć 
problemy z akomodacją? 
Jak możemy sobie pomóc?

Dysfunkcje akomodacji –  jak je rozpoznać?



36 2019/2

Niedostateczna akomodacja
Ta kategoria dzieli się na pięć typów osłabienia:

 

w w w .ba r ba r a pa k ula . p l

Akomodacja - jak działa?

Niesprawność 
akomodacji

Niedostateczna 
akomodacja

Męczliwość 
akomodacji

Ociężałość 
akomodacji

Paraliż 
akomodacji

3 4 521

pacjenci wykazują 
dużą trudność
w szybkim wyos- 
trzaniu obrazu, 
przerzucając 
wzrok z dali 
na bliż, mimo 
że amplituda 
akomodacji ich 
oczu jest w nor-
mie.

pacjenci mają 
obniżoną spraw-
ność i amplitudę 
akomodacji. 
Najczęściej punkt 
bliski akomodacji 
jest też oddalony.

oczy bardzo 
szybko się męczą, 
a widzenie po-
garsza podczas 
dłuższej pracy 
z bliska. W trakcie 
testów sprawdza-
jących akomoda-
cję pacjent po- 
czątkowo szybko
i sprawnie je wy- 
konuje, ale tem-
po zaczyna 
zwalniać.

odpowiedź 
akomodacyjna 
pojawia się 
z opóźnieniem.

brak jakiejkolwiek 
odpowiedzi 
akomodacji.
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Nadmierna akomodacja. 

Nadmierna akomodacja 
nazywana jest również 
spazmem akomodacyjnym. 
Charakteryzuje ją tak zwany 
spazm triady bliży, czyli 
nadmierna konwergencja 
(ruch zbieżny oczu), pseudo- 
krótkowzroczność, zwężenie 
źrenic. Jako że temat tej 
dysfunkcji jest nieco bardziej 
złożony, przyjrzyjmy się 
skurczowi akomodacji nieco 
szerzej.

Co to jest skurcz akomodacji?

Skurcz akomodacji (spazm) to 
sytuacja, w której odpowiedź 
akomodacji jest zbyt silna 
w stosunku do bodźca. Mięsień 
rzęskowy nadmiernie się kur-
czy. Stałe, nadmierne napięcie 
akomodacyjne powoduje 
problemy z rozluźnianiem 
mięśnia rzęskowego i pacjent 
patrząc na dal widzi nieostro 
(pseudokrótkowzroczność).

Skurcz akomodacji – 
u kogo występuje?

Spazm akomodacji jest spoty-
kany u osób z nieskorygowaną 
nadwzrocznością. W tej sytuacji 
pacjenci stale używają większej 
części akomodacji, co powodu-
je skurcz.

Kolejna grupa osób, u których 
spotykamy skurcz akomodacji 
to osoby długotrwale pracują-
ce z bliska. Jeżeli przez kilka 
godzin z rzędu pracują w jed- 
nej, bliskiej odległości, nie 
dbają o rozluźnienie oczu po- 
przez patrzenie w dal to 
narażają się na powstanie 
spazmu akomodacyjnego.
Niestety, w tej grupie jest coraz 
więcej dzieci i nastolatków.
Spazm akomodacji pojawia się 
w niektórych chorobach 
neurologicznych i ogólnych 
oraz w przypadku guza przy-

sadki czy móżdżku. Może 
towarzyszyć porażeniu mięśni. 
Występuje w sytuacji silnego, 
przewlekłego stresu lub 
przebytej traumy.

Niekiedy spazm akomodacji 
pojawia się jako skutek ubocz-
ny działania niektórych leków.

Skurcz akomodacji – 
objawy.

U osób, które mają nieskorygo-
waną nadwzroczność najczęst-
szym objawem jest zmęczenie 
oczu i bóle głowy. Osoby bez 
wady wzroku skarżą się na roz- 
mazywanie obrazu z daleka, 
zwłaszcza po długotrwałej 
pracy wzrokowej.
Często pacjenci mówią o nie- 
stabilnej ostrości widzenia 
zarówno z daleka, jak i z bliska.

Skurcz akomodacji charaktery-
zuje również tak zwana triada 
bliży, czyli nadmierna konwer-
gencja (ruch zbieżny oczu), 
pseudokrótkowzroczność, 
zwężenie źrenic.

Spazm akomodacyjny – 
postępowanie.

Jeżeli podczas badania widzę, 
że pacjent ma problem ze 
spazmem akomodacyjnym, 
bardzo zależy mi na tym, żeby 
zrozumiał istotę problemu.

Pacjenci muszą być świadomi, 
że zła higiena pracy powoduje 
skurcz akomodacyjny. Z kolei 
spazm  pociąga za sobą pro-
blemy z widzeniem z daleka, 
niepotrzebne zmęczenie i ból. 
Szybko wprowadzona zmiana 
nawyków w pracy i ćwiczenia 
wzrokowe (oraz skorygowanie 
wady wzroku, nawet jeżeli jest 
to niewielka nadwzroczność 
czy astygmatyzm) wyeliminuje 
problem.
Pacjent musi wiedzieć, że cze- 
kając, aż problem „sam przej-

dzie” naraża się na zwiększenie 
dolegliwości i przekształcenie 
pseudokrótkowzroczności               
w stałą, nieodwracalną krótko-
wzroczność.

Spazm akomodacyjny – 
badanie.

Przede wszystkim, pacjenci 
powinni się zgłosić do specjali-
sty okulisty/optometrysty. 
Przeprowadzony zostanie do-
kładny wywiad oraz badanie. 

Badanie będzie uwzględniać:

badanie wady wzroku,

badanie ruchów oczu,

badanie widzenia obuocz-
nego,

badanie akomodacji.

Jeżeli widzisz u siebie objawy 
zaburzeń akomodacji zgłoś         
się do optometrysty. Jeżeli to 
starczowzroczność, to przepi-
szemy  okulary do czytania. 
Jeżeli spazm  lub inne dysfunk-
cje akomodacji zaprosimy Cię 
na trening. Z drugiej strony – 
akomodację możesz usprawnić 
w warunkach domowych.

Jak ćwiczyć akomodację?

Niektórzy specjaliści uważają, 
że akomodacji nie da się ćwi-
czyć ze względu na to, że jest 
procesem autonomicznym. 
Wiemy jednak, że akomodacja 
jest sprzężona z konwergencją 
i pobudzając lub rozluźniając 
konwergencyjne ruchy oczu 
jednocześnie pracujemy z ako-
modacją. Bezpośrednim 
sposobem na pobudzanie
i rozluźnianie akomodacji jest 
użycie soczewek plusowych
i minusowych (wykorzystujemy 
foropter lub �ippery akomoda-
cyjne). Właśnie te narzędzia 
można wykorzystać chcąc 
poprawić sprawność i wytrzy-
małość mięśnia rzęskowego.
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Najprostszym ćwiczeniem jest patrzenie w dal, a następnie przerzucenie wzroku 
na bliski obiekt.

DAL – BLIŻ.  Przykład:

Stajemy w oknie i spoglądamy na najdalszy możliwy, widoczny tekst - reklamę, numer 
bloku, nazwę ulicy,  rejestrację samochodu. Nie spinamy się, patrzymy swobodnie. 

Następnie przerzucamy wzrok na trzymaną w rękach książkę / gazetę (odległość około                
40 cm). Wyostrzamy widziany tekst. Utrzymujemy ostrość około 20 sekund.            

Ponownie patrzymy na dal. Wyostrzamy obraz i patrzymy 20 sekund. 

Przerzucamy wzrok na bliż, itd.

Patrzymy w ten sposób po 3 minuty na każde oko osobno.

Wykonując powyższe ćwiczenie bardzo szybko da się zauważyć zmęczenie akomodacji. Z każdym 
cyklem wyostrzenie obrazu jest wolniejsze.

Do takiego treningu można zastosować karty Harta lub samodzielnie wydrukować litery i przywiesić 
na lodówkę lub ścianę.

Trening utrudniamy stosując �ippery akomodacyjne, zmieniając odległość widzianych obiektów         
i ich wielkość.
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Jak możemy ćwiczyć akomodację w domu?
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Śledzenie tekstu.Śledzenie tekstu.
Następne ćwiczenie to czyta-
nie książki i jednoczesne 
przybliżanie jej do siebie.
Ćwiczymy jednoocznie. 
Czytamy książkę w naturalny 

sposób i stopniowo przysuwa-
my ją do siebie, aż zauważymy 
rozmazanie tekstu. 
Następnie odsuwamy ją od 
siebie, aż wyprostujemy rękę. 
W tym momencie możemy 
przerzucić wzrok na dal – by 

rozluźnić akomodację. 
Następnie, ponownie spoglą-
damy na książkę, wyostrzamy 
tekst i czytając przybliżamy ją, 
aż do rozmazania liter.
Ćwiczymy każde oko oddziel-
nie (po 3 minuty) .

Jak ćwiczymy z kar-
tami fuzyjnymi?
Na kartach zawsze widzisz dwa 
obrazki.  Twoim zadaniem jest 
stworzyć oczami trzeci rysunek 
– kota siedzącego na płocie.

Są dwa sposoby. Jeden to 
skrzyżowanie wzroku przed 
kartami, drugi to skrzyżowanie 
wzroku za kartami (patrzymy 
przez karty, jakbyśmy mieli 
nadnaturalne możliwości 
prześwietlania wzrokiem 
papieru). Każdy sposób 
rozwinie inną umiejętność. 
Jeden dywergencję, drugi 
konwergencję (zakresy fuzyj-
ne). Nie mniej jednak, jeżeli 
będziesz utrzymywał wyraźny 

obraz patrząc przez kartę           
i przed kartę stymulujesz 
akomodację i ćwiczysz mięsień 
rzęskowy.

Karty fuzyjne i ekscentryczne 
koła mają tę możliwość, że ćwi-
czymy konwergencję i dywer-
gencję, akomodację, poczucie 
głębi i trójwymiarowości 
jednocześnie.

Pacjenci zaczynający trening 
mogą mieć początkowo 
trudność z utrzymaniem 
pojedynczego obrazu. 
Czasem mogą ignorować 
obraz pochodzący z jednego 
oka. Jednak regularny trening 
najpierw wzmocni fuzję, póź- 
niej zakres utrzymania fuzji. 

Pacjenci mający osłabione 
poczucie głębi wzmocnią je,
a przy okazji ćwiczą akomoda-
cję. Bardzo lubię karty fuzyjne, 
zwłaszcza, że mogę dawać je 
pacjentom do terapii domo-
wej. 
Akcesoria do terapii akomoda-
cji, w tym karty fuzyjne i ekscen-
tryczne koła znajdą Państwo       
w sklepie internetowym: 
sklep.barbarapakula.pl. 

Akomodacja to współcześnie 
coraz bardziej rosnący problem. 
Pamiętajmy zatem, przede 
wszystkim o pro�laktyce zdro-
wego wzroku i regularnych 
badaniach, które pozwolą nam 
uniknąć tego problemu, bądź 
całkowicie go wyeliminować.

Karty fuzyjne.Karty fuzyjne.

Kolejnym ćwiczeniem, które 
można zastosować w domu
są karty fuzyjne.
Karty fuzyjne (i ekscentryczne 

koła) mają za zadanie zwięk-
szyć możliwości fuzyjne pa-
cjenta. Innymi słowy, mają 
wzmocnić siłę mięśni okoru-
chowych odpowiedzialnych 
za złożenie obrazów pocho-

dzących z obydwu oczu.
 
Akomodacja jest sprzężona           
z fuzją i każde ćwiczenie z nią 
związane jest związane rów-
nież z akomodacją.
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Definicją kolorów w przeszłości 
zajmowali się już znamienici fizycy 
oraz artyści, jak choćby szwajcar-
ski ekspresjonista, teoretyk sztu-
ki związany ze szkołą Bauhausu, 
Johannes Itten. W książce „Sztuka 
koloru”, wydanej w 1961 roku, Itten 
zasugerował, że każdego człowie-
ka na podstawie jego kolorystyki 
można przyporządkować do jednej 
z czterech grup. Za inspirację do 
opisu tych grup posłużyły mu pory 
roku. 
Strefy kolorów według Ittena 
1. Wiośnie przyporządkowany jest 
zbiór kolorów z podkładem w od-
cieniu barwy żółtej. Są to barwy 
emanujące energią, witalnością, 
świeżością, radością, optymizmem. 
Odbieramy je jako ciepłe. 
2. Lato to grupa kolorów z  obec-
nością i przewagą barwy niebie-
skoszarej. O barwach tych możemy 
powiedzieć, że są przytłumione, 
przygaszone, o średnim nasyceniu, 
nieostre, chłodne. 

3. W przypadku jesieni, o przyna-
leżności kolorów do tej grupy de-
cyduje domieszka w ich składzie 
barwy szarożółtej. Są to więc ko-
lory nasycone, przygaszone, raczej 
ciemne, a przede wszystkim ciepłe.
4. Zima to zbiór barw mających       
w swoim składzie domieszkę bieli 
lub błękitnofioletowych odcieni. 
Grupę tę tworzą kolory czyste, na-
sycone, często ciemne, chłodne.
Jak określić pigmentację skóry?
Pigmentację możemy zmierzyć na 
kilka sposobów. Podczas stylizacji 
opraw okularowych najbardziej 
skuteczne okazują się dwie meto-
dy: krótki wywiad oraz test kół ko-
lorystycznych. Do wywiadu będzie 
nam potrzebny opis typów pig-
mentacyjnych. Poniżej znajduje się 
charakterystyka poszczególnych 
grup pigmentacyjnych skóry. 
I pigmentacja (wiosenna) – dwa 
podtypy
a. Skóra z podkładem koloru białe-
go: 

–   skóra w kolorze z podkładem 
bieli lub fioletu; 
–   zazwyczaj kontakt ze słońcem 
kończy się dla niej zaczerwienie-
niem lub poparzeniem; 
–  skóra ta w zasadzie nie opala się; 
–   na ciele występują piegi, które 
podczas kąpieli słonecznych ciem-
nieją.
b. Skóra z podkładem żółtym: 
–   kolor skóry jest zazwyczaj jasny 
lub bardzo jasny; 
–  w odcieniu ciepłym z podkładem 
żółci, czasami w odcieniu koniaku; 
–   skóra opala się na kolor jaśniej-
szy; 
–  występują piegi o odcieniu mio-
dowym; 
–   podczas opalania piegi „zlewają 
się” z kolorem opalenizny; 
–  skóra opala się dość łatwo - efek-
ty opalenizny widoczne są w krót-
kim czasie;
II pigmentacja (letnia) 
–  kolor skóry jest jasny do średnie-
go, zazwyczaj z podkładem szaro-

Dobór koloru opraw okularowych 
zależny jest od subtonu pigmenta-
cji skóry klienta, czyli, krótko mó-
wiąc, od fototypu skóry człowieka. 
Czym jest fototyp skóry?
Termin ten wprowadził do świata 
medycznego dr Thomas B. Fitzpa-
trick, dermatolog z Harvard Medi-
cal School. Podjął się on klasyfikacji 
rodzajów karnacji, czyli kolorów 
ludzkiej skóry w zależności od jej 
zachowania na promieniowanie 
UV. Swoje badania oparł o obser-
wacje reakcji skórnych po pierw-
szej w roku ekspozycji na słońce. 
Wynikiem tych badań jest opis cha-
rakterystycznych cech sześciu foto-
typów, które określają temperaturę 
barwową pigmentacji, dzieląc sub-
tony skóry na chłodne i ciepłe. 

W 1975 roku dr Fitzpatrick przed-
stawił wyniki swoich doświadczeń, 
które do dzisiaj stanowią także          
o zrozumieniu doboru kolorów,       
a tym samym pomocne są w styli-
zacji opraw okularowych. 
To melanina, a właściwie jej trzy 
różne rodzaje (trzy pigmenty z gru-
py melanin) tworzą osobniczy, ge-
netycznie uwarunkowany i niepo-
wtarzalny koloryt skóry. Dlatego 
możemy obserwować obecność       
w skórze takich kolorów-barwni-
ków, jak: żółty, pomarańczowy, 
czerwony, fioletowy, niebieski czy 
zielony. 
Punktem wyjścia w uświadomieniu 
sobie, że u każdego z nas występu-
ją różne i indywidualne kolory jest 
kolor tęczówki oka. Jednak tęczów-

ka stanowi zaledwie 1% wartości    
w układzie pigmentacyjnym, dla-
tego w 99 % barw opraw okularo-
wych nie dobieramy do koloru tę-
czówki oka. 
Najważniejszą informacją przy do-
borze kolorów w stylizacji opraw 
okularowych jest pigmentacja 
skóry - fototyp. Dlaczego odcień 
skóry jest punktem odniesienia 
do kolorów opraw okularowych? 
Odpowiedź z punktu widzenia me-
dycznego, jak i praktycznego, jest 
logiczna. To skóra posiada najwięk-
szą część barwników reprezentują-
cych nasz koloryt. W tym układzie 
rozróżniamy sześć fototypów. 
Należy więc dopasować kolor opra-
wy do odcienia skóry klienta. 

Okiem Stylisty 
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Dobór koloru opraw okularowych 
zależny jest od subtonu pigmenta-
cji skóry klienta, czyli, krótko mó-
wiąc, od fototypu skóry człowieka. 
Czym jest fototyp skóry?
Termin ten wprowadził do świata 
medycznego dr Thomas B. Fitzpa-
trick, dermatolog z Harvard Medi-
cal School. Podjął się on klasyfikacji 
rodzajów karnacji, czyli kolorów 
ludzkiej skóry w zależności od jej 
zachowania na promieniowanie 
UV. Swoje badania oparł o obser-
wacje reakcji skórnych po pierw-
szej w roku ekspozycji na słońce. 
Wynikiem tych badań jest opis cha-
rakterystycznych cech sześciu foto-
typów, które określają temperaturę 
barwową pigmentacji, dzieląc sub-
tony skóry na chłodne i ciepłe. 

W 1975 roku dr Fitzpatrick przed-
stawił wyniki swoich doświadczeń, 
które do dzisiaj stanowią także          
o zrozumieniu doboru kolorów,       
a tym samym pomocne są w styli-
zacji opraw okularowych. 
To melanina, a właściwie jej trzy 
różne rodzaje (trzy pigmenty z gru-
py melanin) tworzą osobniczy, ge-
netycznie uwarunkowany i niepo-
wtarzalny koloryt skóry. Dlatego 
możemy obserwować obecność       
w skórze takich kolorów-barwni-
ków, jak: żółty, pomarańczowy, 
czerwony, fioletowy, niebieski czy 
zielony. 
Punktem wyjścia w uświadomieniu 
sobie, że u każdego z nas występu-
ją różne i indywidualne kolory jest 
kolor tęczówki oka. Jednak tęczów-

ka stanowi zaledwie 1% wartości    
w układzie pigmentacyjnym, dla-
tego w 99 % barw opraw okularo-
wych nie dobieramy do koloru tę-
czówki oka. 
Najważniejszą informacją przy do-
borze kolorów w stylizacji opraw 
okularowych jest pigmentacja 
skóry - fototyp. Dlaczego odcień 
skóry jest punktem odniesienia 
do kolorów opraw okularowych? 
Odpowiedź z punktu widzenia me-
dycznego, jak i praktycznego, jest 
logiczna. To skóra posiada najwięk-
szą część barwników reprezentują-
cych nasz koloryt. W tym układzie 
rozróżniamy sześć fototypów (tab. 
1).
Należy więc dopasować kolor opra-
wy do odcienia skóry klienta. 

Definicją kolorów w przeszłości 
zajmowali się już znamienici fizycy 
oraz artyści, jak choćby szwajcar-
ski ekspresjonista, teoretyk sztu-
ki związany ze szkołą Bauhausu, 
Johannes Itten. W książce „Sztuka 
koloru”, wydanej w 1961 roku, Itten 
zasugerował, że każdego człowie-
ka na podstawie jego kolorystyki 
można przyporządkować do jednej 
z czterech grup. Za inspirację do 
opisu tych grup posłużyły mu pory 
roku. 
Strefy kolorów według Ittena 
1. Wiośnie przyporządkowany jest 
zbiór kolorów z podkładem w od-
cieniu barwy żółtej. Są to barwy 
emanujące energią, witalnością, 
świeżością, radością, optymizmem. 
Odbieramy je jako ciepłe. 
2. Lato to grupa kolorów z  obec-
nością i przewagą barwy niebie-
skoszarej. O barwach tych możemy 
powiedzieć, że są przytłumione, 
przygaszone, o średnim nasyceniu, 
nieostre, chłodne. 

3. W przypadku jesieni, o przyna-
leżności kolorów do tej grupy de-
cyduje domieszka w ich składzie 
barwy szarożółtej. Są to więc ko-
lory nasycone, przygaszone, raczej 
ciemne, a przede wszystkim ciepłe.
4. Zima to zbiór barw mających       
w swoim składzie domieszkę bieli 
lub błękitnofioletowych odcieni. 
Grupę tę tworzą kolory czyste, na-
sycone, często ciemne, chłodne.
Jak określić pigmentację skóry?
Pigmentację możemy zmierzyć na 
kilka sposobów. Podczas stylizacji 
opraw okularowych najbardziej 
skuteczne okazują się dwie meto-
dy: krótki wywiad oraz test kół ko-
lorystycznych. Do wywiadu będzie 
nam potrzebny opis typów pig-
mentacyjnych. Poniżej znajduje się 
charakterystyka poszczególnych 
grup pigmentacyjnych skóry. 
I pigmentacja (wiosenna) – dwa 
podtypy
a. Skóra z podkładem koloru białe-
go: 

–   skóra w kolorze z podkładem 
bieli lub fioletu; 
–   zazwyczaj kontakt ze słońcem 
kończy się dla niej zaczerwienie-
niem lub poparzeniem; 
–  skóra ta w zasadzie nie opala się; 
–   na ciele występują piegi, które 
podczas kąpieli słonecznych ciem-
nieją.
b. Skóra z podkładem żółtym: 
–   kolor skóry jest zazwyczaj jasny 
lub bardzo jasny; 
–  w odcieniu ciepłym z podkładem 
żółci, czasami w odcieniu koniaku; 
–   skóra opala się na kolor jaśniej-
szy; 
–  występują piegi o odcieniu mio-
dowym; 
–   podczas opalania piegi „zlewają 
się” z kolorem opalenizny; 
–  skóra opala się dość łatwo - efek-
ty opalenizny widoczne są w krót-
kim czasie;
II pigmentacja (letnia) 
–  kolor skóry jest jasny do średnie-
go, zazwyczaj z podkładem szaro-
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zachowania na promieniowanie 
UV. Swoje badania oparł o obser-
wacje reakcji skórnych po pierw-
szej w roku ekspozycji na słońce. 
Wynikiem tych badań jest opis cha-
rakterystycznych cech sześciu foto-
typów, które określają temperaturę 
barwową pigmentacji, dzieląc sub-
tony skóry na chłodne i ciepłe. 

W 1975 roku dr Fitzpatrick przed-
stawił wyniki swoich doświadczeń, 
które do dzisiaj stanowią także          
o zrozumieniu doboru kolorów,       
a tym samym pomocne są w styli-
zacji opraw okularowych. 
To melanina, a właściwie jej trzy 
różne rodzaje (trzy pigmenty z gru-
py melanin) tworzą osobniczy, ge-
netycznie uwarunkowany i niepo-
wtarzalny koloryt skóry. Dlatego 
możemy obserwować obecność       
w skórze takich kolorów-barwni-
ków, jak: żółty, pomarańczowy, 
czerwony, fioletowy, niebieski czy 
zielony. 
Punktem wyjścia w uświadomieniu 
sobie, że u każdego z nas występu-
ją różne i indywidualne kolory jest 
kolor tęczówki oka. Jednak tęczów-

ka stanowi zaledwie 1% wartości    
w układzie pigmentacyjnym, dla-
tego w 99 % barw opraw okularo-
wych nie dobieramy do koloru tę-
czówki oka. 
Najważniejszą informacją przy do-
borze kolorów w stylizacji opraw 
okularowych jest pigmentacja 
skóry - fototyp. Dlaczego odcień 
skóry jest punktem odniesienia 
do kolorów opraw okularowych? 
Odpowiedź z punktu widzenia me-
dycznego, jak i praktycznego, jest 
logiczna. To skóra posiada najwięk-
szą część barwników reprezentują-
cych nasz koloryt. W tym układzie 
rozróżniamy sześć fototypów (tab. 
1).
Należy więc dopasować kolor opra-
wy do odcienia skóry klienta. 
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logiczna. To skóra posiada najwięk-
szą część barwników reprezentują-
cych nasz koloryt. W tym układzie 
rozróżniamy sześć fototypów (tab. 
1).
Należy więc dopasować kolor opra-
wy do odcienia skóry klienta. 

Definicją kolorów w przeszłości 
zajmowali się już znamienici fizycy 
oraz artyści, jak choćby szwajcar-
ski ekspresjonista, teoretyk sztu-
ki związany ze szkołą Bauhausu, 
Johannes Itten. W książce „Sztuka 
koloru”, wydanej w 1961 roku, Itten 
zasugerował, że każdego człowie-
ka na podstawie jego kolorystyki 
można przyporządkować do jednej 
z czterech grup. Za inspirację do 
opisu tych grup posłużyły mu pory 
roku. 
Strefy kolorów według Ittena 
1. Wiośnie przyporządkowany jest 
zbiór kolorów z podkładem w od-
cieniu barwy żółtej. Są to barwy 
emanujące energią, witalnością, 
świeżością, radością, optymizmem. 
Odbieramy je jako ciepłe. 
2. Lato to grupa kolorów z  obec-
nością i przewagą barwy niebie-
skoszarej. O barwach tych możemy 
powiedzieć, że są przytłumione, 
przygaszone, o średnim nasyceniu, 
nieostre, chłodne. 

3. W przypadku jesieni, o przyna-
leżności kolorów do tej grupy de-
cyduje domieszka w ich składzie 
barwy szarożółtej. Są to więc ko-
lory nasycone, przygaszone, raczej 
ciemne, a przede wszystkim ciepłe.
4. Zima to zbiór barw mających       
w swoim składzie domieszkę bieli 
lub błękitnofioletowych odcieni. 
Grupę tę tworzą kolory czyste, na-
sycone, często ciemne, chłodne.
Jak określić pigmentację skóry?
Pigmentację możemy zmierzyć na 
kilka sposobów. Podczas stylizacji 
opraw okularowych najbardziej 
skuteczne okazują się dwie meto-
dy: krótki wywiad oraz test kół ko-
lorystycznych. Do wywiadu będzie 
nam potrzebny opis typów pig-
mentacyjnych. Poniżej znajduje się 
charakterystyka poszczególnych 
grup pigmentacyjnych skóry. 
I pigmentacja (wiosenna) – dwa 
podtypy
a. Skóra z podkładem koloru białe-
go: 

–   skóra w kolorze z podkładem 
bieli lub fioletu; 
–   zazwyczaj kontakt ze słońcem 
kończy się dla niej zaczerwienie-
niem lub poparzeniem; 
–  skóra ta w zasadzie nie opala się; 
–   na ciele występują piegi, które 
podczas kąpieli słonecznych ciem-
nieją.
b. Skóra z podkładem żółtym: 
–   kolor skóry jest zazwyczaj jasny 
lub bardzo jasny; 
–  w odcieniu ciepłym z podkładem 
żółci, czasami w odcieniu koniaku; 
–   skóra opala się na kolor jaśniej-
szy; 
–  występują piegi o odcieniu mio-
dowym; 
–   podczas opalania piegi „zlewają 
się” z kolorem opalenizny; 
–  skóra opala się dość łatwo - efek-
ty opalenizny widoczne są w krót-
kim czasie;
II pigmentacja (letnia) 
–  kolor skóry jest jasny do średnie-
go, zazwyczaj z podkładem szaro-
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niebieskiego lub/i czerwonego; 
–   podczas kąpieli słonecznych 
pierwszym objawem jest podraż-
nienie skóry w postaci zaczerwie-
nień; 
–  kolor opalenizny jest ciemniejszy 
od koloru opalenizny osób z grupy I; 
–   możemy go określić jako brązo-
woszary; 
–  w procesie opalania mogą poja-
wić się piegi; 
III pigmentacja (jesienna) – dwa 
podtypy 
Kolor skóry możemy określić jako 
żółty złamany, tu żółć łączy się naj-
częściej z zielenią, budując złudze-
nie szarości:
a. biały odcień skóry (występuje 
rzadko) 
–  osoby o tej pigmentacji powinny 
unikać nadmiernego kontaktu ze 
słońcem, ponieważ może to dopro-
wadzić do zaczerwienienia lub po-
parzenia skóry; 
–  piegi są zazwyczaj nieodłącznym 
elementem na ciele osób z grupy 
jesiennej. 
Druga grupa ma ciemniejszą skórę: 
–  koloryt skóry jest ciemniejszy niż  
w grupie pigmentacyjnej I i II; 
–  zawsze z domieszką starego zło-
ta, żółtego i zielonego koloru; 
–   spotykany odcień skóry to: he-
ban, mahoń; 
–  skóra doskonale przyjmuje nawet 
dłuższe kąpiele słoneczne; 
–  kolor opalenizny wzmaga się, aż 
do stosunkowo ciemnych odcieni; 

–  jej odcienie to słoneczne brązy; 
IV pigmentacja (zimowa) – dwa 
podtypy 
Pigmentację zimową możemy po-
dzielić na dwie podgrupy kolory-
styczne: na grupę jasną, gdzie kolor 
skóry będzie blady i grupę ciemną, 
gdzie kolor skóry będzie najciem-
niejszy z omawianych. 
Grupa jasna: 
–  powinna unikać kontaktu ze słoń-
cem; 
–   zbyt długie kąpiele słoneczne 
mogą powodować podrażnienia 
lub poparzenia skóry; 
–   kontakt ze słońcem może pro-
wadzić do charakterystycznego za-
czerwienienia skóry; 
–   jasny, alabastrowy odcień skóry, 
pozostaje w mocnym kontraście 
z  ciemnym, naturalnym kolorem 
włosów; 
Grupa ciemna: 
– naturalna struktura i budowa 
barwników pozwala na dłuższy 
kontakt ze słońcem; 
– proces opalania owocuje oliw-
kowobrązowym odcieniem koloru 
skóry; 

Taki wywiad z klientem wykonuje-
my przed przymierzaniem opraw. 
Podobnie postępujemy z kołami 
kolorystycznymi. Wywiad i koła ko-
lorystyczne dają pewność analizy 
kolorystyki skóry klienta i jego pig-
mentacji. 

Koła kolorystyczne 
Drugą, wygodną i wizualnie atrak-
cyjną formą doboru koloru opraw 
okularowych podczas stylizacji są 
koła kolorystyczne, opracowane na 
bazie wzornika kolorów Pantone. 
Zestaw kół składa się z czterech pig-
mentacji, opisanych powyżej. Każdą   
z czterech ram „przymierzamy” do 
twarzy klienta. Ta rama, w której ko-
loryt skóry wygląda najkorzystniej, 
będzie podstawą doboru koloru 
opraw okularowych. Ramy są naj-
bardziej naukowo i technologicznie 
opracowanym narzędziem w tym 
procesie, pozwalając na: 
–   szybką i bezbłędną analizę kolo-
rytu skóry podczas doboru koloru 
opraw; 
–   wprowadzenie nowej i skutecz-
nej metody doboru kolorów opraw; 
–   zbudowanie, poprzez nowe na-
rzędzia, pozycji wiarygodnego au-
torytetu i eksperta; 
–  wprowadzenie wyróżnika w salo-
nie w procesie obsługi klienta i pod-
niesienie kompetencji obsługi; 
–   wzrost zainteresowania nowymi 
metodami u klientów. 

Do lektury tekstu traktującego o ko-
lejnych aspektach kolorystycznych, 
tym razem w metalowych oprawach 
okularowych, zapraszam już w kolej-
nym numerze magazynu „OKO“. 
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MEDIOLAN, 26 lutego 2019 r. – 49. 
odsłona MIDO, wiodących między-
narodowych targów optycznych na 
świecie, dobiegła końca. Tegoroczna 
edycja dorównała wynikom z zeszłe-
go roku, zyskując niewielką przewa-
gę. Liczba odwiedzających profe-
sjonalistów ze 159 krajów wyniosła 
około 59 500.
„Bardzo wysoka jakość eksponowa-
nych produktów we wszystkich pa-
wilonach to wątek przewodni MIDO 
2019. Wielu wystawców wyraziło za-

chwyt nad osiągniętymi wynikami, 
potwierdzając fakt, że targi MIDO 
nadal skupiają się na biznesie: nawią-
zywaniu kontaktów, porozumieniach      
i branżowej dyskusji”, zauważył Gio-
vanni Vitaloni, Prezes MIDO.
Znaczenie tegorocznej edycji było 
także widoczne dzięki odwiedzinom 
ze strony oficjeli. Przepełnieni za-
chwytem oficjalni goście odwiedzali 
pawilony podczas trzech dni targo-
wych. Do ich grona zaliczali się: Mini-
ster Dziedzictwa Kulturowego, Alber-

to Bonisoli, Wiceminister ds. Rozwoju 
Gospodarczego, Dario Galli, Radny ds. 
Transformacji Cyfrowej i Usług Oby-
watelskich Miasta Mediolan, Roberta 
Cocco, a także Radna ds. Turystyki, 
Marketingu Regionalnego i Mody dla 
Regionu Lombardii, Lara Magoni.
W halach zauważono wiele gwiazd 
rozrywki i sportu, co dowodzi, że 
targi MIDO są tożsame z luksusem                           
i modą. Jest to obowiązkowy punkt 
w kalendarzu każdego miłośnika naj-
nowszych trendów.

49. EDYCJA MIDO: TUTAJ JEST PRZYSZŁOŚĆ OKULARÓW
JEŚLI REKORDY ISTNIEJĄ, ABY JE POBIJAĆ...

TARGI MIDO ROBIĄ TO Z ŁATWOŚCIĄ, POTWIERDZAJĄC STATUS 
ŚWIATOWEGO LIDERA
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MEDIOLAN, 27 lutego 2018 – 48. edy-
cja MIDO – światowego lidera targów 
optycznych przerosła wszelkie ocze-
kiwania. Ponad 58 000 wejściówek 
zostało rozdystrybuowanych pośród 
profesjonalistów w branży optycznej 
z całego świata, którzy mieli okazję 
doświadczyć cudu stale rozwijających 
się targów MIDO. Targi zajmowały 
powierzchnię 7 pawilonów. Były wy-
pełnione wydarzeniami, innowacyj-
nymi rozwiązaniami i dawały wiele 
możliwości uczestnikom. Wzrost fre-
kwencji odwiedzających z zagranicy 
jest namacalnym dowodem na to, 
że to wydarzenie ma coraz większy 
zasięg międzynarodowy. Obecność 
Włochów w ciągu trzydniowych tar-
gów utrzymywała się na tym samym 
poziomie.  W rezultacie, odnotowano 
4,9% wzrost we frekwencji i 5% wzrost 
powierzchni wystawowej, wraz z re-
kordową liczbą wystawców - 1 305.

Wydarzenie to cieszyło się rów-
nież dużym zainteresowaniem me-
diów społecznościowych. Hashtag 
#MIDO2018 przekroczył liczbę pół 
miliona wpisów: komentarzy, polu-
bień i udostępnień. Użytkownicy me-
diów społecznościowych aktywnie 
uczestniczyli w relacjach newsowych 

z targów i wstawiali 100 000 polubień 
dziennie. Wydarzenia były transmi-
towane na żywo, głównie na Insta-
gramie, prosto z centrum wydarzeń. 
Posty były nieustannie zamieszczane 
przez odwiedzających, blogerów, in-
fluencerów oraz VIPów. Jednocześnie 
relacje z wydarzenia umieszczano na 
oficjalnym profilu targów: official@
mido_exhibition.

„MIDO w świecie okularów znaczy tyle 
samo, co noc Oscarowa w świecie fil-
mu - zauważył Prezes MIDO Giovanni 
Vitaloni. Nasze targi cieszą się coraz 
większym zainteresowaniem profesjo-
nalistów z branży okularów, którzy trak-
tują je jako najważniejsze wydarzenie 
roku w naszej specjalności, dlatego też 
ich obecność jest niezmiernie istotna. 
Tak liczna reprezentacja przedstawicie-
li branżowych świadczy o dynamizmie 
rozwoju sfery tworzenia okularów. Przy-
witaliśmy 1305 wystawców na wydarze-
niu, które z roku na roku dostarcza co-
raz więcej rozrywki i staje się ciekawsze, 
pozwala rozwinąć kreatywność i jedno-
cześnie nawiązać kontakty biznesowe 
w ciągu trzydniowych targów.  Posia-
damy umiejętność dostosowywania 
naszego podejścia do specyficznego 
charakteru imprezy, dlatego też nasze 

targi są „wyjątkowe” i bardzo popularne 
–  to eleganckie i przyjemne wydarzenie 
– gdzie na co dzień zawiera się transak-
cje biznesowe i tworzy sieci kontaktów 
na poziomie światowym”.

Tegorocznym tematem przewodnim 
była innowacyjność włożona w ramy 
spektakularnych doświadczeń i moż-
liwości biznesowych dla profesjona-
listów z branży. Po terenie targów 
z dumą przechadzały się gwiazdy 
sportu, świata internetowego i roz-
rywki. Waga targów MIDO dla włoskie-
go świata biznesu została podkreślona 
przez obecność Podsekretarza Rozwo-
ju Gospodarczego -  Ivana Scalfarotto,  
który wraz z Prezydentem Mediolanu 
- Giuseppe Sala i Prezesem Fiera Mi-
lano - Fabrizio Curci, przecięli wstęgę 
inauguracyjną, potwierdzając tym sa-
mym, że okulary włoskiej produkcji są 
głównym filarem umiędzynarodowie-
nia włoskiej doskonałości.   

Nurt innowacji przejawił się również 
podczas pokazu najnowszych tren-
dów, gdzie poświęcono bardzo dużo 
miejsca na nowinki technologiczne, 
sprzętowe, a także na dogłębną anali-
zę najnowszych modyfikacji w branży. 
Innowacje targów MIDO 2018 obej-

48. EDYCJA MIDO BIJE WSZYSTKIE SWOJE REKORDY
EDYCJA 2018 KOŃCZY SIĘ 4,9% WZROSTEM

Niesamowite wyniki sprzedaży online i sprzedaży stacjonarnej oraz zwiększona 
frekwencja gości międzynarodowych.  Czołowe targi optyczne potwierdzają swój globalny 
zasięg i pozycję lidera, a także swoją rolę jako eksperta w organizacji wydarzeń targowych.    
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Rekordowa 49. edycja MIDO, zgro-
madziła 1 323 wystawców, z czego 
110 z nich wybrało się na targi po raz 
pierwszy, zajmując ponad 52 000 m2 
przestrzeni wystawowej. Od soboty 
do poniedziałku siedem pawilonów 
Rho Fiera, gościło czołowych wło-
skich i międzynarodowych graczy, 
producentów i nabywców, projek-
tantów, przedsiębiorców, optyków, 
okulistów oraz cały globalny łań-
cuch dostaw. Ten nieprzewidywal-
ny, a zarazem fantastyczny wynik, 
odzwierciedlający zeszłoroczny 
rekord to dowód na ogromne zaufa-
nie pokładane w narzędziu, jakim są 
targi, a także wspaniałe rozpoczęcie 
odliczania do rocznicowej, 50. edycji 
MIDO w 2020 roku.

„Jest to kluczowa branża, która wzbu-
dza zaufanie”, mówi Prezes MIDO, 
Giovanni Vitaloni. „Targi MIDO nieba-
wem będą świętować półwiecze. I to 
w klimacie, który mimo niepewności 
gospodarczej na całym świecie nadal 
jest zachęcający dla naszego sektora. 
Dowodem na to jest rekordowa ilość 
wystawców, którzy chcą pokazać się 
z jak najlepszej strony, pełni energii  
i zdeterminowani, aby odnieść suk-
ces. Dla nich oraz dla tłumów od-
wiedzających przygotowaliśmy targi 
pełne twórczych spostrzeżeń.”
Ministerstwo Rozwoju Gospodar-
czego aktywnie wspiera targi MIDO, 
które uważa za kluczowe wydarzenie 
promujące rozwój gospodarczy kraju. 
Z tego powodu, na imprezę zaproszo-

no 150. najważniejszych nabywców       
i dziennikarzy (oprócz dziesiątek tysię-
cy zarejestrowanych odwiedzających). 
Dzięki programowi dla nabywców, 
którego gospodarzem jest Włoska 
Agencja Handlu (ITA), kupujący mieli 
okazję odwiedzić targi i zyskać osobi-
ste doświadczenia branżowe.
Targi MIDO skupiają się na przyszło-
ści. Dowodem na szybkie zmiany za-
chodzące we Włoszech i za granicą 
jest rozbudowa pawilonu MORE! oraz 
Lab Academy. Jest to inkubator po-
mysłów, gdzie mogą zaprezentować 
się firmy tworzące najbardziej inno-
wacyjne produkty i stosujące nowa-
torskie metody biznesowe.
MIDO to także unikatowy wgląd w przy-
szłość globalnych stylów i trendów. 
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Dzięki współpracy z firmą prognostycz-
ną WSGN, podczas targów przedsta-
wione zostały przewidywania do-
tyczące współczesnych i przyszłych 
wpływów na rozwój produktu i stylu 
życia.
Jak mówi Vitaloni: „MIDO to targi sku-
pione na projektowaniu i okularach. 
W pawilonach możemy zobaczyć fu-
turystyczne salony, podłogi LED i gi-
gantyczne soczewki. Podróż w świat 
optyki wzbudza emocje i daje moż-
liwość zyskania głębokich spostrze-
żeń.”
Edycja MIDO 2019 postawiła na pro-
fesjonalne szkolenia i udostępnianie 
informacji w Otticlub, gdzie przedsta-
wione zostały ostatnie dane rynkowe 
oraz trendy związane z produktami. 

Pokazy objęły niedzielną prezenta-
cję badań z branży optycznej. Całość 
rozpoczęła się od przeprowadzanej 
co pół roku sondy Optical Monitor, 
opracowanej przez GFK dla MIDO i SLI-
MO, która dotyczy zakupów okularów 
i wzorców konsumenckich w Chinach, 
Rosji, USA i Japonii. Następnie odbyła 
się 3. edycja MIDO Outlook, wydarze-
nia będącego swoistym barometrem 
branżowym.
Podczas targów, po raz kolejny, na-
grodzone zostały najlepsze salony 
optyczne. W tym roku do nagrody 
BESTORE napłynęły zgłoszenia z 35 
krajów dla kategorii Bestore Design     
i Bestore Innovation. Ta ostatnia skupia 
się na salonach o doskonałym układzie, 
wykończeniu, projekcie i umeblowaniu, 

które przekładają się na niezapomnia-
ne doświadczenia klientów. Kategoria 
Bestore Innovation nagradza najlepsze 
salony, skupiając się na nowatorskiej 
obsłudze klienta, współpracy z dostaw-
cami, komunikacji, historii salonu, jak 
również aspektach profesjonalnych, 
ludzkich i emocjonalnych. Ceremonia 
wręczenia nagród odbyła się w nie-
dzielę 26 lutego w Fashion District.

Tegorocznymi laureatami BESTORE 
AWARD zostali:

W kategorii BESTORE DESIGN 
Infinit Eyewear Shop
Buenos Aires, Argentyna
W kategorii BESTORE INNOVATION
Kite, Londyn, Wielka Brytania.
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Media cyfrowe nie miały chwili prze-
rwy: targi MIDO były transmitowane 
na żywo przez MIDO TV, odpowie-
dzialnej za stworzenie 130. filmów 
tylko w tym roku, a także na żywo 
na kanale YouTube, który zgromadził 
ponad 100 000 odtworzeń w ciągu 
3 dni targów. Trzydniowa transmisja 
pokazała gwiazdy, wystawców, op-
tyków i miłośników okularów. Dzięki 

kanałowi na żywo, transmisję można 
było oglądać bezpośrednio w trzech 
dedykowanych miejscach, a także na 
kanale YouTube MIDO oraz w aplika-
cji MIDO APP.
Aplikację MIDO APP z aktualiza-
cjami w czasie rzeczywistym moż-
na było pobrać ze sklepów Google 
Play oraz App Store. Wersja aplikacji 
#MIDO2019 została całkowicie prze-

budowana, aby zapewnić niepowta-
rzalne doświadczenia dla odwiedza-
jących i wystawców. Jest to nowe 
narzędzie, które usprawnia dialog 
między wystawcami, kupującymi i od-
wiedzającymi. Dzięki niej można uzy-
skać wejściówkę, przeglądać katalog 
i skontaktować się z firmami optycz-
nymi, śledzić wydarzenia, np. 2019 
BESTORE AWARDS, oglądać MIDO TV, 

targi optyczne 
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Opracowanie: INTEROPTYKA, na podst. 
mat. pras. MIDO

a funkcja „myCard” pozwala stwo-
rzyć własną wizytówkę cyfrową, któ-
rą z łatwością można było udostępnić 
innym uczestnikom #MIDO2019.
Targi nadal skupiają się na mediach 
społecznościowych, dlatego posia-
dają oficjalny kanał na Instagramie 
(@mido_exhibition), publikują posty 
w Facebook Stories. Posty na Insta-
gramie i Facebooku zyskały milion 

reakcji, a ekscytacja wystawców, od-
wiedzających, blogerów i VIPów zna-
lazła odzwierciedlenie w hasztagu 
#MIDO2019. 
„Po zakończeniu tegorocznej edycji 
bierzemy się do pracy nad kolejną, 
50. edycją MIDO, która będzie stano-
wić kamień milowy. Kalendarz impre-
zy na rok 2020 jest pełen wydarzeń, 
które mają zaangażować całą branżę 

– firmy, optyków, kupujących, media 
i instytucje. W końcu musimy odpo-
wiednio uczcić Złotą Edycję”, podsu-
mowuje Vitaloni.
50. edycja targów MIDO odbędzie się 
w dniach 29 lutego – 2 marca 2020!
Do zobaczenia za rok!
Cud trwa nadal... #Livethewonder
www.mido.com

fot. INTEROPTYKA
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MEDIOLAN, 27 lutego 2018 – 48. edy-
cja MIDO – światowego lidera targów 
optycznych przerosła wszelkie ocze-
kiwania. Ponad 58 000 wejściówek 
zostało rozdystrybuowanych pośród 
profesjonalistów w branży optycznej 
z całego świata, którzy mieli okazję 
doświadczyć cudu stale rozwijających 
się targów MIDO. Targi zajmowały 
powierzchnię 7 pawilonów. Były wy-
pełnione wydarzeniami, innowacyj-
nymi rozwiązaniami i dawały wiele 
możliwości uczestnikom. Wzrost fre-
kwencji odwiedzających z zagranicy 
jest namacalnym dowodem na to, 
że to wydarzenie ma coraz większy 
zasięg międzynarodowy. Obecność 
Włochów w ciągu trzydniowych tar-
gów utrzymywała się na tym samym 
poziomie.  W rezultacie, odnotowano 
4,9% wzrost we frekwencji i 5% wzrost 
powierzchni wystawowej, wraz z re-
kordową liczbą wystawców - 1 305.

Wydarzenie to cieszyło się rów-
nież dużym zainteresowaniem me-
diów społecznościowych. Hashtag 
#MIDO2018 przekroczył liczbę pół 
miliona wpisów: komentarzy, polu-
bień i udostępnień. Użytkownicy me-
diów społecznościowych aktywnie 
uczestniczyli w relacjach newsowych 

z targów i wstawiali 100 000 polubień 
dziennie. Wydarzenia były transmi-
towane na żywo, głównie na Insta-
gramie, prosto z centrum wydarzeń. 
Posty były nieustannie zamieszczane 
przez odwiedzających, blogerów, in-
fluencerów oraz VIPów. Jednocześnie 
relacje z wydarzenia umieszczano na 
oficjalnym profilu targów: official@
mido_exhibition.

„MIDO w świecie okularów znaczy tyle 
samo, co noc Oscarowa w świecie fil-
mu - zauważył Prezes MIDO Giovanni 
Vitaloni. Nasze targi cieszą się coraz 
większym zainteresowaniem profesjo-
nalistów z branży okularów, którzy trak-
tują je jako najważniejsze wydarzenie 
roku w naszej specjalności, dlatego też 
ich obecność jest niezmiernie istotna. 
Tak liczna reprezentacja przedstawicie-
li branżowych świadczy o dynamizmie 
rozwoju sfery tworzenia okularów. Przy-
witaliśmy 1305 wystawców na wydarze-
niu, które z roku na roku dostarcza co-
raz więcej rozrywki i staje się ciekawsze, 
pozwala rozwinąć kreatywność i jedno-
cześnie nawiązać kontakty biznesowe 
w ciągu trzydniowych targów.  Posia-
damy umiejętność dostosowywania 
naszego podejścia do specyficznego 
charakteru imprezy, dlatego też nasze 

targi są „wyjątkowe” i bardzo popularne 
–  to eleganckie i przyjemne wydarzenie 
– gdzie na co dzień zawiera się transak-
cje biznesowe i tworzy sieci kontaktów 
na poziomie światowym”.

Tegorocznym tematem przewodnim 
była innowacyjność włożona w ramy 
spektakularnych doświadczeń i moż-
liwości biznesowych dla profesjona-
listów z branży. Po terenie targów 
z dumą przechadzały się gwiazdy 
sportu, świata internetowego i roz-
rywki. Waga targów MIDO dla włoskie-
go świata biznesu została podkreślona 
przez obecność Podsekretarza Rozwo-
ju Gospodarczego -  Ivana Scalfarotto,  
który wraz z Prezydentem Mediolanu 
- Giuseppe Sala i Prezesem Fiera Mi-
lano - Fabrizio Curci, przecięli wstęgę 
inauguracyjną, potwierdzając tym sa-
mym, że okulary włoskiej produkcji są 
głównym filarem umiędzynarodowie-
nia włoskiej doskonałości.   

Nurt innowacji przejawił się również 
podczas pokazu najnowszych tren-
dów, gdzie poświęcono bardzo dużo 
miejsca na nowinki technologiczne, 
sprzętowe, a także na dogłębną anali-
zę najnowszych modyfikacji w branży. 
Innowacje targów MIDO 2018 obej-

48. EDYCJA MIDO BIJE WSZYSTKIE SWOJE REKORDY
EDYCJA 2018 KOŃCZY SIĘ 4,9% WZROSTEM

Niesamowite wyniki sprzedaży online i sprzedaży stacjonarnej oraz zwiększona 
frekwencja gości międzynarodowych.  Czołowe targi optyczne potwierdzają swój globalny 
zasięg i pozycję lidera, a także swoją rolę jako eksperta w organizacji wydarzeń targowych.    
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Belutti SUN REGULAR
to uniwersalne modele 
na wszelkie okazje, każdy 
występujący w trzech 
wariantach kolorystycznych. 
Niebanalne połączenie 
różnych odcieni zieleni, 
brązu i granatu – przypadnie
do gustu każdemu. 
Dla odważnych marka 
przygotowała oprawy 
o geometrycznych kształtach, 
połączone z lustrzanymi 
soczewkami w kolorze złota, 
�oletu czy zieleni.

W tegorocznej ofercie okularów przeciwsłonecznych marki Belutti, jak co roku, znalazły 
się modele z kolekcji REGULAR oraz FASHION. Wszystkie wyposażone są w soczewki 

z powłoką polaryzacyjną
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MEDIOLAN, 27 lutego 2018 – 48. edy-
cja MIDO – światowego lidera targów 
optycznych przerosła wszelkie ocze-
kiwania. Ponad 58 000 wejściówek 
zostało rozdystrybuowanych pośród 
profesjonalistów w branży optycznej 
z całego świata, którzy mieli okazję 
doświadczyć cudu stale rozwijających 
się targów MIDO. Targi zajmowały 
powierzchnię 7 pawilonów. Były wy-
pełnione wydarzeniami, innowacyj-
nymi rozwiązaniami i dawały wiele 
możliwości uczestnikom. Wzrost fre-
kwencji odwiedzających z zagranicy 
jest namacalnym dowodem na to, 
że to wydarzenie ma coraz większy 
zasięg międzynarodowy. Obecność 
Włochów w ciągu trzydniowych tar-
gów utrzymywała się na tym samym 
poziomie.  W rezultacie, odnotowano 
4,9% wzrost we frekwencji i 5% wzrost 
powierzchni wystawowej, wraz z re-
kordową liczbą wystawców - 1 305.

Wydarzenie to cieszyło się rów-
nież dużym zainteresowaniem me-
diów społecznościowych. Hashtag 
#MIDO2018 przekroczył liczbę pół 
miliona wpisów: komentarzy, polu-
bień i udostępnień. Użytkownicy me-
diów społecznościowych aktywnie 
uczestniczyli w relacjach newsowych 

z targów i wstawiali 100 000 polubień 
dziennie. Wydarzenia były transmi-
towane na żywo, głównie na Insta-
gramie, prosto z centrum wydarzeń. 
Posty były nieustannie zamieszczane 
przez odwiedzających, blogerów, in-
fluencerów oraz VIPów. Jednocześnie 
relacje z wydarzenia umieszczano na 
oficjalnym profilu targów: official@
mido_exhibition.

„MIDO w świecie okularów znaczy tyle 
samo, co noc Oscarowa w świecie fil-
mu - zauważył Prezes MIDO Giovanni 
Vitaloni. Nasze targi cieszą się coraz 
większym zainteresowaniem profesjo-
nalistów z branży okularów, którzy trak-
tują je jako najważniejsze wydarzenie 
roku w naszej specjalności, dlatego też 
ich obecność jest niezmiernie istotna. 
Tak liczna reprezentacja przedstawicie-
li branżowych świadczy o dynamizmie 
rozwoju sfery tworzenia okularów. Przy-
witaliśmy 1305 wystawców na wydarze-
niu, które z roku na roku dostarcza co-
raz więcej rozrywki i staje się ciekawsze, 
pozwala rozwinąć kreatywność i jedno-
cześnie nawiązać kontakty biznesowe 
w ciągu trzydniowych targów.  Posia-
damy umiejętność dostosowywania 
naszego podejścia do specyficznego 
charakteru imprezy, dlatego też nasze 

targi są „wyjątkowe” i bardzo popularne 
–  to eleganckie i przyjemne wydarzenie 
– gdzie na co dzień zawiera się transak-
cje biznesowe i tworzy sieci kontaktów 
na poziomie światowym”.

Tegorocznym tematem przewodnim 
była innowacyjność włożona w ramy 
spektakularnych doświadczeń i moż-
liwości biznesowych dla profesjona-
listów z branży. Po terenie targów 
z dumą przechadzały się gwiazdy 
sportu, świata internetowego i roz-
rywki. Waga targów MIDO dla włoskie-
go świata biznesu została podkreślona 
przez obecność Podsekretarza Rozwo-
ju Gospodarczego -  Ivana Scalfarotto,  
który wraz z Prezydentem Mediolanu 
- Giuseppe Sala i Prezesem Fiera Mi-
lano - Fabrizio Curci, przecięli wstęgę 
inauguracyjną, potwierdzając tym sa-
mym, że okulary włoskiej produkcji są 
głównym filarem umiędzynarodowie-
nia włoskiej doskonałości.   

Nurt innowacji przejawił się również 
podczas pokazu najnowszych tren-
dów, gdzie poświęcono bardzo dużo 
miejsca na nowinki technologiczne, 
sprzętowe, a także na dogłębną anali-
zę najnowszych modyfikacji w branży. 
Innowacje targów MIDO 2018 obej-

48. EDYCJA MIDO BIJE WSZYSTKIE SWOJE REKORDY
EDYCJA 2018 KOŃCZY SIĘ 4,9% WZROSTEM

Niesamowite wyniki sprzedaży online i sprzedaży stacjonarnej oraz zwiększona 
frekwencja gości międzynarodowych.  Czołowe targi optyczne potwierdzają swój globalny 
zasięg i pozycję lidera, a także swoją rolę jako eksperta w organizacji wydarzeń targowych.    
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MEDIOLAN, 27 lutego 2018 – 48. edy-
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oficjalnym profilu targów: official@
mido_exhibition.

„MIDO w świecie okularów znaczy tyle 
samo, co noc Oscarowa w świecie fil-
mu - zauważył Prezes MIDO Giovanni 
Vitaloni. Nasze targi cieszą się coraz 
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damy umiejętność dostosowywania 
naszego podejścia do specyficznego 
charakteru imprezy, dlatego też nasze 
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–  to eleganckie i przyjemne wydarzenie 
– gdzie na co dzień zawiera się transak-
cje biznesowe i tworzy sieci kontaktów 
na poziomie światowym”.

Tegorocznym tematem przewodnim 
była innowacyjność włożona w ramy 
spektakularnych doświadczeń i moż-
liwości biznesowych dla profesjona-
listów z branży. Po terenie targów 
z dumą przechadzały się gwiazdy 
sportu, świata internetowego i roz-
rywki. Waga targów MIDO dla włoskie-
go świata biznesu została podkreślona 
przez obecność Podsekretarza Rozwo-
ju Gospodarczego -  Ivana Scalfarotto,  
który wraz z Prezydentem Mediolanu 
- Giuseppe Sala i Prezesem Fiera Mi-
lano - Fabrizio Curci, przecięli wstęgę 
inauguracyjną, potwierdzając tym sa-
mym, że okulary włoskiej produkcji są 
głównym filarem umiędzynarodowie-
nia włoskiej doskonałości.   

Nurt innowacji przejawił się również 
podczas pokazu najnowszych tren-
dów, gdzie poświęcono bardzo dużo 
miejsca na nowinki technologiczne, 
sprzętowe, a także na dogłębną anali-
zę najnowszych modyfikacji w branży. 
Innowacje targów MIDO 2018 obej-
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Niesamowite wyniki sprzedaży online i sprzedaży stacjonarnej oraz zwiększona 
frekwencja gości międzynarodowych.  Czołowe targi optyczne potwierdzają swój globalny 
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V Optyczne Forum Naukowe zainspiruje przyszłych specjalistów!

W maju odbędzie się piąta, jubileuszowa 
edycja Optycznego Forum Naukowego 
organizowanego przez Grupę Essilor 
– lidera w sektorze soczewek okularowych    
w naszym kraju. Nowością tegoroczne-
go wydarzenia będą warsztaty, podczas 
których studenci pod okiem praktyków 
poznają z bliska innowacyjne technologie 
pomiarowe stosowane obecnie w branży 
optycznej. 
Optyczne Forum Naukowe to unikatowe 
w skali ogólnopolskiej wydarzenie zrze-
szające specjalistów w dziedzinie optyki, 
optometrii i okulistyki. Jest niepowtarzalną 
okazją do podjęcia merytorycznej debaty 
na tematy dotyczące najnowszych tren-
dów w branży z udziałem przedstawicieli 
świata akademickiego i profesjonalistów    
z tego sektora. 
Co roku motywem przewodnim Forum są 
tematy z obszaru badań nad wzrokiem. 
Tegoroczne spotkanie poświęcone będzie 
przede wszystkim zagadnieniom prezbio-
pii i soczewek progresywnych. 

V edycja OFN będzie wyjątkowa, ponie-
waż dedykowana jest przede wszystkim 
studentom kierunków optycznych. Obok 
serii wykładów po raz pierwszy zostaną 
zorganizowane bezpłatne warsztaty, które 
są formą maksymalnie angażującą uczest-
ników i pozwalającą na zdobycie nowych 
umiejętności. Za przekazanie najnowszych 
praktyk rynkowych odpowiadać będą 
przedstawiciele spółek należących do Gru-
py Essilor – Essilor Polonia oraz JZO. War-
sztaty będą odbywać się w dwóch blokach 
tematycznych „Soczewki progresywne       
w praktyce” oraz  „Nowa era refrakcji oka”.
Jako lider chcemy dzielić się swoimi do-
świadczeniami i utrzymywać bliskie kon-
takty z czołowymi polskimi uczelniami 
kształcącymi specjalistów, którzy nieba-
wem zasilą naszą branżę. Dla Grupy Essilor 
jest to element realizacji strategicznych 
założeń. W ten sposób wspólnie wyzna-
czamy nowe kierunki rozwoju w dziedzinie,   
w której jesteśmy ekspertami i realizujemy 
naszą misję, czyli umożliwiamy „poprawę 

jakości życia poprzez poprawę widzenia”. 
W efekcie korzysta na tym cały sektor oraz 
użytkownicy okularów – mówi Mirosław 
Nowak, Prezes Grupy Essilor Polska, Litwa, 
Łotwa, Estonia. 
Organizatorzy V edycji Optycznego Forum Na-
ukowego ponownie zaangażowali znakomi-
tych przedstawicieli środowiska naukowego.
W trakcie wykładów zostaną poruszone tema-
ty dotyczące m.in. wpływu okularów progre-
sywnych na akomodację i rozwój prezbiopii, 
czy dysfunkcji akomodacyjno-wergencyjnych 
u osób młodych. Za opracowanie programu 
odpowiada Komitet Naukowy z przewodni-
czącym dr hab. Jackiem Pniewskim z Uniwer-
sytetu Warszawskiego na czele. W Komitecie 
Honorowym zasiadają: prof. dr hab. Ryszard 
Naskręcki, prof. dr hab. inż. Henryk Kasprzak, 
dr hab. inż. Marek Zając, Mirosław Nowak oraz 
Jan Witkowski – Prezes Krajowej Rzemieślniczej 
Izby Optycznej.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła 
Krajowa Rzemieślnicza Izba Optyczna. 
Więcej informacji na stronie: www.ofn.org.pl
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Grupa Essilor to światowy lider w branży optycznej, działający w ponad 100 krajach na 5 kontynentach. W Polsce należą do niej: Essilor Polonia 
Sp. z o.o., JZO S.A. oraz JAI KUDO Polska Sp. z o.o. Dzięki wykorzystaniu potencjału trzech przedsiębiorstw Grupa Essilor jest liderem polskiego 
sektora optycznego. Jej misją jest „poprawa jakości życia, poprzez poprawę widzenia”. Założenia te są skutecznie realizowane na co dzień dzięki 
szeroko zakrojonym działaniom dobroczynnym oraz edukacyjnym, wdrażaniu innowacyjnych produktów oraz zaangażowaniu w rozwój całej 
branży. Grupa Essilor Polska, współpracując blisko z tysiącami salonów optycznych w Polsce, środowiskami akademickimi oraz organizacjami 
branżowymi, wyznacza nowe standardy rynkowe. 
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organizowanego przez Grupę Essilor 
– lidera w sektorze soczewek okularowych    
w naszym kraju. Nowością tegoroczne-
go wydarzenia będą warsztaty, podczas 
których studenci pod okiem praktyków 
poznają z bliska innowacyjne technologie 
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Optyczne Forum Naukowe to unikatowe 
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WARSZAWA W dniu 5 marca 
2019 r., w Centrum Prasowym 
PAP w Warszawie, odbyła się 
konferencja prasowa z okazji 
Światowego Tygodnia Jaskry in-
augurująca trzecią edycję ogól-
nopolskiej akcji bezpłatnych ba-
dań przesiewowych w kierunku 
jaskry zatytułowana: „Polscy 
okuliści kontra jaskra”. 
„Polscy okuliści kontra jaskra” 
to projekt zainicjowany i reali-
zowany przez Polskie Towarzy-
stwo Okulistyczne (PTO) oraz 
Sekcję Jaskry PTO, przy współ-
udziale Polskiego Związku 
Niewidomych. Celem akcji jest 
udostępnienie Polakom moż-
liwości bezpłatnego zbada-
nia wzroku w kierunku jaskry.           
W Polsce problem jaskry może 
dotyczyć nawet 800 tys. osób. 
Szacuje się, że tylko połowa                                   
z nich została zdiagnozowana. 
Powodem jest niska świado-
mość społeczna oraz bezobja-
wowy przebieg choroby. 
Na spotkaniu byli obecni m.in.: 
- Prof. dr hab. n. med. Iwona 
Grabska Liberek, Kierownik 
Kliniki Okulistyki Centrum Me-
dycznego Kształcenia Podyplo-
mowego SPSK im. prof. dr W.
Orłowskiego w Warszawie, Kon-
sultant Wojewódzki w Dziedzi-
nie Okulistyki, Prezes Polskiego 
Towarzystwa Okulistycznego.
- Prof. dr hab. n. med. Jacek Sza-
flik, Kierownik Katedry i Kliniki 
Okulistyki II Wydziału Lekarskie-
go Warszawskiego Uniwersy-
tetu Medycznego, Prezes-elekt 
Polskiego Towarzystwa Okuli-
stycznego. 
- Dr hab. n. med. Anna Kamiń-
ska, Przewodnicząca Sekcji 
Jaskry Polskiego Towarzystwa 
Okulistycznego

 

WARSZAWA W dniu 27 lu-
tego w Muzeum Świat Iluzji 
miała miejsce inauguracja II 
edycji kampanii edukacyjnej 
CZAS NA WZROK 40+.
Grupa Essilor, pomysłodaw-
ca kampanii, zapowiedziała 
kontynuację działań eduka-
cyjnych z pierwszej edycji, 
w związku z czym, tematem 
konferencji była prezbiopia. 
Podczas konferencji ogło-
szono oficjalny start II edycji 
kampanii CZAS NA WZROK 
40+, a także:
- przedstawiono najnowsze 
wyniki badań na temat prez-
biopii i problemów ze wzro-
kiem;
- z pomocą ekspertów (opto-
metrysty i optyka) przybliżo-
no przyczyny, objawy i meto-
dy korekcji prezbiopii;
- gwiazdy podzieliły się swo-
imi refleksjami i sposobami 
radzenia sobie z prezbiopią.

Wszystkich zgromadzonych 
zaproszono również do sko-
rzystania na miejscu z bez-
płatnego badania ostrości 
wzroku oraz zwiedzania wy-
stawy Muzeum Świat Iluzji. 

Spotkanie poprowadziła 
dziennikarka Marzena Rogal-
ska, która dodatkowo opowie-
działa o własnych doświadcze-
niach z prezbiopią.

 

WARSZAWA Informujemy, że   
w dniu 3 marca br. zakończył się 
kurs refrakcji I stopnia, zorgani-
zowany przez Cech Optyków      
w Warszawie, w którym uczest-
niczyły 42 osoby. Począwszy od 
dnia 30 marca zaczęliśmy zaję-
cia na kursie refrakcji II stopnia, 
kurs potrwa do 12 maja. Już dziś 
zapraszamy Państwa na kolejną 
edycję kursu refrakcji pierwsze-
go stopnia, której rozpoczęcie 
planowane jest w październiku. 
Kursy prowadzone są przez dr. 
n. med. Andrzeja Styszyńskie-
go, w siedzibie KRIO przy ul. 
Przy Agorze 28 w Warszawie. 
www.cechoptyk.waw.pl

Kurs refrakcji. Kurs czeladni-
czy. Kurs Mistrzowski
Małopolski Cech Optyków or-
ganizuje kursy oraz szkolenia, 
które prowadzone są na naj-
wyższym poziomie przez naj-
lepszych specjalistów w Polsce. 
Serdecznie zapraszamy do zgła-
szania swojego uczestnictwa.
www.mcokrakow.pl
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Kursy w Cechu 
Optyków 
w Warszawie

II edycji kam-
panii CZAS NA 
WZROK 40+
 

Światowy 
Tydzień Jaskry 

Kursy w MCO
w Krakowie

Inf. wł. Cechów Źródło: PTOInf. wł. Grupa Essilor

25TRENDY  1(3)

Ambasadorzy kampanii
fot. AKPA
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W dniu 07.04.2018 r. w hotelu 
Best Western Premier**** przy 
ul. Opolskiej 14 w Krakowie, 
odbyła się kolejna edycja mię-
dzynarodowych targów bran-
żowych o nazwie Krakowska 
Wiosna Optyczna 2018.

W tym roku zaprezentowało się rekordowo dużo 
wystawców: HILARY, OPTIBLOK, OPMATIK, RAKO OP-
TYK SERWIS, SCORPION EYEWEAR, TAR – POL, DEK 
OPTICA, P.H.U. ALMAREX, SERV–OPTIK, TRESS, CARL 
ZEISS, HUMEL, GRZEGORZ GRYLEWICZ, SPINOZA, 
MENRAD, EVA MINGE DESIGN, MERTZ, VISTAN BRIL-
LEN, OPRA, DG GROUP, PRIME VISIO, KWIAT POLSKA, 
OKKO, SIEPRAWSKI DANIEL, HQ OPTIC, KOCHAŃSKI 
OPTYK, OPTOVIT. 
Liczna grupa odwiedzających zwiedzała targi tym 
razem z rekordową ilością opraw, okularów prze-
ciwsłonecznych, sprzętu oraz galanterii, jak również 
można było zapoznać się z najnowszymi trendami 
na rok 2018. Targi trwały w godz. 10.00 – 20.00. 
Wykłady zaś w godz. 12.00 – 14.00. Podczas części 
oficjalnej o godz. 14.00. 
Prezes Małopolskiego Cechu Optyków Marian Wój-
cik przywitał wszystkich przybyłych oraz gości spe-
cjalnych.
Podczas części oficjalnej, po przemowach, odbyło 
się uroczyste wręczenie dyplomów uznania. O godz. 
15.00 Prezes Małopolskiego Cechu Optyków zaprosił 
wszystkich na uroczysty obiad do restauracji. Tam 
również, przy lampce wina, odbywały się nie mniej 
ważne rozmowy biznesowe.

Już dzisiaj serdecznie zapraszamy w kwietniu 2019 r. 
na jubileuszową 10. edycję międzynarodowych tar-
gów branżowych o nazwie: KRAKOWSKA WIOSNA 
OPTYCZNA 2019.

Krakowska Wiosna Optyczna

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

Cechu Optyków
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Zapraszamy do obejrzenia galerii 
zdjęć z wyjazdu integracyjnego do 
Ameryki Południowej. W terminie 05 
– 16.02.2019 r. odwiedziliśmy Brazylię, 
Argentynę oraz Paragwaj.

W Rio de Janeiro punktami obowiązkowymi 
były: Pomnik Chrystusa na Corcovado, gdzie 
wjeżdża się spektakularną kolejką wąskoto-
rową, Głowa Cukru, na którą z kolei turystów 
wywozi kolejka linowa, Plaża Copacabana, 
Plaża Ipanema, Stadion Maracana, Sambo-
drom, ale też miejsca mniej znane, jednak 
nie mniej ekscytujące. Należą do nich: ma-
jestatyczna biblioteka, przepięknie poło-
żona na wzgórzu katedra Igreja Sao Jose, 

kościół Igreja de Nossa Senhora do Monte 
do Carmo, w zupełnie innym klimacie niż 
najbardziej znane plaże Rio – plaża Barra, 
oddalona od Rio o 30 km, najpiękniejsze 
schody świata (Escadaria Selarón) cudownie 
przystrojone ceramicznymi kolorowymi płyt-
kami, położone w dzielnicy Lapa. A także 
przejazd zabytkowym tramwajem, którego 
trasa biegnie przez akwedukt, zbudowa-
ny w połowie XVIII wieku, aby dostarczać 
wodę z rzeki Carioca dla mieszkańców Rio 
de Janeiro, a który jest imponującym przy-
kładem architektury kolonialnej i inżynierii. 
Przez Brazylijczyków bywa nazywany Arcos 
da Lapa (Lapa Arches). Od końca XIX wieku 
służy jako wiadukt dla popularnego tram-

waju, który łączy centrum miasta z położoną 
na wzgórzu dzielnicą Santa Teresa, spacer 
po niebezpiecznej, ale niezmiernie barwnej, 
faweli Lapa. Kiedy natomiast zapada zmrok, 
budzi się do życia inne Rio, a wtedy m. in. 
trzeba wziąć udział w niesamowitym spek-
taklu teatralnym brazylijskiej samby Ginga 
Tropical w dzielnicy Leblon. 
Zupełnie inny klimat panował w mieście 
Niteroi, do którego można się dostać pro-
mem. 
Tam obowiązkowym punktem jest Muzeum 
Sztuki Współczesnej, położone nad klifem   
w niezwykłym budynku, przypominającym 
latający spodek z pozaziemskiej cywilizacji.
Po zaledwie kilkugodzinnym locie nastała 

BRAZYLIA, ARGENTYNA, PARAGWAJ 
kolejny wyjazd integracyjny Małopolskiego Cechu Optyków
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pora na Argentynę oraz Paragwaj. Tutaj już 
przywitał nas klimat prawdziwej dżungli 
tropikalnej, z temperaturami sięgającymi 
37 stopni. Pierwszym punktem na naszej 
liście były oczywiście Wodospady Iguazu 

– najpiękniejsze wodospady świata, ale 
wcześniej zobaczyliśmy niesamowity świat 
ptaków w parku, położonym w ich natural-
nym środowisku. Następnego dnia czekały 
nas nie mniejsze atrakcje, gdzie do wodo-

spadów zabrał nas wąskotorowy argentyń-
ski pociąg. 
Po drodze, na przystankach, mieliśmy 
możliwość zatrzymania się i obejrzenia 
wodospadów z przeróżnych miejsc, ale 
też obcowania ze zwierzętami, które żyją 
tam na co dzień, m. in: kapibary, jasz-
czurki, węże, ogromne pająki, krokodyle, 
małpy oraz wszędzie obecne, kradnące 
pożywienie z rąk, ostronosy. Nie było 
nam dane spotkać tygrysa, pumy czy 
innego tego typu zwierzęcia, ale chyba 
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z oczywistych powodów, nikt nie był 
zawiedziony. Niestety, jeden z naszych 
wycieczkowiczów został użądlony przez 
czarną pszczołę, przez co potem cierpiał już 
aż do powrotu do Polski. Punktem kulmina-
cyjnym był spacer do „Piekielnej Gardzieli”, 
czyli miejsca, gdzie wodospad jest najbar-
dziej spektakularny.
Następnego dnia naszą destynacją był Pa-
ragwaj. Tutaj już zgiełk miasta Ciudad del 

Este był wszędzie obecny. Miasto jest „jar-
markiem” Ameryki Południowej. Wszyscy 
przyjeżdżają tutaj po bardzo tani sprzęt 
elektroniczny. Po południu wybraliśmy się 
do Itaipu, zobaczyć drugą co do wielkości 
tamę świata. Na miejscu chyba nikt się nie 
spodziewał, że tama została zbudowana        
z aż tak wielkim rozmachem. Obwiózł nas 
po niej widokowy autokar, co zajęło kilka-
dziesiąt minut.

Po powrocie do Rio de Janeiro, mieliśmy 
jeszcze dwa dni na odpoczynek oraz plażo-
wanie po bardzo napiętym planie zwiedza-
nia.

Opracowanie INTEROPTYKA,
na podst. mat. pras. Małopolskiego 

Cechu Optyków

fot. MCO
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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
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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 5766

SINCE 1978

FPH  Małgorzata  Hadaś-Marciniak
ul. Anielewicza 30/27  •  01-052 Warszawa

NIP: 527-104-82-86

tel./fax 22 838-18-48
kom. 501 201 199

e-mail: galanteria3@wp.pl
www.hadas-lancuszki-okulary.pl

oFErUJEMY
• łańcuszki do okularów • rzemyki • sznurki • gumki
• łańcuszki z surowców naturalnych, kamieni, drewna 
• antyalergiczne

rozszerzyliśmy asortyment o etui do okularów ,
płyny do czyszczenia okularów
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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 

2018/666

• 20.000 szt. opraw okularowych 
(GATTO, MIRAGE, EXCELLENT, FORMEX itp.) 
- metalowe, żyłkowe, patentowe, tworzywo
• włoskie tarcze szlifierskie ADI (Takubo, 
Essilor, Weco. Indo)
• urządzenia do produkcji okularów metalo-
wych: spawarki indukcyjne, giętarka, frezarka, 
gilotyna, oklejarka, tamponiarka, gwintowni-
ca, gilotynka, myjka ultrasoniczna itp.

Ceny bardzo atrakcyjne, 
wręcz symboliczne!

Kontakt: e-mail: f.zubrzycki@gmail.com, 
tel: 607 290 209

FORMEX (Sopot) – LIKWIDACJA
MEGA WYPRZEDAŻ TOWARÓW 

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

70 2018/6

SPRZEDAŻ i SERWIS

URZĄDZEŃ firmy ESSILOR
TARCZE SZLIFIERSKIE
ceny konkurencyjne

tel. 600 433 463
agalczynski@wp.pl

70 2019/2

PRACA
  

Poszukujemy pracowników do 
salonu optycznego i gabinetu op-
tometrycznego w Zduńskiej Woli 

i Sieradzu (woj.łódzkie). 
Zatrudnimy asystenta sprzedaży, 

optometryste, (refrakcjoniste).

tel. 502408832
e-mail:  okoiokulary.praca@

gmail.com

669 905 905  



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

automaty szlifierskie z gwarancją 12 miesięcy
Essilor Kappa/Gamma, Nidek 
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e-mail: miki@elefantoptyka.pl
www.elefantoptyka.pl                                 tel. 664760066

ELEFANT - OPTYKA

70 2018/6 5371

- 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

2019/2

Dnia 02.09.2018. zmarł w wieku 89 lat (do końca prowadząc 
Zakład Optyczny), Mistrz Optyki Okularowej 

Śp. JÓZEF WIŚNIEWSKI 
z Tomaszowa Lubelskiego.

Serdeczne Podziękowania za udział w uroczystościach 
pogrzebowych delegacji Lubelskiego Cechu Optyków, 

Optykom i Firmom Optycznym
Składa Rodzina

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
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z keratometrem 
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foropter TOPCON 
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SPRZEDAM TANIO

Z żalem zawiadamiamy,
że dnia 14 sierpnia 2018 roku zmarła 

nasza koleżanka   

MARIA LEŚNIAK

optyk okularowy, długoletni członek 
Lubelskiego Cechu Optyków.

Panu Krzysztofowi Leśniakowi i Rodzinie 
Zmarłej wyrazy szczerego

współczucia składają 
członkowie i Zarząd Lubelskiego Cechu 

Optyków w Lublinie.

W dniu 27 sierpnia 2018 r.,  z ogromnym smutkiem 
pożegnaliśmy w Lublinie 

Ś.P.
Jana  TOPOROWSKIEGO

Nestora Optyków lubelskich

Był nauczycielem zawodu i aktywnym działaczem 
w środowisku optyków lubelskich na rzecz integracji 

tego środowiska.    
W roku 1998, był jednym z inicjatorów powstania Lubel-

skiego Cechu Optyków i  przez dwie kadencje (8 lat) pełnił 
funkcję Starszego Cechu. 

Działał też aktywnie na forum KRIO, na rzecz integra-
cji całego ogólnopolskiego środowiska zawodowego. 

Przywiązywał ogromną wagę do rzemieślniczych tradycji  
zawodu optyka. 

Rodzinie Zmarłego przekazujemy wyrazy głębokiego 
współczucia 

Zarząd Krajowej Rzemieślniczej
 Izby Optycznej

W dniu 21 sierpnia 2018 roku odszedł nasz Kolega i Przyjaciel 

JAN TOPOROWSKI
Lubelski optyk, założyciel i wieloletni członek, pełniący
funkcję Starszego Cechu Optyków w Lublinie, człowiek 

wspaniały, wielce pomocny i życzliwy ludziom. 
Swoją aktywność zawodową wypełniał 

z niezwykłym zaangażowaniem i sumiennością. 
Żegnamy Go z wielkim żalem.

Rodzinie i Najbliższym Zmarłego składamy wyrazy 
serdecznego współczucia i łączymy się w smutku. 

Członkowie i Zarząd Lubelskiego
Cechu Optyków

2018/5

używane wyposażenie 
Gabinetu Okulistycznego.

 tel. 603 79 10 44
nowojewska@list.pl 

 Dnia 15 marca w wieku 89 lat zmarł

 JANUSZ RYCHLIK
 

   Mistrz Optyk, Honorowy członek Cechu, 

przewodniczący komisji egzaminacyjnej przy Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu w zawodzie Optyka w latach 
1982-1994.
Był współorganizatorem struktur rzemiosła w latach1980-1990 w zakresie Optyki Okularowej, jak również 
współzałożycielem Międzywojewódzkiego Cechu Rzemiosł Optycznych w Poznaniu i członkiem jego zarządu 
w latach 1990-1999.
Autorytet zaufania w środowisku Optyków.
Odznaczony srebrnym medalem im. Jana Kilińskiego – za Zasługi dla Rzemiosła Polskiego.
Wraz z Jego osobą odeszła historia, która przekazała naszemu środowisku zawodowemu normy etyczne 
i wskazywała jak postępować w przestrzeni publicznej.
Był dla nas wzorem do naśladowania.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !

 Optycy zrzeszeni
w Międzywojewódzkim Cechu Rzemiosł Optycznych

 w Poznaniu

- wykonuję prace optyczne na zlecenie
- szybkie terminy realizacji
- soczewki powierzone
- zapraszam do współpracy

adres: 62-507 Konin, ul. CHOPINA 15P/H, 
tel. 664788808,
e-mail: barbaraziolkowska3@o2.pl

USŁUGI OPTYCZNE KONIN

Dnia 02.09.2018. zmarł w wieku 89 lat (do końca prowadząc 
Zakład Optyczny), Mistrz Optyki Okularowej 

Śp. Józef Wiśniewski 
z Tomaszowa Lubelskiego.

Serdeczne Podziękowania za udział w uroczystościach 
pogrzebowych delegacji Lubelskiego Cechu Optyków, 

Optykom i Firmom Optycznym
Składa Rodzina 

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
używane wyposażenie 
zakładu optycznego,

w tym: autorefraktometr 
z keratometrem 

automat ESSILOR KAPPA, 
foropter TOPCON 

oraz lampę szczelinową

tel. 785734797
 jerzy862@gmail.com

SPRZEDAM TANIO

Z żalem zawiadamiamy,
że dnia 14 sierpnia 2018 roku zmarła 

nasza koleżanka   

MARIA LEŚNIAK

optyk okularowy, długoletni członek 
Lubelskiego Cechu Optyków.

Panu Krzysztofowi Leśniakowi i Rodzinie 
Zmarłej wyrazy szczerego

współczucia składają 
członkowie i Zarząd Lubelskiego Cechu 

Optyków w Lublinie.

W dniu 27 sierpnia 2018 r.,  z ogromnym smutkiem 
pożegnaliśmy  w Lublinie 

Ś.P.
Jana  TOPOROWSKIEGO

Nestora Optyków lubelskich

Był nauczycielem zawodu i aktywnym działaczem 
w środowisku optyków lubelskich na rzecz integracji 

tego środowiska.    
W roku 1998, był jednym z inicjatorów powstania Lubel-

skiego Cechu Optyków, i  przez dwie kadencje (8 lat) pełnił 
funkcję Starszego Cechu. 

Działał też aktywnie na forum KRIO, na rzecz integra-
cji całego ogólnopolskiego środowiska zawodowego. 

Przywiązywał ogromną wagę do rzemieślniczych tradycji  
zawodu optyka. 

Rodzinie Zmarłego przekazujemy wyrazy głębokiego 
współczucia składa 

Zarząd Krajowej Rzemieślniczej
 Izby Optycznej

W dniu 21 sierpnia 2018 roku odszedł nasz Kolega i Przyjaciel 

JAN TOPOROWSKI
lubelski optyk. Założyciel i wieloletni członek, pełniący
funkcję Starszego Cechu Optyków w Lublinie, człowiek 

wspaniały, wielce pomocny i życzliwy ludziom. 
Swoją aktywność zawodową wypełniał 

z niezwykłym zaangażowaniem i sumiennością. 
Żegnamy Go z wielkim żalem.

Rodzinie i Najbliższym Zmarłego składamy wyrazy 
serdecznego współczucia i łączymy się w smutku. 

Członkowie i Zarząd Lubelskiego
Cechu Optyków

2018/5

używane wyposażenie 
Gabinetu Okulistycznego.

 tel. 603 79 10 44
nowojewska@list.pl 



WYPOSAŻENIE PRACOWNI, WORKSHOP, WERKSTATT
ОБОРУДОВАНИЕ МАСТЕРСКОЙ

OPRAWY OKULAROWE, SPECTACLE FRAMES, BRILLEN-
FASSUNGEN ОЧКОВЫЕ ОПРАВЫ

CLEX POLSKA OPTIBLOK VISIO

JAI KUDO RAKO OPTYK SERWIS

MAŻEX SEYKOPOL

AM OPTICAL KAMEX RAKO OPTYK SERWIS

BINOKL MACRO OPTIC SCORPION EYEWEAR

BLICK-PUNKT MAŻEX SEYKOPOL

CAMRO MERTZ SOLANO

CLEX POLSKA OKO OPTICAL TARPOL

DEK OPTICA OPTIBLOK TRESS

HAYNE ORATA VERMARI

i-D TOKYO PROSTAF

IQ PRISMA PUCCINI

ARGA MACRO OPTIC SERV-OPTIC

ELEFANT OPTYKA OPTY SPORT SEYKOPOL

HAYNE POLAND OPTICAL SPECTRUM

MAŻEX 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

ALBINEX MACRO OPTIC SEYKOPOL

HADAŚ-MARCINIAK MAŻEX SZAACH

HAYNE OPTY SPORT TAR-POL

HUMEL SERV-OPTIC TRZPIL

ARGA MEDICAL PARTNER SPECTRUM

HAYNE NETZPOLSKA.PL SEYKOPOL

MAŻEX POLAND OPTICAL TAR-POL

MACRO OPTIC RAKO OPTYK SERWIS

SERWIS, SERVICE, DIENSTLEISTUNGEN
СЕРВИС

ARGA RAKO OPTYK SERWIS

ELEFANT OPTYKA TAR-POL

WYPOSAŻENIE EKSPOZYCJI, EXPO, LADENEINRICH-
TUNG, ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

732019/2

MACRO OPTIC ORATA

OPTI SERVICE SERV OPTIC





WIĘCEJ NIŻ OKULARY PRZECIWSŁONECZNE

www.moonlight.pl
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