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FIRMA LOKALIZACJA STRONA

ALBINEX SULEJÓWEK 18

AMBG OSTRAVA 7

AMERICAN LENS WARSZAWA 6

AM OPTICAL BYDGOSZCZ 14,15

ARGA POZNAŃ 71

BINOKL JABŁONOWO 43

CAMRO SOPOT 76

CLEX POLSKA SZCZECIN 61

DEK-OPTICA WROCŁAW 17

ELEFANT OPTYKA POZNAŃ 70

HADAŚ-MARCINIAK WARSZAWA 66

HUMEL JÓZEFÓW 66

i-D TOKYO GDAŃSK 39

IDEA OPTICA OPOLE 23

JAI KUDO POZNAŃ 27

KAMEX JÓZEFÓW 8

KONGRES KRIO KARPACZ 12

MACRO OPTIC SZCZECIN 61

MAŻEX WARSZAWA 70

MCRO POZNAŃ 55

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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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

NETZPOLSKA.PL POZNAŃ 67

OKO OPTICAL STRZELIN 2,3

OLAF TABACZYŃSKI POZNAŃ 68

OPTIBLOK WARSZAWA 33

OPTOTECHNIKA KRAKÓW 63

OPTY SPORT ZIELONA GÓRA 70

ORATA WARSZAWA 8

POLAND OPTICAL CIESZYN 74,75

PRIME VISIO POLSKA OLSZTYN 19

PROSTAF POZNAŃ 1

RAKO OPTYK SERWIS SZCZECIN 20,21

SCORPION EYEWEAR ZĄBKI 4,5

SERV-OPTIC KRAKÓW 59

SEYKOPOL ŁOMIANKI k/W-wy 70

SPECTRUM WROCŁAW 71

SZAACH KĘDZIERZYN-KOŹLE 70

TAR-POL NIEPOŁOMICE 67

VADIM EYEWEAR SZCZECIN                                                  47

VERMARI EYEWEAR WARSZAWA 25

ZESPÓŁ JEDNOSTEK WOJ. MAŁOPOLSKIEGO KRAKÓW 57
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SEYKOPOL ŁOMIANKI k/W-wy 71
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Zamówienia pakietów uczestnictwa dla optyków
do 25.09.2019 lub do wyczerpania miejsc



 

GIEŁDA OPTYCZNA
  

14.06.2019 SOSNOWIEC
www.fundacjaszkolyoptycznej.pl

SILMO SYDNEY
  

05-07.07.2019 SYDNEY
www.silmosydney.com

GIEŁDA OPTYCZNA
  

07.09.2019 WARSZAWA
www.fundacjaszkolyoptycznej.pl

POZNAŃSKI SALON OPTYCZNY
  

13-14.09.2019  POZNAŃ
www.mcro.pl

VISION EXPO WEST
  

18-21.09.2019  LAS VEGAS
www.west.visionexpo.com

SILMO PARIS
  

27-30.09.2019  PARYŻ
www.silmoparis.com

GIEŁDA OPTYCZNA
  

11.10.2019 SOSNOWIEC
www.fundacjaszkolyoptycznej.pl

HONG KONG OPTICAL FAIR
  

06-08.11.2019  HONGKONG
www.hktdc.com

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.



















Najmodniejszy trend 
w wielu odsłonach.
Najnowsze kolekcje marek Louis Delacroix oraz MOCOA. 
ob�tują w oprawy wykonane z metalu, w bardzo cieka-
wych kształtach i kolorach. Nie jest tajemnicą, że to najgo-
rętszy trend w 2019 roku, u nas można znaleźć go w wielu 
odsłonach.  
Kocie, aviatory, z mieniącymi się kryształkami czy z odważ-
ną wstawką z płyty. Tak, to właśnie nasza kolekcja, wiele 
propozycji zarówno damskich, jak i męskich modeli w fan- 
tastycznych kolorach. Delikatną urodę podkreślą smako-
wite pastele, natomiast lubiącym się wyróżniać proponu-
jemy czerwień, głęboką czerń lub połyskujące, metaliczne 
odcienie.
Lekkie oprawy świetnie sprawdzą się latem i są idealnym 
dodatkiem do zwiewnych stylizacji. Nie obciążają, a doda- 
ją całości smaku i elegancji. Warto postawić na wysoką 
jakość oraz nowoczesny styl w ciepłe dni. Modnie przez 
cały rok z Louis Delacroix i MOCOA.

mod. 73101-NN 3

mod. 73127 1

mod. 73135 2

mod. 73073 CD 1

mod. 11133 AB 1
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Opracowanie: Interoptyka na podst. mat. pras. IDEA OPTICA
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1. Calvin Klein mod. CKNYC 1854S 
2. Salvatore Ferragamo mod. SF 929S 310
3. Nirvan Javan mod. NJE S09 SR1
4. MARNI mod. ME 636S 001
5. Etnia Barcelona mod. DLTA SUN RD
6. LOOK mod. 10730 53 
7. Roberto Cavalli mod. RC1104H 52F
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1. KOMONO mod. Johnny White Gold
2. SOLANO mod. s 10310 
3. TONNY mod. TY 4654C2W 
4. Ultra Limited mod. Pescara
5. KLiiK Denmark mod. K 649 S 216
6. Lju Jo mod. LJ 2125
7. KENCHI mod. KE 1812 C3

2019/326





Każdą z opraw wyróżnia unikatowa kolorystyka i ponadczasowy fason dopasowany do rytmu życia współ-
czesnego mężczyzny. 
Kolekcję otwiera model C01 – klasyczne, czarne oprawy z zausznikami w kolorze gra�towym idealne             
do codziennych stylizacji. 
Model C02 to oprawy przywodzące na myśl styl lat 90., kolor ciepłego brązu uzupełniają zauszniki                       
w tonacji błękitu i granatu z nutą ciemnego beżu. 
Model C03 - oprawy w kolorze czekoladowego brązu z efektem luminacji w czerwieni to propozycja dla osób 
podążających za najnowszymi trendami w modzie. 
Model C04 czyli must have tego sezonu to szylkretowe oprawy z efektownymi zausznikami w brązowe pasy. 
Kolekcję zamyka model model C05 – oprawy w ponadczasowej czerni z efektem gradientu i transparent-
nym wykończeniem.
     
 

LIMITOWANA KOLEKCJA

JAI KUDO x ARTUR ŻMIJEWSKI

mod. C02

28 2019/3



Kolekcja opraw 
JAI KUDO x Artur Żmijewski 
została wykonana z europejskich 
acetatów, z największą dbałością 
o detale. Wyróżnia je lekkość designu 
i niepowtarzalność wzorów. 
Każda oprawa posiada czerwoną 
kostkę – znak rozpoznawczy marki 
JAI KUDO HANDMADE stanowiący 
nieodłączny element wszystkich 
kolekcji. 
Oprawy sygnowane nazwiskiem 
aktora, to propozycja dla osób podą- 
żających za najnowszymi trendami   
w świecie optyki, które doceniają 
ponadczasowe rozwiązania. 

mod. C01

mod. C03

mod. C04

mod. C05

JAI KUDO x Artur Żmijewski                      
to kolekcja pięciu wyjątkowych 
opraw z linii HANDMADE zapro- 
jektowanych w Polsce we współ-         
pracy ze znanym i utalentowanym 
aktorem Arturem Żmijewskim, 
ambasadorem marki JAI KUDO                    
w drugiej edycji kampanii           
CZAS NA WZROK 40 +.

Opracowanie: Interoptyka na podst. mat. pras. JAI KUDO
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Nowość w ofercie firmy Poland Optical AR-F, to naj-
nowszy autorefraktometr firmy NIDEK, który pozwa-
la na w pełni automatyczny pomiar. Po umieszczeniu 
brody na podbródku, nowa kamera automatycznie 
wykrywa pozycję oczu i rozpoczyna pomiar bez 
potrzeby aktywacji przyciskiem. Delikatne prowa-
dzenie głosowe ułatwia płynny pomiar nawet bez 
udziału operatora. Ponieważ ekran może być stale 
przechylany i obracany, AR-F można umieścić w do-
wolnym miejscu w obszarze badania, włącznie z in-
stalacją na ścianie lub w rogu pomieszczenia.
Wystarczy jedynie umieścić brodę na podbródku,       
a nowa kamera firmy NIDEK automatycznie wykrywa 
pozycję oczu i rozpoczyna pomiar bez potrzeby na-
ciskania jakiegokolwiek przycisku. Delikatne napro-
wadzanie głosowe ułatwia płynny przebieg pomiaru 
bez potrzeby udziału osoby obsługującej.

Przy pomocy dużego, trwałego 7-calowego ekranu 
dotykowego przeprowadzić można również pomiar 
manualny. Naprowadzenie odbywa się w prosty 
sposób, poprzez naciśnięcie odpowiedniej ikony 
na ekranie. Wyraźne, czytelne ikony zapewniają in-
tuicyjną obsługę. Dostępne opcjonalnie są również 
nowo zaprojektowany pilot sterujący oraz oprogra-
mowanie do tabletu sterującego, co jeszcze bardziej 
zwiększa swobodę operatora i wydajność.

Metoda obrazowania obszaru szerokiej źrenicy 
umożliwia pomiar refrakcji w większym obszarze, do 
6 mm średnicy i może wskazywać różnicę między re-
frakcją szerokiego pola a refrakcją pola centralnego 
o średnicy do 3,5 mm.
Do pomiaru krzywizny rogówki ARK-F wykorzystuje 
projekcję pierścienia. Metoda ta redukuje błędy po-
miaru spowodowane opadającą powieką.
Zastosowanie diody super luminescencyjnej (SLD) 
zapewnia ostrzejszy i wyraźniejszy obraz w porów-
naniu z konwencjonalną diodą LED. Bardzo czuły 
wyświetlacz CCD wykrywa obraz pierścienia, nawet 
przy słabym odbiciu dna oka.
Gdy urządzenie rozpozna, że broda pacjenta jest pra-
widłowo umieszczona na podbródku, nowa kamera 
firmy NIDEK (NEDC) automatycznie rozpoczyna wy-
krywanie oczu. Ponieważ NEDC utrzymuje pozycję 
oka, możliwe jest szybsze i dokładniejsze naprowa-
dzenie, bez marnowania czasu na ustawienia.
Ponieważ ekran może być stale przechylany i obra-
cany, ARK-F można umieścić w dowolnym miejscu 
pomieszczenia, w którym wykonywane są badania. 
Dowolność położenia i oszczędność miejsca przy-
czyniają się do zwiększenia wydajności i efektywno-
ści badania.

2019/3

Autorefrakto/kerato-
metr NIDEK ARK-F

30
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Materiał bardzo lekki i 

jednocześnie wytrzymały 

Części kokpitu w samolotach 
są wykonane z Ultemu

Przyjazne dla środowiska, 
zaakceptowane przez FDA

Wytrzymałe na różnorodną 
temperaturę

Nie powoduje alergii

MEMORY ULTEM - 
Zapamiętuje kształt
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Oczy mogą być oknem do przyszłości 

Najnowszy foropter automatyczny firmy NIDEK RT-
6100 to kolejna propozycja Firmy Poland Optical. Fo-
ropter ten ma na celu zwiększenie wydajności pracy 
bez pogorszenia komfortu pacjenta. Dzięki komplet-
nemu zestawowi funkcji refrakcji, RT-6100 zapewnia 
wszechstronność w przeprowadzaniu szybkiej kon-
troli refrakcji w celu uzyskania kompleksowej refrak-
cji subiektywnej.
RT-6100 cechuje:

• Przełomowy Foropter do precyzyjnych i skutecz-
nych badań
• Usprawniona głowica refrakcyjna
• Przyjazna dla użytkownika konsola sterowania
• Otwarta refrakcja obuoczna
• Funkcja edycji programu
• Uproszczony transfer danych

W dążeniu do doskonałości w komforcie i pozytyw-
nych wrażeniach zarówno dla pacjenta, jak i opera-
tora, RT-6100 wykorzystuje udoskonaloną ergono-
miczną konstrukcję.
Niezwykle płynne, ciche i szybkie zmiany soczewek 
zapewniają niezawodny i komfortowy pomiar bez 
zakłóceń.

Kolorowy ekran dotykowy LCD o przekątnej 10,4 
cala wyświetla dużą liczbę informacji, w tym optoty-
py do bliży, diagramy refrakcji, wykresy oczu i obraz 
widziany oczami pacjenta.
Wyświetlacz może być odwrócony na drugą stronę 
(w kierunku pacjenta), gdy jest używany do badania 
widzenia bliży lub edukacji pacjenta.
W RT-6100 dostępnych jest siedem różnych progra-
mów. 
Program refrakcji otwartego widzenia obuocznego,      
z zastosowaniem zamglenia, wykonuje pomiary z bar-
dziej naturalnym widzeniem pacjenta, w tym z testem 
krzyżowym cylindra.

Program badania można łatwo wybrać lub dosto-
sować za pomocą zrozumiałego menu ekranu i ela-
stycznej funkcji edycji, aby spełnić potrzeby każde-
go operatora.

Technologie firmy NIDEK łączą się w celu zwiększe-
nia wydajności pracy i komunikacji między zautoma-
tyzowanymi systemami w praktyce. Produkty firmy 
NIDEK komunikują się bezpośrednio z systemami 
EMR w celu zapewnienia bezproblemowego przesy-
łania danych bez kosztownych błędów transkrypcji.

Foropter automatycz-
ny NIDEK RT-6100

Informacja: POLAND OPTICAL

nowości
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LENS COLOUR: GREY
SBC 167 C01

LENS COLOUR: GREY
SBC 167 C03

LENS COLOUR: GRADIENT GREY
SBC 167 C02

tel.: +48 517 770 468     

LUBELSKIE: 

tel.: +48 513 123 832

tel.: +48 513 123 830            

tel: +48 507 926 234 

tel.: +48 513 123 836       

tel.: +48 530 895 390  

tel.: +48 517 770 467      

tel.: +48 517 770 470

KONTAKT DO NASZYCH 
PRZEDSTAWICIELI:



Czym jest nowa platforma www.belutti.com dla właścicieli Salonów Optycznych?

Marcin Krasnodębski: Przede wszystkim jest szansą na przyciągnięcie i zdobycie nowych Klientów. Należy pamiętać,                
i to jest podstawą tego przedsięwzięcia, o ciągłym zacieśnianiu więzi z naszymi partnerskimi Salonami Optycznymi. Bez nich 
żadne tego typu działanie nie ma prawa się powieść. Współpracujące już z nami Salony Optyczne, które zechcą być Salonami 
Partnerskimi, mogą jedynie zyskać nowego Klienta. Taki Klient jeśli będzie zadowolony z całościowej obsługi, po prostu                                                
do nich wróci i poleci go swoim znajomym.

Czyli Pana zdaniem jedno nie wyklucza drugiego? Sprzedaż internetowa nie zaburzy w żaden sposób 
sprzedaży stacjonarnej?

M.K.: Absolutnie nie! Nasz sklep to nie do końca typowy sklep internetowy. To platforma, 
która ma zachęcić do zakupu. Salon Optyczny nie ponosi żadnego ryzyka.

 Do nas tra�a informacja jaki model został zamówiony, my przygotowujemy przesył-
kę, wysyłamy ją do Salonu, a następnie informujemy Klienta Ostatecznego. Na 

stronie znajdują się ceny sugerowane, których Klienci są świadomi przy składa-
niu zamówienia. Optyk dostaje od nas pakiet: produkt oraz nowego Klienta. 

Sprzedaż odbywa się w Salonie, a co za tym idzie wspomaga sprzedaż 
stacjonarną. Znowu wrócę do zdania powyżej: bez Salonów Optycznych 

platforma www.belutti.com nie mogłaby powstać w  takiej formie. 
Sklep internetowy ma być dodatkiem wspierającym sprzedaż. 

Panie Marcinie skąd pomysł na takie działania?

M.K.: Od ponad 20 lat podążamy za najnowszymi światowymi tren- 
dami w modzie, tworzymy okulary o niepowtarzalnym charakterze, 
używając najwyższej jakości materiałów. Cały czas projektujemy 

34 2019/3

Branża optyczna to mnogość producentów opraw okularowych i okularów przeciwsłonecznych. 
Marka Belutti postanowiła w awangardowy sposób wyjść naprzeciw oczekiwaniom coraz bardziej 
wymagających Klientów. Jak skutecznie połączyć e-commerce ze wzrostem sprzedaży w Salonach 
Optycznych? O tym opowie właściciel – Marcin Krasnodębski.

WIEMY, JAK W DOBIE 
SKLEPÓW INTERNETOWYCH

WZOMOCNIĆ SPRZEDAŻ 
W SALONACH OPTYCZNYCH
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nowe wzory, regularnie wprowadzając nowe kolekcje, dzięki czemu nasz 
bogaty asortyment spełnia oczekiwania najbardziej wymagających osób. 

Przez te wszystkie lata zbieramy doświadczenia, bacznie śledzimy i obser-
wujemy zmiany jakie następują na rynku. Od dłuższego czasu, wszyscy 
jakiekolwiek zakupy zaczynają od prześledzenia Internetu. Internet jest 
źródłem informacyjnym, ale również gigantycznym nośnikiem informacji. 
Potencjalny Klient Salonu Optycznego najpierw szuka produktu, który go 
interesuje, a następnie informacji o tym, gdzie dana oprawa jest dostępna.

Jaki jest właściwie główny powód, który przyświecał idei tej platformy?

M.K.: Potrzeba rynku. Prowadzimy szerokie działania marketingowe. Docieramy 
do naprawdę imponującego grona Klientów indywidualnych, którzy zasypują nas 
lawiną pytań o możliwość zakupu naszych oprawek. 
Chcąc wspierać naszych kontrahentów, a także wychodząc naprzeciw potrzebom 
Klientów ostatecznych, wraz ze zmianą strony uruchomiliśmy nową funkcjonalność. 
Jesteśmy przede wszystkim zorientowani na wsparcie i rozwój sprzedaży na miejscu                                
u danego Optyka.

Jak przekierować Klienta ze strony do Salonu Optycznego? 

M.K.: Dzieje się to niejako automatycznie. Przez dodanie modelu do koszyka wyświetla się jedynie możliwość 
odbioru w wybranym Salonie Optycznym. Druga informacja, jaka widnieje na ekranie, to płatność przy odbiorze zamówie-
nia. Jeżeli Klient naprawdę chce zobaczyć, przymierzyć oprawę to jest zmuszony przez system strony wybrać jeden z dostępnych 
na liście Salonów. Innej możliwości po prostu nie ma. Dla nas najbardziej istotnym jest wsparcie naszych Kontrahentów. 

Nie boicie się porównań do innych marek, które działają na podobnej zasadzie?

M.K.: Nie. Z tego co wiem, inne marki w pewnym sensie pomijają Salony Optyczne, automatycznie stając się ich konkurentami.                                          
U nas liczy się właśnie Optyk. Nierozerwalność relacji między nami jako Dystrybutorem, a Salonami Optycznymi to sposób dotarcia 
do Klienta ostatecznego. Traktujemy naszych Klientów jak partnerów biznesowych, dlatego przede wszystkim chcemy ich wspierać 
w sprzedaży.

Czy kierują Państwo w jakiś sposób komunikację do Klienta Indywidualnego?

M.K.: Docieramy do Klienta ostatecznego różnymi kanałami. Promocja marki odbywa się między innymi za pośrednictwem 
kanałów social media - nasze okulary często wybierane są przez osoby ze świata mody i show-biznesu, uzyskaliśmy setki publikacji 
w prasie kolorowej, poczytnych magazynach modowych oraz portalach internetowych. Promujemy się również w telewizyjnych 
spotach reklamowych oraz w audycjach radiowych. Dzięki prowadzonym działaniom rozpoznawalność marki stałe wzrasta.

Dział PR & Marketingu Belutti prowadzi intensywne 
działania komunikacyjne, mające na celu powiadomienie 
Klienta ostatecznego o jakości i obecności produktów 
Belutti na polskim rynku. 
Dziennie na FB dostajemy masę zapytań o wybrane 
modele i o informacje gdzie można je kupić.
Do tej pory nie byliśmy w stanie rozwiązać tego proble-
mu. Teraz, z nowym panelem, będzie po prostu wygod-
niej i łatwiej. 
Jesteśmy pewni, że nasze działania spowodują wzrost 
dostępności marki Belutti oraz zwiększenie się liczby 
nowych Klientów w naszych salonach partnerskich.   

 
MASZ NA OKU WYMARZONY

MODEL BELUTTI?

JUŻ DZIŚ ZAMÓW GO BEZPŁATNIE

I PRZYMIERZ W WYBRANYM

PRZEZ CIEBIE SALONIE 

OPTYCZNYM!
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„Dziś wielu właścicieli biznesów optycz-
nych nie widzi  jeszcze potencjału w tworze-
niu partnerskich relacji ze sprawdzonymi
dostawcami. To kwestia czasu i spojrzenia.”

Tomasz Urban

Strategia rozwoju
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WARSZAWA, 15 maja br. w siedzibie 
Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej 
w Warszawie odbyła się konferencja 
prezentacyjna Międzynarodowych 
Targów Optycznych SILMO.
SILMO to wiodąca impreza targowa 
branży optycznej na świecie. Groma-
dzi firmy będące liderami w branży, 
jest światowym forum prezentacji 
najnowszych produktów i trendów 
na rynku globalnym. Ostatnia edycja 
zgromadziła 965 wystawców z 42 kra-
jów oraz ponad 37 000 odwiedzają-
cych (większość spoza Francji ). 
Podczas konferencji Pan Andrzej Be-
reda, zajmujący się reprezentowa-
niem targów francuskich w Polsce, 
przedstawił strategie rozwoju SILMO. 
Uczestnicy konferencji mogli także 
zapoznać się ze statystykami po-
przedniej edycji. Jeśli chodzi o udział 
Polski wyglądało to następująco:

• Wystawcy: MASSADA, AM OPTICAL, 

BIZINCULAB, OPTIBLOK, SIRENE

• 412 odwiedzin/225 odwiedzających

• Obecność 2 pism branżowych: 

MAGAZYN OKO, GLASSES PROJECT

• 2 uczestników konkursu SILMO d’Or

Jakie atrakcje czekają na odwiedzają-
cych targi w tym roku? 

SILMO d’Or 
Najbardziej znany konkurs, promu-
jący talenty i know-how całej bran-
ży optycznej, SILMO d’Or, świętuje            
w tym roku srebrny jubileusz!
Od inauguracji w r. 1994 w ramach 
konkursu wyłoniono 300 produk-
tów-laureatów. W tym roku uroczyste 
wręczenie nagród odbędzie się w so-
botni wieczór 28 września 2019!

SILMO ACADEMY
Program szkoleń, aby potrafić odpo-
wiedzieć na wyzwania stale ewoluu-
jącego rynku.
• Ekspozycja posterów 
Każdy profesjonalista z branży bę-
dzie mógł zaprezentować swe prace 
badawcze w postaci ogłoszeń-plaka-
tów, eksponowanych przez wszystkie 
dni trwania targów. 
Aby to uczynić wystarczy przesłać 
tytuł postera na nast. adres mailowy: 
silmoacademy@silmo.fr
• Stypendium SILMO Academy 
Po raz 4. Silmo Academy przyzna 
STYPENDIUM w wysokości 10 000€ 
na projekt badawczy w dziedzinie wi-
dzenia i optyki. 
Stypendium to może być przyznane 
każdemu ubiegającemu się o nie ba-
daczowi po decyzji Rady Naukowej 
SILMO ACADEMY.

SILMO MATCH: Aplikacja
SILMO M@tch to personal shopper. 
Aplikacja ta ułatwia organizowanie 
spotkań oraz pomnaża sposobności 
rozwoju biznesu.

SILMO NEXT: przyszłość czeka na 
Was!
Wizje jutra oraz innowacje, aby od-
słonić przez Wami przyszłość branży
HACKATHON SILMO, czyli maraton 

projektowania. Non stop, przez 24 
godziny, 5 międzynarodowych i in-
terdyscyplinarnych 5-osobowych 
ekip będzie zaproszonych do wykre-
owania salonu optycznego jutra.  

SELEKCJA: 
Selekcja tendencji, ale także licznych 
innowacji technologicznych w opty-
ce, tematyka zdrowego widzenia oraz 
optymalizacja punktów sprzedaży.

Inne animacje…
Ekspozycja muzeum dwóch emble-
matycznych miast: Muzeum Oyon-
nax (tu narodziło się SILMO) i Morez 
(miejscowość, gdzie znajduje się mu-
zeum okularów) oraz warsztaty Me-
illeurs Ouvriers de France. Słynne 
we Francji warsztaty promujące ak-
tywność manualną, podczas których 
uczestnicy będą mogli sami wypro-
dukować oprawki.

Wszystkie informacje praktyczne  na 
temat SILMO znajdą Państwo na stro-
nie: SILMOparis.com m.in.:
• Zamówienie wejściówki 
e-BADGE poprzez kod PROMOSIL19
• Podróż na targi: a może wersja 
grupowa?
 • AUTOKARY zapewniające komu-
nikację między Paryżem a Targami
 • KLUB MIĘDZYNARODOWY: Prze-
strzeń odpoczynku, relaksu, ale też 
spotkań podczas Waszego pobytu na 
SILMO.

Zapamiętajmy: kolejna edycja Mię-
dzynarodowych Targów Optycznych 
SILMO odbędzie się w dniach 27 – 30 
września 2019 w Paryżu.

SILMO FAMILY
Obecnie to największa wspólnota op-
tyczna na świecie! 
6 imprez targowych, 53 900 gości
1 650 wystawców, 110 000 m2.

Opracowanie: INTEROPTYKA 
na podst. mat. pras. Przedstawicielstwa 

Targów Francuskich w Polsce

KONFERENCJA 
PREZENTACYJNA 
TARGÓW SILMO 

targi optyczne 
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Niedowidzenie to bardzo podchwytliwe zaburzenie, które dotyka niemal 2% populacji. Polega na obni-
żeniu ostrości widzenia w jednym bądź w obojgu oczach. Osoba z niedowidzeniem, mimo zastosowa-
nia najlepszej, możliwej korekcji okularowej lub za pomocą soczewek kontaktowych, nie osiąga pełnej, 
normatywnej ostrości widzenia.

Leczenie niedowidzenia wymaga konsekwencji i cierpliwości. Jest ono złożone z kilku kroków                             
i wymaga czasu. Do trwałego wyprowadzenia dziecka z niedowidzenia potrzebujemy współpracy 
okulisty, optometrysty/ortoptysty oraz rodziców i oczywiście dziecka. 

Leczenie niedowidzenia opiera się na kilku krokach:

1.   diagnoza,
2.   usunięcie wszelkich czynników przeszkadzających w widzeniu np. zaćma, opadająca powieka,
3.   korekcja wady refrakcji (okulary lub soczewki kontaktowe),
4.   wymuszenie używania gorszego oka przez ograniczenie używania oka lepszego,
5.   terapia widzenia - pobudzenie i utrwalenie widzenia obuocznego poprzez ćwiczenia wzrokowe.

Zasłanianie oka (jakimkolwiek sposobem) wymusza patrzenie gorszym okiem. Podczas zakrycia oko 
wiodące powinno być całkowicie odizolowane i nie powinno być używane. Oczywiście jest to założenie 
idealne, ponieważ wiemy, że opaski czy kieszonki się przesuwają lub dziecko samo je ściąga.
Plasterki też są zrywane przez dzieci. Okulary z przekorygowaniem będą ściągane – co sprowadza             
nas do punktu, w którym dziecko było bez korekcji w ogóle. Możemy zastosować również atropinizację 
lub przekorygowanie. Jakąkolwiek drogę obierzemy, musimy być konsekwentni i pilnować dziecko,               
by zasłaniało oko w umówionym czasie.

Niedowidzenie... i co dalej?

medycyna 
i optyka

Barbara Pakuła - optometrystka, 
terapeuta widzenia, kontaktolog.

Dlaczego samo zasłanianie nie wystarczy? 



2019/3

Jeżeli dziecko bardzo źle znosi zasłanianie, możemy początkowo ten czas skrócić i stopniowo wydłu-
żać. Zasłanianie zdecydowanie gorzej zniesie dziecko, które w słabszym oku widzi 10% normy, lepiej 
to, które ma 50%. Niemniej jednak, nie każde będzie współpracować.

Zanim zaczęliśmy leczenie, mózg dziecka hamował wrażenia ze słabszego oka. Wybierał obraz pocho-
dzący z oka lepiej widzącego. Im starsze dziecko, tym to hamowanie bodźców trwało dłużej i niedowi-
dzenie jest bardziej utrwalone. Gdy zasłonimy oko wiodące, zmuszamy słabsze do pracy. Jednak po 
odsłonięciu lepszego oka dziecko może znów korzystać tylko z niego.

Omówmy przykłady.

Jeżeli mamy do czynienia z rocznym dzieckiem, u którego rozpoznano np. różnowzroczność, zleco-
no korekcję okularową, zaklejanie wiodącego oka przez niemal cały czas czuwania oraz dodatkową 
stymulację widzenia, to niedowidzenie może się cofnąć bardzo szybko, nawet w kilka tygodni. 
Neuroplastyczność mózgu maleńkiego dziecka jest ogromna. Widzenie obuoczne w tym wieku 
dopiero zacznie się kształtować. Niedowidzenie nie było trwałe.

Natomiast jeżeli dziecko ma 6 lat i przez te lata nie wiedziano, że ma problem z niedowidzeniem,          
to w tym czasie mózg dziecka skutecznie i mocno zaadaptował się do tej sytuacji. Aktywnie wytłu-
miał wrażenia wzrokowe z leniwego oka i przestał „zawracać sobie nim głowę”. Dziecko, nieświado-
me jak powinno widzieć, nauczyło się funkcjonować w takich warunkach, jakie ma. Widzenie 
obuoczne nie wykształciło się w pełni, bądź nie ma go wcale. Ponadto, ta niepoprawna sytuacja 
trwała kilka lat. Taki czas pozwala dość mocno utrwalić negatywne zmiany. Neuroplastyczność 
mózgu kilkulatka jest mniejsza, w porównaniu z kilkumiesięcznym dzieckiem i cały czas spada.

W momencie, w którym dowiadujemy się o niedowidzeniu proces adaptacyjny trwał 6 lat.                
Zasłanianie oka na 3-4 godziny dziennie przez kilka tygodni nie spowoduje cofnięcia się tak mocno 
utrwalonej zmiany. Potrzeba regularnego zasłaniania i ćwiczeń wzrokowych, które będą trwały               
od kilku do kilkunastu miesięcy. Jeżeli osiągniemy dobre wyniki, musimy dopilnować, aby nie poja-
wiła się regresja.

Zatem dlaczego samo zasłanianie nie
jest wystarczające? 
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NIEDOWIDZENIA
TERAPIA

1.
ĆWICZENIA

JEDNOOCZNE

2.
ĆWICZENIA

ODTŁUMIAJĄCE

3.
JEDNOCZESNA

PERCEPCJA

4.
STEREOPSJA

3D



Nie powinniśmy zwlekać z żadnym punktem w leczeniu niedowidzenia. Im dłużej będziemy 
czekać, tym bardziej utrwalą się negatywne zmiany. 

Terapię widzenia powinniśmy zacząć jak najszybciej, ponieważ ćwiczenia gabinetowe i domowe:

- przyspieszają powrót ostrości widzenia,

- poprzez współpracę z innymi ośrodkami pobudzają widzenie, percepcję, korę wzrokową,

- stymulują oko do patrzenia, wymuszając pracę podczas wykonywania różnych zadań, zarówno 
  .ruchowych jak i percepcyjnych, celowniczych, lokalizacyjnych, koordynacyjnych,

- pobudzają i utrwalają widzenie obuoczne.

Dlaczego nie wolno zwlekać z ćwiczeniami?
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TERAPIA
NIEDOWIDZENIA

znacznie przyśpiesza 
rozwój widzenia.

daje możliwość połączenia 
ćwiczeń z innymi aspek-

 tami rozwojowymi
dziecka. buduje nowe 

nawyki patrzenia
i używania jedno-
cześnie oczu.

Samo zasłanianie nie odtłumi oka. 
Szybciej i skuteczniej uzyskamy efekty codziennie, regularnie ćwicząc.

Ćwiczenia i stymulowanie widzenia przywrócą i utrwalą percepcję głębi
 i stereopsję, czyli widzenie 3D.





Relacja z Jubileuszu 10-lecia 
Vadim Eyewear
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Jubileusz rozpoczął się od przedstawienia krótkiej historii 
firmy, której początek dała pasja i chęć tworzenia własnych 
okularów właściciela - Pawła Leperta. Podczas spotkania 
zaprezentowano portfolio firmy, które ewoluowało przez 
ostatnich 10 lat. W naszej ofercie obecnie znajdują się 
oprawy okularowe marek znanych na całym świecie. Dys-
trybuowane przez nas produkty cechuje różnorodność, 
klasyka w połączeniu z ekstrawagancją i nowoczesnością. 

Każdy klient znajdzie na pewno model, który zaspokoi 
jego indywidualne oczekiwania. 
Podczas Jubileuszu po raz pierwszy także pokazaliśmy 
nowe logo marki własnej Paul Vadim oraz poinformowa-
liśmy naszych klientów, że jesteśmy w trakcie przygoto-
wywania nowej kolekcji, niezwiązanej już z poprzednim 
dziedzictwem „drewnianych” zauszników.

W dniu 9 maja 2019 r. w Zamku Biskupim w Janowie Podlaskim obchodziliśmy Jubileusz 
10-lecia działalności naszej firmy. W wydarzeniu udział wzięli nasi klienci, pracownicy 
i przyjaciele firmy oraz zagraniczni kontrahenci, reprezentujący firmy współpracujące 

z Vadim Eyewear, tj.: Etnia Barcelona, Marchon, Marcolin, L’amy oraz Opal.

2019/3

Od początku stycznia 2019 roku �rma Vadim Eyewear rozpoczęła współpracę ze świa-
towym hausbrandem Marchon - producentem i dystrybutorem okularów korekcyj-
nych i przeciwsłonecznych. Vadim Eyewear poszerzył swoje portfolio o okulary marek 
Liu Jo, Nautica, Skaga, Salvatore Ferragamo, a także kultowej marki Calvin Klein.

CALVIN KLEIN jest jedną z najpopularniejszych marek na świecie. Jej założycielem jest słynny projektant mody Calvin 
Richard Klein. Początkowo, marka koncentrowała się na kobiecych płaszczach, by potem rozwinąć linię na odzież damską,       
a następnie sięgnąć po modę męską, jeansy, bieliznę, perfumy i okulary. Świeżość, nowoczesność, minimalizm oraz zasada 
„mniej znaczy więcej” to �lozo�a tej marki. 

W celu dotarcia do zróżnicowanych grup odbiorców marka proponuje trzy linie okularów korekcyjnych i słonecznych: 
Linia tradycyjna CALVIN KLEIN - to przede wszystkim okulary w klasycznych sylwetkach i wyrazistej kolorystyce, które łączą 
w sobie nowatorskie detale z modnym stylem. Oprawy z tej linii zawierają elementy tytanowe, akcenty metalowe, otwarty 
mostek oraz rzeźbiony krystaliczny acetat celulozy. Kolekcja z tej linii przeznaczona jest głównie dla osób ceniących elegan-
cję, tradycję, ale zarazem i nowoczesność. 

CALVIN KLEIN 205W39NYC – nazwa linii zaczerpnięta została z nowojorskiego adresu siedziby marki. Linia ta jest synoni-
mem luksusu dzięki zastosowaniu bogatej kolorystyki i dopracowanych detali. Okulary przeciwsłoneczne i korekcyjne są 
wykonane z wysokiej jakości tytanu oraz prążkowanego acetatu połączonego z utylizowaną skórą.  Odbiorcami CALVIN 
KLEIN 205W39NYC są osoby lubiące nowości i zabawę modą.

2019/130

VADIM eyewear
poszerza
portfolio
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Kolejnym punktem programu, zorganizowanym dla naszych 
gości, było zwiedzanie najstarszej państwowej stadniny koni 
arabskich, w której odbywają się coroczne aukcje przyciąga-
jące hodowców i wystawców z kraju i z zagranicy. 

Po obiedzie, podczas tzw. brands day, nasi goście mieli 
okazję zapoznać się z nowymi kolekcjami marek będących 
w portfolio firmy. W trzech salach historycznych Zamku Bi-

skupiego, klienci mieli możliwość zobaczenia, przymierze-
nia oraz zakupu po preferencyjnych cenach opraw okula-
rowych. W podjęciu decyzji pomocne były hostessy, które 
doradzały i prezentowały poszczególne modele opraw. 
Ten punkt programu cieszył się wśród gości dużym zainte-
resowaniem i przebiegał w sympatycznej atmosferze, przy 
lampce prosecco serwowanego osobiście przez właścicie-
la firmy Pawła Leperta. 



Podczas uroczystej kolacji Paweł Lepert wręczył Oskary 
Vadima, przyznawane w różnych kategoriach. Wyróż-
niono producentów opraw, których produkty cieszą się  
największym zainteresowaniem wśród naszych klientów.                        
I tak, m.in. za wyjątkowość swoich produktów, Oskara Va-
dima zdobyła Etnia Barcelona, kolejno, za najlepszy damski 
kształt uznano oprawy marki Liu Jo, a za kształt męski - 
Dsquared2. Odkryciem roku została wybrana marka Calvin 
Klein, a w kategorii opraw dziecięcych wyróżniono oprawy 
Hello Kitty. 

Oskary Vadima oczywiście trafiły także w ręce naszych 
klientów - statuetkę Lidera Vadim Eyewear przyznano sa-
lonowi Perfekt Optik Państwa Pawskich. Wśród wyróżnio-
nych znalazła się także Pani Anna Kotarak (Optylux), którą 
doceniliśmy za działania w obszarze social mediów.

Organizatorzy Jubileuszu zadbali również o charytatywny 
aspekt wydarzenia poprzez wsparcie finansowe Fundacji 
OKO VADIMA, założonej w 2018 roku przez prezesa firmy. 
Na licytacji wystawiono dwa nietuzinkowe produkty: pla-
tynową oprawę ufundowaną przez Etnia Barcelona, którą 
aktualnie można już zakupić wyłącznie we flagowym salo-
nie w Barcelonie oraz zestaw jubileuszowy opraw z druku 
3D, wydany na 90-lecie powstania Myszki Miki ufundo-
wany przez firmę Opal. Pieniądze zebrane z aukcji zostały 
przekazane dla potrzebujących dzieci z wadą wzroku. 

Szczęśliwym posiadaczem platynowej oprawy Etnia Barce-
lona został Pan Mariusz Lepert z salonu Skylite, natomiast 
jubileuszowego zestawu Myszki Miki - Pan Ryszard Śliw-
czyński z ABS Optyk.

Miłym zakończeniem Jubileuszu był występ stand-upera 
Karola Modzelewskiego oraz zabawa do białego rana.

2019/3
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ptyczne
F rum NaukoweV

zakończone wielkim sukcesem!

Tegoroczna jubileuszowa edycja Optycznego Forum Naukowego poświęcona była tematom prezbiopii                       
i soczewek progresywnych. Po raz pierwszy w wydarzeniu czynny udział brali studenci kierunków optycz-
nych. Obok 150 przyszłych specjalistów w konferencji uczestniczyło też kilkudziesięciu przedstawicieli 
środowiska akademickiego oraz przedstawiciele branży, w tym organizatora - Grupy Essilor Polska.

V Optyczne Forum Naukowe na stałe wpisało się w kalendarium prestiżowych wydarzeń branżowych. Już po raz piąty 
Grupa Essilor była gospodarzem konferencji. Przy okazji tego jubileuszowego spotkania mogę z pewnością stwierdzić, 
że jest to inicjatywa potrzebna i bardzo owocna. W tym roku przyjęliśmy nową formułę łączącą część wykładową                                   
i warsztatową. Optyczne Forum Naukowe stanowi unikalną okazję do wymiany doświadczeń i jest platformą, dzięki 
której możemy wspólnie rozwijać nasz sektor – podkreślił podczas uroczystego otwarcia Mirosław Nowak – Prezes 
Grupy Essilor Polska, Litwa, Łotwa, Estonia.

Optyczne Forum Naukowe to w skali ogólnopolskiej wydarzenie zrzeszające specjalistów z całej branży. Stanowi 
niepowtarzalną okazję do podjęcia merytorycznej debaty z dziedziny optyki oraz poznania najnowocześniej-
szych osiągnięć badawczych. Jego nieodłącznym elementem są wykłady poruszające zagadnienia z obszaru 
badań nad wzrokiem. Tegoroczna edycja poświęcona była tematom prezbiopii i soczewek progresywnych. 
Uczestnicy mogli wysłuchać wielu ciekawych wystąpień dotyczących m.in.: aberracji w soczewkach progresyw-
nych, psychologicznych aspektów prezbiopii i jej korekcji, dysfunkcji akomodacyjno-wergencyjnych u osób 
młodych, czy doboru korekcji okularowej. 

Przestrzeń do debaty merytorycznej stworzyły również sesje posterowe. Studenci mieli okazję do zaprezentowa-
nia swoich badań i analiz. Uczestnicy konferencji mogli zobaczyć model oprawy okularowej 3D, czy podjąć 
dyskusję na temat zmiany kształtu soczewki wywołanej naprężeniami oprawy okularowej. 

Nowością tegorocznej edycji były dedykowane studentom kierunków optycznych warsztaty. Pod okiem eksper-
tów z Grupy Essilor mieli niepowtarzalną szansę poznania najnowocześniejszych rozwiązań stosowanych                         
na rynku. Swoje umiejętności mogli wypróbować na innowacyjnych urządzeniach, tj. Cyclops Lite czy Vision R. 

ZOBACZ ŚWIAT WYRAŹNIEJ

fot. Essilor
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Warsztaty odbyły się w dwóch blokach tematycznych: nowa era refrakcji oraz soczewki progresywne w praktyce. 
Wzięło w nich udział ponad 120 studentów z całej Polski: z Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Wrocław-
skiej, Politechniki Częstochowskiej, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Śląskiego               
w Katowicach, Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika                             
w Bydgoszczy. 

Jako lider chcemy dzielić się swoimi doświadczeniami i utrzymywać bliskie kontakty z czołowymi polskimi uczelniami 
kształcącymi specjalistów, którzy niebawem zasilą naszą branżę. Dla Grupy Essilor jest to element realizacji strategicz-
nych założeń. Współpracując ze środowiskiem naukowym, kreujemy najnowsze trendy w tej dziedzinie. Szczególnym 
tego wyrazem były jedyne takie warsztaty dedykowane studentom kierunków optycznych. Cieszymy się, że tegorocz-
na nowa formuła Optycznego Forum Naukowego spotkała się z uznaniem ze strony grona naukowego, ale przede 
wszystkim ze strony studentów, którym dedykowaliśmy tegoroczne spotkanie. Dziękujemy wszystkim obecnym 
wykładowcom, studentom, partnerom i patronom za współtworzenie tego wydarzenia. Już teraz zapraszam                             
do udziału w kolejnej edycji Optycznego Forum Naukowego – mówi Mirosław Nowak, Prezes Grupy Essilor Polska, 
Litwa, Łotwa, Estonia.

Patronami tegorocznej edycji byli Essilor Polonia Sp. z o.o. oraz JZO S.A. Patronat honorowy nad wydarzeniem 
objęła Krajowa Rzemieślnicza Izba Optyczna. 

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. 

Fot. Interoptyka. Więcej zdjęć do obejrzenia w galerii na: www.interoptyka.pl
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Opracowanie: Interoptyka na podst. mat. pras. Grupy Essilor. Opracowanie: Interoptyka na podst. mat. pras. Grupy Essilor. 

Fot. Interoptyka. 
Więcej zdjęć do

obejrzenia w galerii:
www.interoptyka.pl
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Technika pigmentacyjna prosta to jed-
na z bardziej skutecznych, a jednocześ-
nie prostszych technik w procesie styli-
zacji i doboru opraw.
Technika pigmentacyjna prosta dzieli 
całe spektrum kolorów ram okularo-
wych, jak i barw skóry na te: o subtonie 
cieplejszym oraz chłodniejszym.
Jak sama nazwa wskazuje, w tej tech-
nice omawiać będziemy pigmentację 
skóry w uproszczonym systemie okre-
ślania jej koloru i temperatury barwo-
wej. 
Wypadkową barwę skóry, jej kolor,              
z punktu widzenia dermatologii i medy-
cyny, tworzą barwniki w niej zawarte.
Technika pigmentacyjna prosta polega 
na doborze barwy oprawek okularo-
wych do barwy i odcienia koloru skóry.

Barwnikiem, który określa kolor skóry 
oraz przynależność do danej rasy – czy-
li białej, żółtej, czerwonej lub czarnej 
– jest melanina. Może ona występować 
w zróżnicowanej budowie oraz barwie. 
Stąd różne pigmentacje ras ludzkich. 
Tym, co podczas stylizacji opraw oku-
larowych nas interesuje jest podział,           
a jednocześnie związek pomiędzy me-
dyczną pigmentacją i fizyczną naturą 
kolorów-barw (w szczególności zaś 
barw i odcieni skóry) oraz harmonia ko-
lorów i stylu opraw okularowych.
Tutaj, w technice pigmentacyjnej pro-
stej, pigmentacja i barwa skóry są naj-
ważniejszym punktem odniesienia. 
Związki Isaaca Newtona, profesora na 
uniwersytecie w Cambridge, z rozumie-
niem fizycznej natury barw są niezwy-

kle istotne. Udowodnił on między inny-
mi, że światło jest wynikiem mieszania 
się barw. Także to, iż pryzmat może roz-
szczepić białe światło na widmo barw, 
a potem soczewka i drugi pryzmat po-
wodują uzyskanie białego światła po-
nownie z kolorowego widma.  
Newton dokonał rozszczepienia świat-
ła. Efektem tego odkrycia jest dziś kwa-
lifikacja poszczególnych widm światła          
i nadanie im nazw, jak: cyan, yellow, 
magenta, violet. Newton, analizując 
strukturę światła oraz barw, usyste-
matyzował zagadnienie i stworzył tak 
zwane koło barw. A przede wszystkim, 
dał nam świadomość koloru jako uwa-
runkowania tak ważnego dla naszego 
życia.

2019/3

Technika pigmentacyjna prosta w stylizacji 
opraw okularowych 

 

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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Fot. Monika Misiak-Tabaczyńska
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Należy również zauważyć, że potoczne 
myślenie o kole barw nie jest tożsame    
z kołem kolorów widm światła. Mamy 
kilka zasad wpływających na zagadnie-
nie systematyki kolorów. Dziś zajmiemy 
się kolorem opraw. 
Zasady podporządkowane są dwóm sy-
stematykom: CMYK i RGB. 
To dwa różne systemy kwalifikacji barw 
w obszarze fizyki. My dla przybliżenia       
i funkcjonalego wykorzystania tej wie-
dzy skupimy się na CMYK – u.
CMYK – to skrót od nazw czterech 
barw, które tworzą inne kolory (choć 
same jako takie nie są źródłem świat-
ła): C – Cyan, M – Magenta, Y – Yellow, 
K – Black.
Cyan – to kolor niebieski, z lekkim od-
cieniem pistacji - ma odcień jasny. 
Magenta – to kolor czerwony. Jednak, 
nie taki, jak potocznie go sobie wyobra-
żamy. To specyficzny odcień czerwieni 
chłodniejszej, o zabarwieniu fuksji. Yel-
low – to żółć w odcieniu dojrzewającej 
cytryny.
Przeanalizujmy, jaka barwa powstanie 
po połączeniu tych trzech kolorów. Od-
powiedź wydaje się prosta. W idealnym 
świecie powinna powstać „czerń“. Jed-
nak tak się nie dzieje, gdyż w realnym 
świecie maksymalnie otrzymamy od-
cień szarości, przypominający mniej lub 
bardziej czerń. Natomiast po połącze-
niu dwóch tzw. barw podstawowych 
otrzymamy:
- C i M – kolor fioletowy
- C i Y –  kolor zielony
- M i Y – kolor pomarańczowy.
W ten sposób otrzymamy koło kolorów, 
gdzie z trzech podstawowych barw 
powstają ich pochodne, czyli pomarań-
czowy, zielony i fioletowy.
Tak powstałe koło kolorów możemy już 
podzielić w sposób prosty na dwie jego 
połowy. Jedną część z tych barw może-
my określić mianem kolorów ciepłych,  
drugą stanowią kolory chłodniejsze.

Jak możemy dzięki temu podziałowi 
pomóc sobie przy doborze opraw? 
Otóż cieplejsze kolory to te, w których 

dostrzegamy domieszkę koloru poma-
rańczowego. W różnych odcieniach - od 
tonacji żółtych, aż po odcienie mako-
wej czerwieni lub Ferrari. Druga połowa 
kolorów to barwy chłodne. To te z od-
cieniem niebieskiego, od limonkowych 
zieleni, aż po purpurowe fiolety.

Teraz zapraszam do obejrzenia i prze-
analizowania własnego koloru skóry. 
Ten zabieg warto później wykorzystać 
podczas pracy z klientem.
W technice pigmentacyjnej prostej każ-
dy z kolorów, występujących w skórze 
po stronie ciepłej, będziemy określać 
mianem ciepłej pigmentacji, barwy 
chłodne zawarte w odcieniach skóry 
mianem zimnej pigmetacji. 
W ten sposób doszliśmy do wykorzy-
stania podziału koła barw w stylizacji 
opraw okularowych.
W tej technice głównym reprezentan-
tem dla kolorów ciepłych jest złoto, dla 
zimnych - srebro.
Technika pigmentacyjna prosta, naj-
częściej i w sposób naturalny, wiąże 
się z jej wykorzystaniem przy doborze 
opraw metalowych. Choć nie tylko, 
ponieważ rozwój technologii pozwala 
również w przypadku innych materia-
łów na uzyskanie efektu metalu, zarów-
no w kolorze złota, jak i srebra, matowe-
go i błyszczącego.
Zagłębiając się w tę technikę, należy 
również zwrócić uwagę na odcienie 
oprawek srebrnych i złotych. Odcienie 
tych metali, budujące efekt ciepłego        
i zimnego koloru mogą być bardziej lub 
mniej wyraziste. Efekt taki możemy uzy-
skać stosując np. powierzchnię matową. 
Srebrna oprawa błyszcząca jest bardziej 
chłodna w odbiorze, niż ta sama ramka, 
której powierzchnia jest bardziej mato-
wa, spatynowana lub wyszczotkowana. 
Analogicznie będzie w przypadku 
opraw w kolorze złota. Ta sama opra-
wa złota: wypolerowana czy matowa 
da zupełnie inny efekt stylistyczny                                     
w kontakcie z indywidualną pigmen-
tacją skóry klienta po ich założeniu. 
Technikę pigmentacyjną prostą należy 

stosować precyzyjnie i uważnie. Tak, 
aby odcień złota lub srebra ram okula-
rowych był odpowiednio dobrany do 
barwy skóry.
Technikę pigmentacyjną prostą przy 
stylistycznym doborze opraw powin-
na poprzedzić Analiza Pigmentacyjna 
Skóry (ASP) naszego klienta. Najlepiej 
sprawdzać kolorystykę skóry na przed-
ramieniu, tuż za nadgarstkiem. Tutaj nie 
ma makijażu, a ilość punktów barwni-
kowych jest podobna jak w okolicach 
skóry twarzy i wynosi około 800 na 
1cm2. 

Do prostej i szybkiej oceny pigmentacji 
ciała używam specjalistycznej folii zło-
to- srebrnej. Po jej przyłożeniu do skóry  
jej kondycja kolorów i reakcje są dość 
dobrze widoczne i rozpoznawalne. Pig-
mentacja właściwa oraz kondycja bar-
wy skóry – ciepła lub chłodna będzie 
zawsze lepiej prezentować się w tona-
cjach pasujących. Ciepłe odcienie skóry 
będą zdrowiej wyglądać przy folii złotej, 
a chłodniejsze przy srebrnej. 

Ocena pigmentacji skóry dla stylisty jest 
czynnością relatywnie prostą. Powinna 
zająć około 30 sekund. I jest niezwykle 
skuteczną i efektowną techniką. Na po-
czątku może ona sprawiać nieco kło-
potu, gdyż ryzyko złego doboru koloru 
metalowych opraw okularowych jest 
wysokie, wynosi aż 50%. To zbyt dużo, 
dlatego ważnym jest aby wykonać tę 
ocenę właściwie. Toteż szkolenie w tym 
zakresie jest, moim zdaniem, niezbęd-
ne. Do Analizy Pigmentacyjnej Skóry 
potrzebujemy również folii złoto-srebr-
nej oraz kół kolorystycznych.

Proszę również pamiętać, że złoto i sre-
bro możemy ze sobą połączyć w jednej 
oprawie. Łączyć możemy również mat 
z połyskiem. Od czego to zależy w pro-
cesie Stylizacji Opraw Okularowych? Od 
naszych kompetencji!

Olaf Tabaczyński

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. 
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POZNAŃ W dniu 13.04.2019 r. w Międzywojewódzkim Cechu Rze-
miosł Optycznych w Poznaniu odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze 
Walne Zgromadzenie członków Cechu. Podsumowano pracę cztero-
letniej kadencji organów statutowych Cechu. Starszy Cechu - Leszek 
Gołuch podziękował ustępującemu zarządowi za wkład w pracę     
Organizacji na rzecz środowiska Optyki Okularowej w Polsce.
Wiceprezes Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu wrę-
czył Kol. Karolowi Machtelowi – podstarszemu Cechu pełniącemu 
tę funkcję przez 4 kadencje, platynowy medal im .Jana Kilińskiego       
„Za Zasługi dla Rzemiosła Polskiego”. Szczególne podziękowanie 
Starszy Cechu - Leszek Gołuch złożył również wieloletniemu działa-
czowi - członkowi zarządu Wiesławowi Kotelakowi.
W trakcie obrad udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi.
 
Na nową 4-letnią kadencję do zarządu Cechu wybrani zostali:
 
- Leszek Gołuch  - Starszy Cechu
- Karol Machtel  - Podstarszy Cechu
- Andrzej Wieczorek - Podstarszy Cechu
- Ilona Nowaczek  - Skarbnik
- Małgorzata Święcioch - Sekretarz
- Joanna Antczak  - Członek  zarządu
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Walne Zgromadzenie 
MCRO w Poznaniu 
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Walne Zgromadzenie w Cechu Optyków
w Warszawie
WARSZAWA W dniu 18 maja 2019 r. odbyło się walne zgromadzenie członków Cechu Optyków w Warszawie. Spotkanie to 
miało charakter sprawozdawczo-wyborczy. W minionym roku cech podejmował wiele działań, głównie szkoleniowych. 
Odbyły się kursy refrakcji, szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych, jak również z technik sprzedaży w salonie 
optycznym. Zorganizowaliśmy spotkanie wigilijne dla członków cechu, w którym uczestniczyło 50 osób. Od niedawna 
mamy swój fanpage na Facebooku, a w najbliższym czasie zostanie uruchomiona nowa strona internetowa z mapą loka-
lizacyjną zrzeszonych w naszej organizacji salonów. Po 20 latach prowadzenia organizacji, ze stanowiska ustąpił obecny 
Starszy Cechu - Jerzy Wysocki. Koleżanki i Koledzy podziękowali mu za ogromny wkład pracy w rozwój optyki i integrację 
środowiska. Na walnym zebraniu wybrano nowe władze statutowe organizacji. Na stanowisko Starszego Cechu została 
powołana Małgorzata Leszczyńska, a w zarządzie będą pracowali: Jerzy Wysocki, Zbigniew Gajewski, Beata Kuśmierczyk 
Ćwiek, Stanisław Sławecki, Małgorzata Madeja, Arkadiusz Bellitzay. 
Zapraszamy do grona optyków profesjonalistów!
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Kurs Refrakcji w Cechu 
Optyków w Warszawie

Zapraszamy Państwa na kurs refrakcji pierwszego stopnia. Rozpoczęcie kolejnej edycji  
planowane jest w październiku. Szkolenie to, organizowane przez Cech Optyków w War-
szawie, odbywa się pod patronatem Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej. Proponujemy 
w ramach kursu cykl zajęć obejmujących wiadomości teoretyczne, jak również ćwiczenia 
praktyczne z zakresu podstaw refrakcji (łącznie 36 godzin). Zajęcia praktyczne odbywają 
się z wykorzystaniem m.in. foroptera, lampy szczelinowej oraz kasety okulistycznej. Wy-
kłady, jak również ćwiczenia prowadzone 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 I stopnia

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

Informujemy, że w październiku planujemy również kolejną edycję kursu refrakcji III stopnia.
Pełna informacja wraz z programami kursów I, II, III i IV stopnia dostępna jest na stronie internetowej Cechu: 
www.cechoptykwar.pl 
Zgłoszenia na kursy przyjmuje telefonicznie lub pocztą elektroniczną Biuro Cechu: tel. 22 635 78 67, od poniedziałku 
do piątku, w godz. 9:00-13:00 e-mail: cech.optyk@interia.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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Rekrutacja trwa do 8.07.2019 r., wymagane dokumenty:

• świadectwo ukończenia szkoły średniej (matura nie jest wymagana).
• zaświadczenie lekarskie, zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej 
nauki zawodu (skierowanie wydaje sekretariat, po złożeniu dokumentów)
• podanie o przyjęcie do szkoły

Najbardziej przyszłościowe zawody: 
jaki warto wybrać?

Z roku na rok wzrasta liczba osób, 
które odczuwają dolegliwości zwią-
zane z wadami wzroku. Wady te mogą 
mieć różną formę i od niej zależy spo-
sób diagnostyki, korekcji i rehabilitacji 
wybranych funkcji wzrokowych. Spe-
cjalistami w tym zakresie, wspomaga-
jącymi lekarzy okulistów, są techni-
cy optycy i ortoptystki. Kwalifikacje        
w tych zawodach, cenionych na ryn-
ku pracy, można uzyskać w trakcie 
nauki w 2-letniej szkole policealnej.
Absolwent szkoły, jako dyplomowany 
technik optyk, jest specjalistą posiada-
jącym wiedzę z zakresu optyki, opto-
metrii, anatomii, fizjologii i patologii 
narządu wzroku, nowoczesnych tech-
nologii produkcji soczewek i ich właś-
ciwości. Zdobyte umiejętności do-
boru, konserwacji i naprawy pomocy 
wzrokowych oraz przyrządów optycz-
nych, używanych w różnych branżach, 
pozwoli mu na prowadzenie własnej 
działalności gospodarczej i efektywną 
obsługę klienta. 
Kończąca szkołę ortoptystka współ-
pracuje z okulistą w procesach diag-
nostycznych, dotyczących chorób oka 
i systemu wzrokowego oraz w zakresie 

rehabilitacji wybranych funkcji wzro-
kowych, zwłaszcza zaburzeń widze-
nia obuocznego i ruchomości gałek 
ocznych u dzieci. Zawód ten jest inte-
gralną częścią okulistyki i strabologii 
obejmującej terapię zeza. Ortoptystka 
jako pracownik służby zdrowia może 
znaleźć zatrudnienie w poradniach 
leczenia zeza i niedowidzenia, gabine-
tach ortoptycznych, szpitalach lub kli-
nicznych oddziałach okulistycznych.  
Zespół Jednostek Edukacyjnych Wo-
jewództwa Małopolskiego w  Krako-
wie,  os. Teatralne 4a, prowadzi nabór 
na rok szkolny 2019/20 do bezpłatnej, 
publicznej szkoły policealnej. Aby 
rozpocząć naukę, wystarczy posiadać 
świadectwo ukończenia szkoły śred-
niej.  Nauka kończy się zewnętrznym  
egzaminem, potwierdzającym kwalifi-
kacje w zawodzie, przeprowadzanym 
przez Okręgową Komisję Egzamina-
cyjną  w Krakowie.  Dzięki temu, że 
szkoła jest ośrodkiem egzaminacyj-
nym, wszystkie egzaminy odbywają 
się w pracowniach, w których uczeń 
się kształci. Absolwent otrzymuje 
dyplom oraz  suplement w języku 
polskim i angielskim, zgodnym z Eu-

ropass potwierdzającym kwalifikacje 
uznawane w całej Unii Europejskiej 
oraz świadectwo ukończenia szkoły 
policealnej.
Kadra dydaktyczna, posiadająca wie-
loletnie doświadczenie zawodowe, 
przygotowuje słuchaczy tak, by jak 
najlepiej spełniali zadania zawodo-
we i oczekiwania pracodawców. No-
wocześnie wyposażone pracownie 
umożliwiają praktyczną naukę zawo-
du w rzeczywistych warunkach pracy. 
Ponadto, szkoła zapewnia uczniom 
praktykę zawodową. Uczniowie 
mają również możliwość uczestni-
czenia w płatnych stażach wakacyj-
nych, otrzymując wynagrodzenie. 
Dodatkowym atutem jest możliwość 
ukończenia, w trakcie trwania na-
uki, kursu refrakcji (bezpłatnego dla 
słuchaczy szkoły) oraz realizacja sta-
ży zawodowych w ramach Projektu 
„Modernizacja Kształcenia Zawodo-
wego II”. 
Nauka w zawodzie technik optyk od-
bywa się w systemie zaocznym (co 
dwa tygodnie), natomiast w zawodzie 
ortoptystka w systemie dziennym.

REKLAMA
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Pomorski Cech Optyków w Gdańsku 
zaprasza do udziału w Kursie Refrakcji, 
którego celem jest poszerzenie wie-
dzy teoretycznej i praktycznej z zakre-
su optyki oraz refrakcji. Kurs prowadzą 
doświadczeni optometryści z wielolet-
nim 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 weekendo-

wych (co dwa tygodnie, 14 dni po 8 
godzin lekcyjnych).

Terminy zjazdów: 
1. 03-04.08.2019
2. 17-18.08.2019
3. 31.08-01.09.2019
4. 14-15.09.2019
5. 28-29.09.2019
6. 12-13.10.2019
7. 26-27.10.2019

Miejsce szkolenia:
Gdańsk, ul. Piwna 1, siedziba Pomor-
skiej Izby Rzemieślniczej MŚP, sala nr 
216

Cena: 2250,00 zł

Zgłoszenia na adres e-mail:
zarzadpco@wp.pl
pomorski.cech@wp.pl

Kurs Refrakcji - sierpień 2019!

Szkolenia w Pomorskim Cechu Optyków

inf. wł. Cechu

2019/358

18 maja 2019, w Gdańsku, odbyło się 
szkolenie językowe pt. „Kompleksowa 
obsługa pacjenta anglojęzycznego      
w gabinecie (optycznym, okulistycz-
nym, optometrycznym)”. Szkolenie, 
zorganizowane przez Pomorski Cech 
Optyków, skierowane było do specja-
listów ochrony wzroku (okuliści, orto-
ptyści, optometryści) oraz do asysten-
tów sprzedaży, chcących wzbogacić 
swoją wiedzę w zakresie obsługi pa-

cjenta anglojęzycznego. Zajęcia zosta-
ły przeprowadzone przez  mgr Agatę 
Gryc - absolwentkę Neurolingwistyki    
i Neofilologii oraz Studiów Kształcenia 
Tłumaczy Specjalistycznych na Uni-
wersytecie im. Adama Mickiewicza   
w Poznaniu oraz Metodyki i Glotto-
dydaktyki Nauczania Języka Drugie-
go Osób Dorosłych na Uniwersytecie 
Wrocławskim.

O czym była mowa? 
Między innymi o ...
- objawach, jakie zgłaszają pacjenci 
(np. swelling, bad itching, follicular 
bumps, etc.);
- słownictwie specjalistycznym zwią-
zanym z soczewkami kontaktowymi 
(fitting contact lenses, permeability, 
lubricity, wettability, etc.);
- słownictwie specjalistycznym zwią-
zanym z soczewkami okularowymi 
(rodzaje korekcji okularowej, powłoki, 
itp.);
- chorobach oczu (Pterygium, AMD, 
POAG, Blepharitis, Chalazion, etc.);
- zaburzeniach widzenia obuocznego 
(selected);
- dokładnym instruktażu „krok po kro-
ku” w trakcie badania pacjenta w ga-
binecie.
Wszystkim obecnym serdecznie dzię-
kujemy za udział. Zapraszamy wszyst-
kich do udziału w kolejnych kursach 
i szkoleniach organizowanych przez 
Pomorski Cech Optyków!
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W dniu 23.02.2019, w Gdańsku, odbyło się, zorganizowane 
przez Pomorski Cech Optyków, szkolenie pt. „Komplekso-
wa Obsługa Klienta Anglojęzycznego w Salonie Optycz-
nym”. Prowadząca szkolenie - Agata Gryc - jest absolwent-
ką Neurolingwistyki i Neofilologii oraz Studiów Kształcenia 
Tłumaczy Specjalistycznych na Uniwersytecie im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu oraz Metodyki i Glottodydaktyki 
Nauczania Języka Drugiego Osób Dorosłych na Uniwersy-
tecie Wrocławskim. Szkolenie miało na celu wzbogacenie 
wiedzy w zakresie obsługi klienta anglojęzycznego, zanim 
klient ten znajdzie się w gabinecie optycznym. Szkolenie 
cieszyło się dużym zainteresowaniem. Wszystkim uczest-
nikom serdecznie dziękujemy za przybycie - mamy na-
dzieję, że wyszli Państwo ze szkolenia z dużym bagażem 
nowej, gotowej do wykorzystania w życiu zawodowym 
wiedzy. Aby być na bieżąco z organizowanymi przez PCO 
szkoleniami i kursami zachęcamy do śledzenia naszej stro-
ny internetowej www.pco.net.pl

„Kompleksowa Obsługa 
Klienta Anglojęzycznego 
w Salonie Optycznym”

inf. wł. PCO
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„Kontrola Progresji Krótkowzroczności”
W dniu 24.02.2019, w Gdańsku, odbyło się szkolenie pt. „Kon-
trola Progresji Krótkowzroczności” współorganizowane przez 
Polskie Stowarzyszenie Soczewek Kontaktowych (PSSK) oraz 
Pomorski Cech Optyków (PCO). Szkolenie przeprowadziła Syl-
wia Kropacz-Sobkowiak - optometrysta, kontaktolog, absol-
wentka Optometrii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza 
oraz programu M.Sc. z Optometrii Klinicznej na Beuth-Hoch-
schule für Technik w Berlinie oraz Salus University na Pennsyl-
vania College of Optometry w Stanach Zjednoczonych, wykła-
dowca na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza na kierunku 
Optometria, pracownik Pracowni Fizyki Widzenia i Optometrii 
na UAM w Poznaniu. Podczas szkolenia poruszone zostały mię-
dzy innymi zagadnienia takie, jak: 
1. Badanie wzroku dzieci 2. Ocena czynników ryzyka krótko-
wzroczności i jej progresji 3. Korekcja krótkowzroczności 4. Me-
tody kontroli progresji krótkowzroczności 5. Protokół postępo-
wania z pacjentem krótkowzrocznym. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim obecnym za przybycie. 
Mamy nadzieję, że szkolenie było dla Państwa interesujące. 

Zapraszamy na kolejne szkolenia i kursy organizowane przez Pomorski Cech Optyków. Informacji o aktualnych kursach              
i szkoleniach należy szukać na stronie Pomorskiego Cechu Optyków: www.pco.net.pl
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Poznański Salon Optyczny
POZNAŃ W dniach 12-13 kwietnia 2019 r. 
miała miejsce kolejna edycja Poznańskie-
go Salonu Optycznego. Tym razem, Salon 
Optyczny odbył się w reprezentacyjnej 
hali nr 15 – Sali Ziemi -  Międzynarodo-
wych Targów Poznańskich. 52 firmy wysta-
wiające na estetycznie urządzonych stoi-
skach miały możliwość zaprezentowania 
profesjonalnego sprzętu do wyposażenia 
salonów optycznych oraz szerokiej oferty 
mody okularowej.
Salon Optyczny odwiedziło ok. 250 opty-
ków - profesjonalistów i osób związanych 
z branżą.
Zapraszamy już na kolejną edycję PSO, 
która odbędzie się 13-14 września 2019 r.

Informacja: MCRO



NOWOŚĆ !!!

      RET-700 autorefraktometr Ð keratometr - topograf                                      

  Niezawodne dioptromierze serii DL

Pełny asortyment na naszej stronie: www.optotechnika.pl

OPTOTECHNIKA                      
Ul. Topiarnia 9  30-698 Krak—w
WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR FIRMY SHIN-NIPPON REXXAM                                        
tel. 12 654 73 80, www.optotechnika.pl                                                                                                                                                         
e-mail: biuro@optotechnika.com.pl

 intuicyjna, łatwa obsługa

 dokładny i szybki pomiar dzięki zielonej diodzie LED
 regulowany ekran o wysokim kontraście

 łatwy pomiar soczewek progresywnych
 kompaktowe wymiary

 wydruk danych
 najwyższa, japońska jakość

 all-in-one: autorefraktometr, keratometr, topograf rog—wki, baza danych

 łatwa, intuicyjna obsługa

 duży ekran o przekątnej 10.4' z dotykowym panelem

 szeroki zakres pomiaru topograÞi   (min 0.4 mm  max 10.7 mm)

    Tonometr bezkontaktowy NCT-200

 Intuicyjny ekran o wysokiej rozdzielczości 5,6 cala

 Regulacja ekranu w 2 kierunkach: g—ra/d—ł 40¡ w lewo 30¼
 Możliwość wykonywania pomiar—w w trybie ręcznym i automatycznym

 Dodatkowa funkcja korygowania wartości ciśnienia do grubości rog—wki
 Unikalna procedura dostosowywania siły podmuchu powietrza podczas pomiaru 

do wartości ciśnienia pacjenta
 Potr—jne zabezpieczenie przed możliwością dotknięcia oka pacjenta

 Szybka drukarka termiczna
 Najwyższa jakość i precyzja
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Prowadząc optometryczną terapię widzenia 
mam możliwość pracy z wieloma małymi pacjentami i ich rodzicami. 

Często z naszych rozmów wynika, że tra�ają do mnie przez przypadek. 
Szukają w internecie terapii widzenia, ponieważ ich dziecko 

ma niedowidzenie, zeza lub jest słabowidzące. 
Tra�ają na stronę internetową gabinetu i przyjeżdżają. 

Najczęściej żaden z Rodziców 
nie zastanawia się, czy potrze-
buje optometrysty czy innego 
specjalisty. Oni potrzebują 
terapii dla swoich dzieci.
Nie wchodzą w szczegóły kto 
jest kim. Często, dopiero pod- 
czas wywiadu, dowiadują się 
ode mnie o zakresach możli-
wości optometrysty i innych 
specjalistów. Zdarza się, że po 
prostu muszę ich przekierować 
do innego gabinetu, ponieważ 
w nim uzyskają bardziej 

adekwatną pomoc. 

Terapia widzenia – kto i kiedy 
jest potrzebny?

Szeroko zde�niowaną terapią 
wzroku zajmują się w Polsce 
przedstawiciele kilku zawo-
dów: optometrysta, ortopty-
sta, rehabilitant wzroku, ty�o- 
pedagog, nauczyciel orientacji 
przestrzennej. Ze względu na 
charakter pracy specjalizacje 
te są sobie bliskie – zajmują się 

ulepszaniem funkcji wzroko-
wych człowieka. Jednak przy- 
glądając się bliżej każdej
z osobna widzimy, że każda 
z nich pełni inną rolę i jest 
skierowana do innej grupy 
pacjentów. 

Czym różnią się przedstawicie-
le zawodów, które zajmują się 
terapią wzroku, terapią widze-
nia lub inaczej mówiąc rehabi-
litacją?

Oblicza terapii widzenia

medycyna 
i optyka

Barbara Pakuła - optometrystka, 
terapeuta widzenia, kontaktolog.

2019/12019/162

medycyna 
i optyka

Światowy Tydzień Jaskry
Ruszyły zapisy gabinetów i poradni okulistycznych do 

III edycji ogólnopolskiej akcji Polscy Okuliści Kontra Jaskra.
Udział w projekcie jest bezpłatny.

Z okazji Światowego Tygodnia Jaskry, któ-
ry w tym roku obchodzony jest w dniach 
10-16 marca, już po raz trzeci, odbędzie 
się ogólnopolska akcja bezpłatnych  ba-
dań przesiewowych w kierunku jaskry. 
Akcja realizowana jest przez Polskie Towa-
rzystwo Okulistyczne (PTO) i Sekcję Jaskry 
PTO, przy współudziale Polskiego Związku 
Niewidomych.  W ubiegłbym roku do pro-
jektu przystąpiły 72 placówki okulistyczne 
z całej Polski. Liczymy na to, że w tym roku 
będzie ich jeszcze więcej. Nasza wspólna 
walka o zdrowie Polaków już przynosi wy-
mierne rezultaty - podkreśla Prof. dr hab. 
n med. Iwona Grabska- Liberek, Kierow-
nik Kliniki Okulistyki Centrum Medycz-
nego Kształcenia Podyplomowego SPSK 
im. prof. dr W. Orłowskiego w Warszawie, 
Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie 
Okulistyki, Prezes Polskiego Towarzystwa 
Okulistycznego. W ubiegłych latach prze-
badaliśmy ponad 6000 pacjentów. Aż 40 
procent z nich zostało skierowanych do 
dalszej diagnostyki jaskry – dodaje. Ga-
binety można rejestrować za pośredni-
ctwem strony http://tydzienjaskry.pl/
do końca lutego 2019 r. Udział w akcji 
to nie tylko działanie na rzecz propago-
wania zdrowia, ale również doskonała 
forma promocji dla lekarzy i gabinetów 
okulistycznych.
Akcja Polscy Okuliści Kontra Jaskra to 
trwająca od 2017 roku, inicjatywa Polskie-

go Towarzystwa Okulistycznego i lekarzy 
okulistów z całej Polski, mająca na celu 
podniesienie świadomości społeczeń-
stwa na temat jaskry oraz zwiększenie jej 
wykrywalności we wczesnych stadiach 
zaawansowania, a tym samym uratowa-
nie wzroku pacjentów, którzy są nieświa-
domi swojej choroby. 
Ideą projektu jest przeprowadzenie ba-
dania przesiewowego w kierunku jaskry 
tj. badania budowy dna oka, grubości 
rogówki, ciśnienia wewnątrzgałkowego 
oraz wywiadu lekarskiego u pacjentów, 
którzy nie odwiedzili okulisty co najmniej 
przez rok  i nie są chorzy na jaskrę.
Każdy z gabinetów okulistycznych, który 
do 28 lutego przystąpi do akcji, po zde-
klarowaniu liczby bezpłatnych badań 
oferowanych pacjentom, otrzyma pakiet 
startowy w skład którego wchodzić będą: 
plakat informacyjny, ulotki informacyjne 
dla pacjentów oraz wydrukowane kwe-
stionariusze badania przesiewowego                                 
(1 szt./pacjenta).
- Udostępnianie pacjentom bezpłatnych 
badań w kierunku wczesnego wykrycia 
jaskry to bardzo ważny krok w walce z tą 
podstępną chorobą. W przypadku jaskry 
nie możemy mówić o profilaktyce, a jedy-
nie o wczesnej diagnostyce. Tym bardziej 
ważne stają się inicjatywy mogące wpłynąć 
na poprawę sytuacji zdrowotnej miesz-
kańców naszego kraju – podkreśla prof. 

Iwona Grabska-Liberek Kierownik Kliniki 
Okulistyki Centrum Medycznego Kształ-
cenia Podyplomowego SPSK im. prof. dr 
W. Orłowskiego w Warszawie, Konsultant 
Wojewódzki w Dziedzinie Okulistyki, Pre-
zes Polskiego Towarzystwa Okulistyczne-
go. Jako Polskie Towarzystwo Okulistyczne 
liczymy, że w tym roku gabinetów, które 
wspólnie z nami zechcą realizować akcję 
będzie jeszcze więcej niż w latach ubiegłych
– dodaje profesor Liberek.
Jaskra jest drugą po zaćmie najczęstszą 
przyczyną ślepoty w krajach rozwinię-
tych, jednak zdaniem Światowej Organi-
zacji Zdrowia(WHO) dużo groźniejszą, po-
nieważ utrata wzroku jest nieodwracalna. 
W Polsce, z uwagi na to iż jesteśmy spo-
łeczeństwem starzejącym się, problem 
jaskry może dotyczyć już nawet miliona 
osób. Szacuje się, że tylko połowa z nich 
została zdiagnozowana. Powodem jest ni-
ska świadomość społeczna oraz bezobja-
wowy przebieg choroby. Aż w 90% przy-
padków jaskra przebiega bez widocznych 
dolegliwości, dlatego kluczowe stają się 
regularne badania wzroku.
Lista placówek, które przyłączą się do pro-
jektu dostępna będzie od 1 marca na stro-
nie tydzienjaskry.pl oraz pto.com.pl.
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SERDECZNIE DZIĘKUJEMY WYSTAWCOM ORAZ ODWIE-
DZAJĄCYM NASZE TARGI I ZAPRASZAMY ZA ROK!

2019/364

KRAKÓW W dniu 30.03.2019 r., w ho-
telu Best Western Premier**** w Kra-
kowie, odbyła się kolejna edycja Mię-
dzynarodowych Targów Branżowych 
„Krakowska Wiosna Optyczna 2019”. 
Tym razem, była to jubileuszowa, bo 
już 10 edycja. 
Na spotkanie przybyło wielu zwie-
dzających. Targi trwały w godz. 10.00 
– 20.00. Od 12.00 – 14.00 miały miej-
sce wykłady, o g. 15.00 odbyła się 
część oficjalna, a po niej Prezes MCO 
Pan Marian Wójcik zaprosił wszystkich 
na obiad oraz lampkę wina.
Firmy uczestniczące w wystawie:
OPTIBLOK, RAKO OPTYK SERWIS, 
SCORPION EYEWEAR, TAR-POL, DEK-
OPTICA, P.H.U. ALMAREX, SERV-OPTIC, 
TRESS, HUMEL, AM OPTICAL, GRZE-
GORZ GRYLEWICZ, MENRAD, VISTAN, 
DANIEL SIEPRAWSKI, HQ OPTIK, OP-
TOVIT, BEAR EYEWEAR, OPTYKON, 
PORTMAN, BRENK, OPTOCARE.

KRAKOWSKA WIOSNA OPTYCZNA 2019

inf. wł. MCO

Fot. MCO



2019/3 65



2019/3

2018/458

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 

2018/668

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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                                                                                                      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 

Informacje dla optyków, popularne marki,

facebook.com/MagazynOko

trendyfacebook.com/MagazynOko

www.interoptyka.pl



2019/3 692019/2 69



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

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

69

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 

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 
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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 OKAZYJNIE

2019/1

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

Vision Fashion sp. z o.o. pragnie sprostować błędne informacje: firma nasza jest nowym podmiotem go-
spodarczym działającym od stycznia 2017, kontynuujemy produkcję marek okularowych wprowadzonych 
i dystrybuowanych przez Vision & Fashion: Gentleman, Angelo Futuro, Hera & Luna, a także wprowadzili-
śmy nowe marki: Oscar Ventura oraz Vintage. 

Wbrew rozpowszechnionym, mylnym informacjom serwis reklamacyjny działa bez zarzutu zgodnie z nor-
mami EU w godzinach od 8.00 do 15.30, codziennie pod tel. 508 067 027.
W okresie wakacyjnym – lipiec 2018 nastąpiła 2 tygodniowa przerwa w pracy, następnie telefon stacjonar-
ny nie funkcjonował z powodu awarii około 3 miesiące. Serwis dla klientów działał cały czas bez zarzutu 
poprzez kontakt mailowy i telefon komórkowy 508 067027.  Jeśli wystąpiły jakieś utrudnienia w okresie 
awarii telefonu stacjonarnego lub przerwy urlopowej, w związku z nieodnalezieniem kontaktu do firmy        
i zaistniały nie załatwione sprawy z okresu awarii, uprzejmie prosimy o kontakt z biurem e-mail: maga-
zyn@visionfashion.pl oraz pod tel. 757 345 005 w godzinach 9-13, lub z działem reklamacji  i dostaw pod 
numerem 508 067 027 w godzinach od 8.00 do 15.30.

Przepraszamy za brak informacji w minionej przerwie urlopowej, zapewniamy że firma 
działa bez zarzutu, wprowadzamy coraz więcej nowości w konkurencyjnych cenach 

i zapraszamy do współpracy. 

KOMUNIKAT VISION FASHION

Stratus OCT firmy Zeiss rok 
produkcji 2012.

Używany przez 1 osobę, 
bezawaryjny

Tel. 608 714 544



  

więcej informacji znajdą 
Państwo na stronie:

www.interoptyka.pl
oraz

facebook.com/MagazynOko
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- 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

2019/3

UDOSTĘPNIĘ GABINET

Optyk we Włocławku 
udostępni okuliście wy-

posażony gabinet

tel.  509370633

UWAGA SPRZEDAŻ i SERWIS

URZĄDZEŃ firmy ESSILOR
TARCZE SZLIFIERSKIE
ceny konkurencyjne

tel. 600 433 463
agalczynski@wp.pl

PRACA
Krajowy producent opraw 

okularowych
zaprasza do współpracy 

przedstawicieli handlowych, 
lub osoby zainteresowane 

podjęciem pracy w tym cha-
rakterze.

tel. 661 92 93 94 

www.spectrum24.pl
jakub@spectrum24.pl
facebook.pl/SpectrumOptyka

Wrocław 53-029
ul. Rodzinna 6/17A
71 794 80 45, 508 234 811

4

HURTOWNIA 
SPRZĘTU OPTYCZNEGO

5365

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 OKAZYJNIE

2019/1

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

Vision Fashion sp. z o.o. pragnie sprostować błędne informacje: firma nasza jest nowym podmiotem go-
spodarczym działającym od stycznia 2017, kontynuujemy produkcję marek okularowych wprowadzonych 
i dystrybuowanych przez Vision & Fashion: Gentleman, Angelo Futuro, Hera & Luna, a także wprowadzili-
śmy nowe marki: Oscar Ventura oraz Vintage. 

Wbrew rozpowszechnionym, mylnym informacjom serwis reklamacyjny działa bez zarzutu zgodnie z nor-
mami EU w godzinach od 8.00 do 15.30, codziennie pod tel. 508 067 027.
W okresie wakacyjnym – lipiec 2018 nastąpiła 2 tygodniowa przerwa w pracy, następnie telefon stacjonar-
ny nie funkcjonował z powodu awarii około 3 miesiące. Serwis dla klientów działał cały czas bez zarzutu 
poprzez kontakt mailowy i telefon komórkowy 508 067027.  Jeśli wystąpiły jakieś utrudnienia w okresie 
awarii telefonu stacjonarnego lub przerwy urlopowej, w związku z nieodnalezieniem kontaktu do firmy        
i zaistniały nie załatwione sprawy z okresu awarii, uprzejmie prosimy o kontakt z biurem e-mail: maga-
zyn@visionfashion.pl oraz pod tel. 757 345 005 w godzinach 9-13, lub z działem reklamacji  i dostaw pod 
numerem 508 067 027 w godzinach od 8.00 do 15.30.

Przepraszamy za brak informacji w minionej przerwie urlopowej, zapewniamy że firma 
działa bez zarzutu, wprowadzamy coraz więcej nowości w konkurencyjnych cenach 

i zapraszamy do współpracy. 

KOMUNIKAT VISION FASHION

Stratus OCT firmy Zeiss rok 
produkcji 2012.

Używany przez 1 osobę, 
bezawaryjny

Tel. 608 714 544



WYPOSAŻENIE PRACOWNI, WORKSHOP, WERKSTATT
ОБОРУДОВАНИЕ МАСТЕРСКОЙ

OPRAWY OKULAROWE, SPECTACLE FRAMES, BRILLEN-
FASSUNGEN ОЧКОВЫЕ ОПРАВЫ

AMERICAN LENS MAŻEX SEYKOPOL

CLEX POLSKA OPTIBLOK PRIME VISIO

JAI KUDO RAKO OPTYK SERWIS

AMBG JAI KUDO PROSTAF

AM OPTICAL KAMEX RAKO OPTYK SERWIS

BINOKL MACRO OPTIC SCORPION EYEWEAR

CAMRO MAŻEX SEYKOPOL

CLEX POLSKA OKO OPTICAL SOLANO

DEK OPTICA OPTIBLOK TARPOL

i-D TOKYO ORATA VADIM EYEWEAR

IDEA OPTICA PRIME VISIO VERMARI

ARGA OPTY SPORT SERV-OPTIC

ELEFANT OPTYKA OPTOTECHNIKA SEYKOPOL

MAŻEX POLAND OPTICAL SPECTRUM

MACRO OPTIC RAKO OPTYK SERWIS TAR-POL

SZKŁA KOREKCYJNE, OFTALMIC LENSES, BRILLENGLÄSER
ОЧКОВЫЕ ЛИНЗЫ

72 2019/3

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

72 2019/2

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



AKCESORIA, ACCESSORIES, ZUBEHÖR
АКСЕССУАРЫ

WYPOSAŻENIE GABINETU, INSTRUMENTS, REFRAK-
TIONSGERÄTE, ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ALBINEX MAŻEX SZAACH

HADAŚ-MARCINIAK OPTY SPORT TAR-POL

HUMEL SERV-OPTIC

MACRO OPTIC SEYKOPOL

ARGA NETZPOLSKA.PL SPECTRUM

MAŻEX OPTOTECHNIKA SEYKOPOL

MACRO OPTIC POLAND OPTICAL TAR-POL

MEDICAL PARTNER RAKO OPTYK SERWIS

SERWIS, SERVICE, DIENSTLEISTUNGEN
СЕРВИС

ARGA RAKO OPTYK SERWIS

ELEFANT OPTYKA TAR-POL

WYPOSAŻENIE EKSPOZYCJI, EXPO, LADENEINRICH-
TUNG, ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

732019/3

MACRO OPTIC ORATA SERV OPTIC

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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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-
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www.moonlight.pl

SUCCESS XS9705 C2

PRIME XP9419 C4
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