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SILMO PARIS  IS THE NOT-TO-BE-MISSED ANNUAL EVENT

FOR THE OPTICAL WORLD,
IT IS ALSO AN INCREDIBLE
BUSINESS BOOSTER
AN AUGMENTED SHOWROOM
AN EXTENDED FAMILY
AN EXCLUSIVE TREND FORUM
AN INTERSECTORIAL INNOVATION

P L A T F O R M
AN ESSENTIAL 
PURCHASING ASSISTANT 
A POWERFUL SKILL ENHANCER
A TALENT DEVELOPER, A PROFESSIONAL ACADEMY

A GENEROUS
RANGE OF SERVICES
SO MUCH MORE THAN
JUST A FAIR.

27 – 30 WRZEŚNIA 2019 • Paris Nord Villepinte • silmoparis.com
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Stelaże ścienne i panele z pleksi na oprawy, kasety i szafki na oprawy, 
projektowanie salonów optycznych

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!
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FIRMA LOKALIZACJA STRONA

ALBINEX SULEJÓWEK 4

AMBG OSTRAVA 71

AM OPTICAL BYDGOSZCZ 5

ARGA POZNAŃ 71

BINOKL JABŁONOWO 53

CAMRO SOPOT 1

CLEX POLSKA SZCZECIN 69

DEK-OPTICA WROCŁAW 27

ELEFANT OPTYKA POZNAŃ 70

HADAŚ-MARCINIAK WARSZAWA 64

HUMEL JÓZEFÓW 64

IQ PRISMA OPOLE 25

JAI KUDO POZNAŃ 29

KAMEX JÓZEFÓW 8

KONGRES KRIO KARPACZ 12

MACRO OPTIC SZCZECIN 69

MAŻEX WARSZAWA 70

MEDICAL PARTNER POZNAŃ 64

MERTZ BOLESŁAWIEC 43

NETZPOLSKA.PL POZNAŃ 65

OKO OPTICAL STRZELIN 6,7

OLAF TABACZYŃSKI POZNAŃ 66
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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
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MEDICAL PARTNER POZNAŃ 66
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FIRMA LOKALIZACJA STRONA

OPTALEX WARSZAWA 67

OPTIBLOK WARSZAWA 76

OPTI SERVICE CIESZYN 67

OPTOTECHNIKA KRAKÓW 61

OPTOVIT WARSZAWA 30,31

OPTY SPORT ZIELONA GÓRA 70

ORATA WARSZAWA 8

POLAND OPTICAL CIESZYN 74,75

POZNAŃSKI SALON OPTYCZNY POZNAŃ 3

PROSTAF POZNAŃ 21

RAKO OPTYK SERWIS SZCZECIN 41

SERV-OPTIC KRAKÓW 55

SEYKOPOL ŁOMIANKI k/W-wy 70

SILMO PARIS PARYŻ 2

SPECTRUM WROCŁAW 66

SZAACH KĘDZIERZYN-KOŹLE 70

SZKOŁA OPTYCZNA ŁÓDŹ 68

TAR-POL NIEPOŁOMICE 65

TRESS BRODNICA 33

TU OKULARNIK LESZNO 71

VADIM EYEWEAR SZCZECIN 19

VERMARI EYEWEAR WARSZAWA 17
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Zamówienia pakietów uczestnictwa dla optyków
do 25.09.2019 lub do wyczerpania miejsc



 

GIEŁDA OPTYCZNA
  

07.09.2019 WARSZAWA
www.fundacjaszkolyoptycznej.pl

JUBILEUSZ 25 LAT PTOO
  

07.09.2019  POZNAŃ
www.ptoo.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

 25-lecie ŚLĄSKIEGO CECHU OPTYKÓW
  

21.09.2019  ZABRZE
e-mail: scokatowice@wp.pl

SILMO PARIS
  

27-30.09.2019  PARYŻ
www.silmoparis.com

ŚWIATOWY DZIEŃ WZROKU
  

10.10.2019 
www.iapb.org  •  www.wsd19          

GIEŁDA OPTYCZNA
  

11.10.2019 SOSNOWIEC
www.fundacjaszkolyoptycznej.pl

2. Bieg CZAS NA WZROK   

12.10.2019  WARSZAWA
www.bieg.czasnawzrok.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.
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KENCHI mod. KE C1967 C3

Salvatore Ferragamo mod. SF929S 310 

Karl Lagerfeld 
mod. KL 283S 

Karl Lagerfeld 
mod. KL 284S

 





MCM mod. 129S 740
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Dekoptica mod. FRAME 511 col. 215

Swarovski mod. SK 0220 05B

LOOK mod. 10672 51
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BIURO OBSŁUGI KLIENTA: 531.485.561. | www.vadimeyewear.com

EYEWEAR



1. Jean Francois Rey mod. JF 28639030
2. GOUV/AU mod. 203
3. Lightbird mod. Heart
4. GIGI Barcelona mod. 6377 1 
5. ETRO mod. ET 663SR
6. GIGI Barcelona mod. 6257 9
7. LONGCHAMP mod. LO111S 424
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LOOK mod. 03451 45 col. M4
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BOZ mod. IRMA 5000

Salvatore Ferragamo 
mod. SF2175 711

Moie mod. E811 C3



Karl Lagerfeld mod. KL285 501

KENCHI mod. KE 1817 C2

Etnia Barcelona 
mod. Saint Germain BLPK 

GIGI Barcelona mod. 8106 6

GIGI Barcelona mod. 6309 7
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METALOWY ZAWRÓT GŁOWY.

Oryginalne detale i wysoka jakość wykończenia wyróżniają
kolekcje DEFRAME, forseti PRESTIGE i forseti. 

Moda na metalowe oprawy przybie-  
ra na sile. Ten trend będzie królował 
jeszcze przez długi czas na ulicach 
światowych stolic. 
Nie stojąc w miejscu i wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom rynku, pre- 
zentujemy naszą najnowszą kolekcję. 

Metalowe oprawy w nieoczywistej 
formie, z interesującymi rozwiązania-
mi konstrukcyjnymi. Podwójny mo- 
stek, łączenie płyty z metalem czy ażu- 
rowe wycięcia, to wszystko nadaje 
niepowtarzalnego charakteru.   

 

Czerń obroni się zawsze, ale 
dzięki geometrycznemu malowa-

niu nie będzie nudna. Oprawy w kolo- 
rze nude są delikatne i bardzo gustowne. 

Intensywnie błyszczące złoto czy lekko 
chłodne srebro subtelnie wyostrzą rysy 
twarzy. Kolorowe wstawki z płyty, niczym 
biżuteria, uzupełnią każdą stylizację. 

Szeroki wachlarz możliwości, najnow-
sze trendy, niezmiennie wysoka 

jakość zamknięta w każdej 
oprawie.

Gramy kolorami! 

DEFRAME mod. 8027CD 3

forseti PRESTIGE mod. 2939RW-N 3

forseti PRESTIGE mod. 2915RW 1

forseti mod. 1164RW 3

DEFRAME mod. 8020CD 2

24 2019/4 Opracowanie: Interoptyka na podst. mat. pras. IQ Prisma









Mazzucchelli - włoski producent acetatu wytworzył unikatowy materiał 
z gra�ką zaprojektowaną przez Noriakiego. Kolekcja opraw pod naz- 
wą MR SMITH pojawi się w sprzedaży od 19 sierpnia.

W każdym sezonie marka JAI KUDO obiera nowy 
kierunek współpracy i wyznacza nowe trendy 
w projektowaniu. Łączy oprawy ze światem sztuki, 
kultury, designu i mody. Tworzy limitowane kolek- 
cje, które podkreślają wyjątkowy charakter przy- 
szłego użytkownika. 
1 z 50 opraw może tra�ć właśnie do Ciebie.

Kolekcja HANDMADE odzwierciedla wyobrażenie 
najwyższej jakości i precyzji wykonania. Do pro- 
dukcji opraw JAI KUDO wykorzystuje wieloletnie 
doświadczenie i wiedzę, opierając się na unikal-  
nych technikach ręcznego wykonania. Tym razem
do współpracy zaproszono polskiego artystę, 
który zaprojektował dla JAI KUDO niepowtarzalny 
wzór. 

Noriaki to poznański artysta streetartowy. Autor 
postaci Watchera tzw. Pana Peryskopa, którego 
można oglądać na murach wielu europejskich ulic, 
a nawet w Indiach i Japonii. Jedna z wystaw jego 
prac miała miejsce w Galerii Number 90 w Londy-
nie. 

„Jest mi bardzo miło, że zostałem zaproszony do 
współpracy i mogłem się nauczyć czegoś nowego. 
Stworzenie takiego patternu, wbrew pozorom, nie 
było proste i było dla mnie dużym wyzwaniem”.

                                                                                Noriaki

ŚWIAT OPRAW 

SZTUKA x POLSKIE RZEMIOSŁO
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JAI KUDO x KOOPERACJE

 



Mój sposób
na doskonałe widzenie
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Po udanym debiucie na targach MIDO i VISION EXPO 

EAST, Vision of Tomorrow prezentuje nowy, w 100% 

ekologiczny materiał do wytwarzania opraw okularo-

wych, wykonany z butelek PET.

Lipiec 2019 r. – W odpowiedzi na ogólnoświatową polity-

kę środowiskową, mającą na celu zmniejszenie produkcji 

i zużycia tworzyw sztucznych, firma Vision of Tomorrow 

(VOT) wspiera wykorzystanie nowego materiału w pro-

dukcji opraw okularowych, wykonanego w 100% z prze-

tworzonych, plastikowych butelek.

Materiał oferowany przez firmę VOT, wszystkim klientom 

zainteresowanym rozwojem „zielonych” kolekcji, jest 

wykonany z tworzywa PET (politereftalanu etylenu) – 

syntetycznego materiału wytwarzanego z ropy naftowej 

lub gazu ziemnego. Jest w 100% zdatny do ponownego 

przetwarzania i nie traci przy tym swoich podstawowych 

właściwości. Ponadto, może być wielokrotnie przekształ-

cany i wykorzystywany do wytwarzania wysokiej klasy 

produktów. Tworzywo PET to bezpieczny, lekki i ela-

styczny materiał. Coraz więcej międzynarodowych marek 

sportowych i modowych zaczyna wykorzystywać tworzy-

wo PET do produkcji swoich wyrobów.

Przy okazji targów MIDO 2020, firma VOT wprowadzi na 

rynek własną kolekcję oprawek okularowych wykonanych 

z tego ekologicznego materiału, produkowanego z prze-

twarzanych butelek PET.

— Wpływ produkcji tworzyw sztucznych i ich nieefektyw-

nej utylizacji powoduje katastrofalne skutki dla środowi-

ska na poziomie globalnym. Szacuje się, że jeśli produkcja 

tworzyw sztucznych pozostanie na takim samym pozio-

mie, jak obecnie, do 2050 r. zużycie plastiku wzrośnie 

czterokrotnie. Z tego powodu polityka przemysłowa musi 

obrać nowy kierunek, a firmy zajmujące się oprawami 

okularowymi również powinny mieć w tym swój udział. Ta 

świadomość dotyczy również nas. Właśnie dlatego prag-

niemy wprowadzić do naszej oferty materiały zgodne za-

równo z potrzebami środowiska, jak i klientów, którzy są 

coraz bardziej zainteresowani zakupem produktów przy-

jaznych dla środowiska — potwierdza Fabio Ferracane.

Dane te skłoniły przemysł okulistyczny do ponownego 

pochylenia się nad metodologią produkcji, ponieważ 

ochrona planety nie jest wizją jutra, lecz naszą teraźniej-

szością.

Firma została założona przez Fabio Ferracane, dyrektora 

naczelnego, który zarządza nią wraz z Norą Cabrerą, dy-

rektorem operacyjnym i kreatywnym. Vision of Tomorrow 

(VoT) to firma konsultingowa z branży optycznej, zapew-

niająca zintegrowane usługi doradztwa i wsparcia marek, 

firm produkcyjnych, dystrybutorów i sieci handlowych      

w ich działalności.

2019/4

VISION OF TOMORROW 
zapewnia ekologiczne 
rozwiązania w zakresie 
opraw okularowych

32

nowości

Informacja: VISION OF TOMORROW 
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Światowy Dzień Wzroku (World Sight 
Day) to coroczne święto odbywające 
się w drugi czwartek października, 
którego celem jest zwrócenie uwagi 
świata na problem ślepoty i zaburzeń 
wzroku. W tym roku Światowy Dzień 
Wzroku przypada na 10 października 
2019 r. Rok 2019 to ostatni rok Global-
nego planu działania WHO, a IAPB za-
chęca członków i partnerów do pro-
mowania tematów:

Uniwersalna ochrona oczu
W tym roku „wezwaniem do działania” 
podczas Światowego Dnia Wzroku 
jest hasło: Vision First! (Wzrok prze-
de wszystkim!).
Światowy Dzień Wzroku jest koor-
dynowany przez Międzynarodową 
Agencję do Zapobiegania Ślepocie 
(IAPB). Temat i niektóre materiały 
są dziełem IAPB. Wszystkie imprezy 
są organizowane niezależnie przez 
członków i organizacje wspierające.

Wzrok przede wszystkim!
Ponad miliard ludzi nie widzi dobrze, 
ponieważ nie ma dostępu do okula-
rów. Ponad 3 z 4 przypadków proble-
mów ze wzrokiem można uniknąć. Co 
można zrobić, aby to zatrzymać? Po 
pierwsze, zapoznaj się z danymi do-
tyczącymi występowania problemów 
ze wzrokiem w Twoim kraju, sprawdź 
liczbę okulistów oraz plany krajowe 
dotyczące walki ze ślepotą.
W ten Światowy Dzień Wzroku po-
szukajmy rozwiązania, dzięki któremu 
każda osoba na świecie będzie mogła 
widzieć. Wzrok przede wszystkim!

Atlas Wzroku IAPB
Strona IAPB Vision Atlas to kompila-
cja najnowszych danych i dowodów 
związanych ze ślepotą i zaburzeniami 
widzenia, których można było unik-
nąć. Podczas Światowego Dnia Wzro-
ku 2019 Atlas zostanie zaktualizowany 

o dane z różnych krajów. Atlas to naj-
lepsze źródło informacji na temat wy-
stępowania zaburzeń wzroku w każ-
dym kraju w latach od 1990 do 2015, 
obejmujące prognozy do roku 2020. 
Zawiera także dodatkowe mapy dla 
21 regionów GBD pokazujące przy-
czyny oraz liczbę osób dotkniętych 
częściową utratą wzroku.
Więcej informacji znajdą Państwo na 
stronie: http://atlas.iapb.org

Konkurs fotograficzny IAPB
Konkursy fotograficzne z okazji Świa-
towego Dnia Wzroku są organizowane 
w ten dzień, aby promować wiedzę na 
temat ochrony wzroku i zachęcić ludzi 
na całym świecie do wzięcia udziału 
w badaniach. Konkurs dla profesjo-
nalistów i amatorów to okazja, aby 
pokazać sukcesy w zakresie ochrony 
wzroku, a także zwrócić uwagę na ob-
szary wymagające poprawy.
Konkurs odbywa się dzięki fotogra-
fom z całego świata, którzy chętnie 
przesyłają swoje zdjęcia.
Od 2015 r. otrzymaliśmy ponad 4353 
fotografie.
Także w tym roku IAPB oraz Bayer        
zachęcają amatorów i profesjonalnych 
fotografów do wzięcia udziału w Mię-
dzynarodowym Konkursie Fotogra-
ficznym pod tytułem „Vision First!”. 
Prześlij swoje zdjęcia do 10 paździer-
nika 2019 r. na adres: http://photo-
comp.iapb.org

Odbiorcy
Kluczowi decydenci, politycy, urzęd-
nicy państwowi, pacjenci, partnerzy/
dawcy i służba zdrowia (sieci np. dla 
osób z cukrzycą) mogą zostać zapro-
szeni do udziału w naszych uroczy-
stościach z okazji Światowego Dnia 
Wzroku. Przypomnijmy im o tym, co 
mogą zrobić, aby rozwiązać proble-
my ze wzrokiem w swojej społeczno-
ści, do czego mogą zobowiązać się 

podczas Światowego Dnia Wzroku! 
Świętujmy także mniejsze i większe 
działania tych podmiotów podczas 
Światowego Dnia Wzroku. Ponad 70 
państw członkowskich WHO wspie-
ra i promuje Światowy Dzień Wzroku 
(wsparcie WHO) poprzez dostarczanie 
kluczowych dowodów, strategicznych 
informacji i infografik.

Kluczowe obszary
Niezależnie od regionu, w trakcie te-
gorocznego Światowego Dnia Wzro-
ku skupiamy się na zaćmie, jaskrze, 
cukrzycy i pielęgnacji wzroku – Wzrok 
przede wszystkim! Możesz użyć tego 
hasła, aby dotrzeć do nowych grup     
w swoim otoczeniu lub zwrócić uwa-
gę na wsparcie lub finansowanie, któ-
re pomogły świadczyć wysokiej jako-
ści usługi okulistyczne.

Media społecznościowe
W tym roku IAPB koncentruje swo-
je wysiłki na promowaniu hashtagu:  
#VisionFirst. Będzie także służył do 
promowania i oznaczania zdjęć kon-
kursowych (patrz wyżej). Zapraszamy 
do przyłączenia się i promowania tego 
hashtagu podczas Światowego Dnia 
Wzroku. Do hashtagu dołącz swoją 
wiadomość i informacje. Potrzebujesz 
pomocy? Daj nam znać!

Materiały promocyjne na temat 
Światowego Dnia Wzroku
Jak co roku IAPB przygotowało pa-
kiet materiałów promocyjnych, które 
mogą posłużyć jako część kampanii 
z okazji Światowego Dnia Wzroku. 
Będziemy dostarczać plakaty, wstąż-
ki, balony o kolorowych i ciekawych 
wzorach.
Prześlij opis obchodów Światowego 
Dnia Wzroku 2019 oraz zdjęcia na 
adres communications@iapb.org, 
aby zostać uwzględnionym w Rapor-
cie z działalności na rok 2019.

2019/4
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Prześlij opis obchodów Światowego Dnia 
Wzroku 2019 oraz zdjęcia na adres 
communications@iapb.org lub 

biuro@interoptyka.pl

 

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

Photo submitted by: Gourav Kant Shrivastava for WSD Photo competition   •   IAPB Registered Charity No.: 110559. Company Limited by Guarentee no: 4620869. Registered  in England  and Wales   •   Designed by divacreative.com



36 2019/4

Ponad 80% informacji z otaczającego 
nas świata odbieramy za pomocą na-
szego wzroku – imponujące, prawda?

Wzrok to źródło cudownych doznań. 
Dzięki niemu możemy cieszyć się 
pięknem natury, podziwiać kolory, 
dzieła sztuki, ptaki, zachody słońca…
- ma on ogromne znaczenie w na-
szym codziennym życiu. Niestety, 
każdego roku na całym Świecie, tysią-
ce ludzi traci wzrok.

W wielu regionach sytuacja ta spowo-
dowana jest problemem z dostępem 
do opieki zdrowotnej. Wolontariu-
sze z całego świata udają się na misje 
do krajów, w których miejscowa lud-
ność oddzielona jest od najbliższych 
placówek ochrony zdrowia o kilkaset 
kilometrów. W placówkach tych do-
datkowo często brakuje sprzętu oraz 
wykwalifikowanego personelu. Wie-
le osób traci tam wzrok, ponieważ nie 
otrzymuje pomocy lub otrzymuje ją 
zbyt późno. 

Problemem jest jednak nie tylko brak 
dostępu do specjalistów. Utrata wi-
dzenia w krajach cywilizowanych 
często spowodowana jest zaniedba-
niami. Wyniki badań GUS w Polsce      

wskazują, że również Polacy zapomi-
nają o regularnych badaniach wzro-
ku.
Co więcej – zapominają o wykonywa-
niu badań w ogóle. Tegoroczny Świa-
towy Dzień Wzroku (World Sight Day), 
który obchodzimy 10 października, 
odbędzie się pod hasłem „Vision First!” 
co oznacza „Widzenie przede wszyst-
kim”.

Dlaczego Światowy Dzień 
Wzroku jest tak ważny? 

W około 80% przypadków utraty wi-
dzenia można uniknąć, gdyby odpo-
wiednio wcześnie postawić diagno-
zę i rozpocząć leczenie. Wystarczy re-
gularnie (minimum raz na dwa lata) 
kontrolnie badać swój wzrok i nama-
wiać do tego najbliższych. Światowy 
Dzień Wzroku to czas, w którym wielu 
specjalistów zajmujących się ochro-
ną wzroku, zachęca do wzięcia udzia-
łu  w ogólnopolskich przesiewowych 
badaniach wzroku, organizowanych 
w swoich gabinetach.
Na wiele rzeczy nie mamy wpływu, 
ale to od nas w głównej mierze zale-
ży, jak długo będziemy cieszyć się do-
brym wzrokiem. Nie odbierajmy so-
bie tej szansy. Skoro mamy dostęp do 
specjalistów i nie dzielą nas od nich 
setki kilometrów – skorzystajmy z ich 
pomocy, badajmy regularnie swój 
wzrok.

Polskie Towarzystwo 
Optometrii i Optyki 
(PTOO) organizuje akcję 
bezpłatnych przesiewo-
wych badań wzroku 
z okazji ŚDW w Polsce

Polska akcja bezpłatnych przesie-
wowych badań wzroku w ramach 
ŚDW2019 została zaplanowana na 
dni od 7 do 17 października 2019 r. 
Do akcji ŚDW może przyłączyć się 
każda Placówka, w której badania wy-
konuje co najmniej jeden z wymie-
nionych specjalistów: optometrysta, 
lekarz okulista lub ortoptystka.
Badania przesiewowe w ramach akcji 
ŚDW mają charakter bezpłatny i nie 
są podstawą do wystawienia recepty, 
wykonania okularów, doboru socze-

wek czy innych pomocy wzrokowych.
Placówka przystępująca do ŚDW gwa-
rantuje, że w okresie trwania ogólno-
polskiej akcji w dniach 7-17.10.2019r. 
wyznaczy minimum 16 godzin na 
przeprowadzenie bezpłatnych prze-
siewowych badań wzroku. Dni i go-
dziny Placówka wyznacza indywi-
dualnie, według własnego harmo-
nogramu pracy i informuje o tym na 
swojej stronie, mediach społeczno-
ściowych (główne hashtagi do me-
diów społecznościowych #ŚDW2019 
#SDW2019 #ŚwiatowyDzieńWzroku 
#PTOO #WorldSightDay).
W dniach 19.08-30.09 będzie możliwa 
rejestracja i zgłaszanie się placówek 
pod adresem: sdw.ptoo.pl.
Na stronie powstanie baza placówek, 
która sukcesywnie będzie się rozra-
stać. Dane gabinetów na stronie będą 
widniały do dnia 30.10.2019 r. Po tej 
dacie wszystkie dane gabinetów zo-
staną usunięte.
Zakres badań obejmuje pakiet:
a. Podstawowy
– wywiad chorobowy
– sprawdzenie ostrości wzroku do dali 
i bliży
– obiektywny pomiar refrakcji (auto-
refraktometr)
– Cover Test
– badanie stereopsji (FLY-test)
b. Rekomendowane:
– zakres badań podstawowy
– test Wortha
– test soczewki dodatniej (nadwzrocz-
ność, presbiopia)
– test Amslera
– sprawdzenie przedniego odcinka 
oka
– pomiar ciśnienia wewnątrzgałko-
wego
– badanie widzenia barwnego (Ishi-
hara)
– inne

Jeżeli Twoja Placówka chce dołączyć 
do ogólnopolskiej akcji bezpłatnych 
badań przesiewowych z okazji Świa-
towego Dnia Wzroku 2019, zapoznaj 
się z warunkami uczestnictwa wraz      
z regulaminem oraz w przypadku ak-
ceptacji, wypełnij formularz zgłosze-
niowy na stronie: http://sdw.ptoo.pl

Informacja: PTOO
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Okazji do wspólnego, rodzinnego 
świętowania jest więcej. 2. Rodzin-
ny Bieg Czas Na Wzrok to również 
podsumowanie ogromnego sukce-
su ogólnopolskiej kampanii Czas na 
Wzrok 40+. Głównym jej celem jest 
budowanie świadomości potrzeby 
regularnych badań wzroku i prawidło-
wej korekcji okularowej oraz edukacja 
w zakresie prezbiopii. 2. Bieg Czas Na 
Wzrok odbędzie się 12 października 
o godz. 13:00 w Miasteczku Wilanów. 
Zawody zostaną rozegrane na dystan-
sie 5 km.
 
1 uczestnik = 1 para okularów dla 
dziecka
Charytatywny charakter imprezy pod-
kreśla wspólny cel – pomoc dzieciom. 
Organizatorzy przekażą dzieciom         
z SOS Wiosek Dziecięcych i rodzin 
zastępczych tyle par okularów ko-
rekcyjnych, ilu zawodników weźmie 
udział w Biegu Głównym. Pomysł jest 
kontynuacją zainicjowanego przez 
Grupę Essilor programu Zobacz Lep-
szą Przyszłość. W ramach akcji pra-

cownicy firmy przeprowadzają prze-
siewowe badania wzroku w domach 
dziecka. 2. Rodzinny Bieg Czas Na 
Wzrok to doskonała okazja do tego, 
by poprawić jakość widzenia kolejnym 
potrzebującym dzieciom – tym razem 
podopiecznym SOS Wiosek Dziecię-
cych i rodzin zastępczych.  

Atrakcje w Miasteczku Biegowym
Wydarzeniu towarzyszyć będzie sze-
reg atrakcji rodzinnych – zarówno dla 
dzieci, jak i dorosłych. Każdy będzie 
mógł poddać się bezpłatnemu bada-
niu przesiewowemu wzroku. Z myślą 
o rodzinach, Organizatorzy zadbają 
także o przygotowanie strefy rekreacji 
z animacjami dla najmłodszych, strefy 
gastro oraz strefy chill out. Dzieci będą 
mogły również wziąć udział w towa-
rzyszącym imprezie Biegu Dla Dzieci 
w czterech kategoriach wiekowych (5-
7 lat, 7-9 lat, 9-13 lat oraz 13-15 lat), na 
trzech dystansach: 50 m, 150 m, 200 
m oraz 300 m. Po wręczeniu nagród 
najlepszym biegaczom, odbędzie 
się również występ Magdy Beredy 

– jednej z najpopularniejszych śpie-
wających YouTuberek – oraz koncert 
Staszka Karpiela-Bułecki z zespo-
łem Future Folk.  
Rejestracja na 2. Bieg Czas Na Wzrok 
potrwa do 30 września 2019 r. Pro-
gram wydarzenia dostępny jest na 
www.bieg.czasnawzrok.pl. 
Warto również śledzić kanały Social 
Media biegu:
•  FB  https://www.facebook.com/
czasnawzrok40/ 
• IG  https://www.instagram.com/
czasnawzrok/ 
Pomysłodawcą i organizatorem 2. Ro-
dzinnego Biegu Czas Na Wzrok jest 
Grupa Essilor – lider w produkcji roz-
wiązań korygujących wzrok, repre-
zentowana przez Essilor Polonia, JZO,     
JAI KUDO, Essilor Optical Laboratory 
Poland. Sponsorem Głównym jest fir-
ma Bausch+Lomb ULTRA(r), producent 
szkieł kontaktowych, a Partnerem wy-
darzenia Dzielnica Wilanów.

Informacja:  GRUPA ESSILOR

Trwają przygotowania do 2. Charytatywnego Biegu Czas Na Wzrok! Sukces medialny pierwszej edycji, w której 
wzięło udział 1000 osób i ponad 50 gwiazd, udowodnił, że takie działania warte są wysiłku i starań. Wszystko to, by 
pomóc potrzebującym dzieciom. Ruszyła właśnie rejestracja na drugą edycję, organizowaną w tygodniu obchodów 
Światowego Dnia Wzroku. W tym roku wydarzeniu przyświeca jeden cel: pomoc SOS Wioskom Dziecięcym                 
i rodzinom zastępczym. Organizator przekaże tyle par okularów korekcyjnych dzieciom, ilu zawodników weźmie 
udział w Biegu Głównym. 
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Ruszyła rejestracja na 2. Bieg 
Czas Na Wzrok
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Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki (PTOO) jest organizacją skupiającą optometrystów oraz osoby i instytucje pragnące ak-
tywnie wspierać rozwój optometrii w Polsce.
PTOO nieustannie prowadzi działania w kierunku regulacji zawodu optometrysty. Działań tych jest bardzo wiele i nie byłyby 
możliwe bez udziału członków Towarzystwa. Jednym z nich jest tworzenie wymaganej dokumentacji, niezbędnej do posiadania 
podstaw prawnych uregulowania zawodu – z pomocą członków PTOO stworzony został Kodeks Etyki Zawodu Optometrysty. 
Wprowadzono również wzór pieczątki optometrysty oraz Numer Optometrysty, dzięki którym pacjenci mogą z łatwością zwe-
ryfikować wykształcenie specjalisty, u którego wykonują badanie wzroku. W przypadku dużej ilości wniosków o nadanie Nume-
ru Optometrysty, numer ten jest przyznawany w pierwszej kolejności członkom Towarzystwa.

Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki opracowało również normy wyposażenia gabinetu oraz standardy badania optome-
trycznego na podstawie wymogów europejskich. Na arenie europejskiej, Polska jako jedyny z członków ECOO (Europejskiej Rady 
Optometrii i Optyki), posiada obecnie dwóch przedstawicieli w dwóch komisjach działających na rzecz optometrii w Europie.   
Reprezentanci, delegaci uczestniczą aktywnie w konsultacjach europejskich w Brukseli.

Towarzystwo działa również na rzecz podnoszenia i ujednolicenia kształcenia optometrii w Polsce oraz zapewnia polskim opto-
metrystom możliwość stałego dokształcania się, dzięki organizacji szkoleń oraz konferencji – na które członkowie PTOO mogą 
zapisać się ze zniżką cenową za udział w wydarzeniu, mając również pierwszeństwo udziału.

Optometria w Polsce wciąż się rozwija i mamy nadzieję, że ilość specjalistów wykształconych na poziomie akademickim, świad-
czących usługi w zakresie optometrii i optyki na najwyższym poziomie, będzie nadal rosła.

18 sierpnia 1994 roku – to wyjątkowa data w kalen-
darzu polskiej optometrii. To właśnie tego dnia, 25 
lat temu, powołano Polskie Optometryczne Towa-
rzystwo Naukowe, które przekształciło się w Polskie 
Towarzystwo Optometrii i Optyki.

„Z okazji tego pięknego jubileuszu PTOO, chcieli-
byśmy zaprosić Państwa na bal, na cześć założycie-
li Towarzystwa oraz polskiej optometrii. Będziemy 
wdzięczni, jeśli zaszczycą nas Państwo swoją obec-
nością. Spotkajmy się w Poznaniu, miejscu, w któ-
rym wszystko się zaczęło. Miejscu, w którym zapi-
sały się najważniejsze karty historii naszego zawo-
du – zawodu optometrysty.”

Justyna Nater, Przewodnicząca PTOO

W celu zarejestrowania się – zgłoszenia udziału w balu prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny. 
Na zgłoszenia rejestracji oraz wszelkie pytania czeka Pani Dorota Konieczna-Kujawa.
Telefon: +48 609 040 390, e-mail: konieczna@inspirecongress.pl

Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki

25-lecie Polskiego Towarzystwa 
Optometrii i Optyki

Źródło: www.ptoo.pl
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Organizm człowieka można porów-
nać do fabryki. Jeśli nie dostarczy się 
do niej odpowiednich materiałów, nie 
będzie mogła produkować towarów. 
Również my do naszych organizmów 
musimy zapewnić dostawy tego, co 
jest potrzebne i ograniczyć to, co 
może być szkodliwe. Ludzkie oko to 
skomplikowany i bardzo czuły narząd. 
Jest w stanie odebrać i przetworzyć 
ponad 10 tysięcy informacji na se-
kundę. Dodatkowo, oczy narażone są 
na liczne podrażnienia, dlatego żeby 
trwale je wzmocnić, trzeba zadbać, 
by w diecie pojawiły się składniki nie-
zbędne do ich prawidłowego funk-
cjonowania. Należy pamiętać, że to, 
jak się odżywiamy nie sprawi, iż wada 
wzroku się cofnie, ale na pewno spo-
woduje, że nie będzie postępować. 
Jednym z najistotniejszych skład-
ników dla naszych oczu jest lutei-
na, czyli barwnik chroniący je przed 
uszkodzeniami powodowanymi przez 
wolne rodniki. „W ludzkim oku luteina 
gromadzi się w plamce żółtej, która 
odpowiada za widzenie kolorów oraz 
ostrość. Niedobór tego związku może 
powodować zaburzenie tych czynno-

ści.” tłumaczy Tomasz Suliński, ekspert 
Systane Complete. Luteinę znajdzie-
my m.in. w jarmużu, szpinaku, natce 
pietruszki, brokułach, jajach oraz pa-
pryce.  
Aparat mięśniowy gałki ocznej składa 
się z 6 mięśni: 4 prostych i 2 skośnych. 
Ruch gałki odbywa się przez skurcze i 
wiotczenie włókien mięśniowych. Aby 
działania te były synchroniczne i po-
prawne należy mięśniom dostarczać 
wapń, sód, potas i magnez oraz peł-
nowartościowe białka i węglowodany 
złożone. Bardzo ważne jest również 
spożywanie wraz z posiłkami witamin 
B, B2 (ryboflawiny) oraz A (retinolu). 
Dwie pierwsze znajdują się w jajach, 
białym serze, wątróbce, pieczarkach 
i kiełkach pszenicy. Z kolei najwięcej 
retinolu mają produkty mleczne oraz: 
masło, marchew, pomidory, bruksel-
ka, a także tran.  
Oko powinno być stale nawilżone, 
inaczej będziemy odczuwać znużenie 
i pieczenie, a oczy będą zaczerwienio-
ne. Aby zapobiec zespołowi suchego 
oka, konieczne jest sowite nawilżanie. 
W tym celu zalecane jest picie dużej 
ilości wody średnio zmineralizowa-

nej (500-1500mg/l) oraz spożywa-
nie zdrowych tłuszczy. Istotne dla 
naszych oczu są kwasy omega 3 i 6, 
które w pokaźnych ilościach znajdują 
się m.in. w rybach (takich, jak halibut, 
łosoś czy makrela), olejach, pestkach 
i nasionach, migdałach, orzechach 
oraz w awokado.

Szkoda (dla) oczu. 

Wśród wielu czynników dobrych dla 
oczu, łatwo też o takie, które mają 
przeciwny skutek. Działanie szkodliwe 
dla naszego wzroku mają kawa, her-
bata i alkohol, które odwadniają nasz 
organizm. W swojej diecie musimy za-
dbać też o zredukowanie spożywania 
cukrów prostych. Badania wykazały, 
że cukry i syropy słodzące, oprócz 
dostarczenia nadmiaru kilogramów, 
przyczyniają się do zmian w obrębie 
ostrości widzenia. 
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Aby prawidłowo funkcjonować, organizm potrzebuje odpowiednich makroskładników, witamin 
i minerałów. Od tego, jak się odżywiamy uzależnione jest nasze samopoczucie, zdrowie i forma. 
Dieta nie pozostaje również bez znaczenia dla najważniejszego ze zmysłów - naszego wzroku. 
Jaka dieta jest dobra na…oko?

Więcej informacji:
Magdalena Nahurska

Senior PR Specialist
Magdalena.Nahurska@lovetotalk.pl 
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MAZOWIECKIE/PODLASKIE/LUBELSKIE/KIELECKIE

Michał tel 663-314-492

ŁÓDZKIE

Stefan tel. 508-133-156

WIELKOPOLSKIE/LUBUSKIE/ZACHODNIOPOMORSKIE

Rafał tel. 693-484-030

DOLNOŚLĄSKIE/WIELKOPOLSKIE/ZACHODNIOPOMORSKIE/LUBUSKIEDOLNOŚLĄSKIE/WIELKOPOLSKIE/ZACHODNIOPOMORSKIE/LUBUSKIE

ŁUKASZ tel. 604-562-375

Jeśli nie znasz naszych kolekcji -umów sie z przedstawicielem

ŚLĄSKIE/PODKARPACKIE/MAŁOPOLSKIE/OPOLSKIE

IREK tel. 602-640-930

ŚLĄSKIE/PODKARPACKIE/MAŁOPOLSKIE

ARTUR tel. 509 144 119

POMORSKIE/KUJAWSKO-POMORSKIE/WARMIŃSKO-MAZURSKIE

ANDRZEJ 508-656-500

MAGAZYN/REKLAMACJEMAGAZYN/REKLAMACJE

tel. 733-168-250

Z A W S Z E  Z  T O B Ą
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Jakiś czas temu, odnosząc się do rela-
cji z podróży po Stanach Zjednoczo-
nych, napisałem felieton, na łamach 
czasopisma „Oko”, dotyczący spostrze-
żeń na temat tamtejszego rynku op-
tyki okularowej. Poszukując inspiracji, 
docieraliśmy z Moniką do ciekawych 
miejsc, w których łatwiej można zro-
zumieć funkcjonowanie globalnego 
optycznego rynku za oceanem. Jed-
nym z nich był sklep, a właściwie ich 
sieć, Tiffany & Co. 
Ten luksusowy dom jubilerski, a do-
kładniej mówiąc, jego nazwa zosta-
ła wpleciona w tytuł filmu Breakfast 
at Tiffany’s – Śniadanie u Tiffaniego. 
Dla Stylizacji Opraw Okularowych to 
jeden z ważniejszych obrazów kina. 
Powodów jest sporo. Jednym z nich 
jest „udział” różnych opraw okularo-
wych jako dopełnienie całej stylizacji 
kostiumowej. Innym stał się fakt, iż 
styl opraw opisywał cechy tempera-
mentu bohaterów. Dodatkowo, war-
to zwrócić uwagę, że czas obecności 
oprawek na ekranie, zarówno tych 
korekcyjnych, jak i przeciwsłonecz-
nych, noszonych przez szerokie grono 
bohaterów obojga płci, zarówno tych 
pierwszoplanowych, jak i statystów, 
łącznie wyniósł ponad 10 minut!
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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. 
Należy więc dopasować kolor opra-
wy do odcienia skóry klienta. 
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Styl Wielkich! 
W wielkim Stylu!

Fotografia: Piotr Bedliński
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W ubiegłym tygodniu odkryliśmy 
na nowo postać Eltona Johna. A to 
za sprawą kolejnego wspaniałego 
obrazu pt. Rocketman, w reżyserii 
Dextera Fletcher’a. Film jest biogra-
ficznym musicalem. To kino rozryw-
ki, zaś biograficzne fakty są tylko osią 
wydarzeń, tego w istocie wspaniałe-
go filmu o „kosmicznych przygodach 
artysty” – jak brzmi sam tytuł. Rzecz 
jasna, nie chodzi tu o film z gatun-
ku science fiction. Za wyjątkowością 
tego obrazu przemawia fakt, iż poru-
sza on problem trudnego czasu dla 
muzyków i muzyki rozrywkowej po  
II Wojnie Światowej. 
Bohater filmu w wieku 22. lat, w 1969 
roku, pod pseudonimem artystycz-
nym Elton John, wydał swój pierwszy, 
solowy album studyjny zatytułowany 
Empty Sky. Choć płyta została ciepło 
przyjęta przez krytyków, niestety nie 
odniosła żadnego komercyjnego suk-
cesu.
Skutkiem wszystkich tych i innych splo-
tów wydarzeń tamtego czasu, Elton 
świadomie podjął decyzję o pomyśle 
„siebie na scenie”. Jednym z ważniej-
szych elementów stylizacji jego wize-
runku jako artysty były ekscentryczne, 
zaskakujące fasony okularów. Sam Sir 
Elton John szacuje, że posiada około 
200.000 par. Choć w filmie oglądamy 
głównie bardziej współczesną kolek-
cję okularów – a wśród nich: Chloe 
Carlina - CE134SL, Gucci, Crap Eyewear 
The Doctor Love, Oliver Goldsmith Fuz 
Sunglasses, Mango Retro Style Sun-
glasses, Urban Outfitters Olive Oversi-
zed Hexagon Sunglasses, Fendi Silver 
Sunglasses, Forever 21 Premium Rhi-
nestone-Embellished Square Sunglas-
ses, Cazal Eyewear czy Swarovski – to 
spektakl stylistyczny jest fenomenalny, 
godny podziwu. 

Zjawiskowe oprawy Eltona Johna 
stały się swoistą spuścizną i nie-
odłącznym elementem wizerunku 
tego artysty od samego początku 
jego kariery. Okulary są odważne, 
bezkompromisowe, niepowtarzalne 
i zawsze spektakularne. Nie sposób 
wszystkich tych opraw opisać kilko-
ma słowami. Kolory zawsze są dyna-
miczne, świadomie dobrane do stro-
ju scenicznego. Mówisz: Elton John 
i widzisz okulary. Zawsze ekstrawa-
ganckie, przykuwające uwagę. Ten 
artysta, mimo zmian stylu na scenie 
w różnych okresach swojej twórczo-
ści, w zasadzie jest ikoną dla styliza-
cji opraw okularowych. Raz obrany 
kierunek owocował i nieprzerwanie 
owocuje teatralną oraz sceniczną 
grą tego, co w okularach najważniej-
sze: kolorem, kształtem, materiałem, 
wielkościami, proporcjami, wykoń-
czeniem, zestawieniem, dodatkami. 
Po raz pierwszy pojęcie STYL staje się 
zbyt mało pojemnym określeniem. 
My, Styliści Opraw Okularowych, 
określamy jego styl jako Dramatycz-
ny, który w sposób absolutny ce-
chują wszystkie powyższe elementy. 
Wobec opraw stylu dramatycznego 
w zasadzie nie pozostajemy obojęt-
ni. Bez względu czy ich odbiór jest 
pozytywny, czy nie. Sam fakt zwraca-
nia na siebie uwagi przez kontrower-
syjność – już spełnia swoje zadanie. 

26 czerwca byliśmy na ostatnim w Euro-
pie koncercie z pożegnalnej trasy Phila 
Collinsa. Dla nas to była duża przyjem-
ność i podróż przez dekady twórczości 
artysty. Styl Collinsa zawsze był raczej 
wstrzemięźliwy. Oprawy okularowe sta-
nowią u niego, w sposób bardzo prze-
myślany, część całej stylizacji. Jego oku-
lary są bardziej delikatne, z metalowymi 

elementami. O kształcie nieco owalnym. 
Mieliśmy wrażenie, że widzimy po-
dobieństwo do Johna Lennona, co 
zupełnie zrozumiałe. Jako SOO po-
wyższy styl oceniamy jako połączenie 
klasycznego z młodzieżowym. Styl 
klasyczny Collinsa raczej odwołuje się 
do sprawdzonych i użytkowych roz-
wiązań, gdzie kształt, kolor, forma czy 
proporcje okularów są równie dobrze 
dopasowane, lecz rządzą się zupełnie 
innymi zasadami niż w przypadku El-
tona Johna. Tutaj okulary są delikat-
niejsze, kolory bardziej stonowane, 
optycznie wyważone w proporcjach, 
uwzględniające kształt twarzy czy jej 
profil boczny. Styl młodzieżowy Phi-
la Collinsa przejawia się i doskonale 
opisuje pewna cecha okularów, zna-
komicie zespolona z cechami artysty 
– ponadczasowość. Oprawki stylu 
młodzieżowego nie powinny odnosić 
się do wieku artysty.

Olaf i Monika Tabaczyńscy – Styliści 
Opraw Okularowych #SOO, autorzy 
technik stylistycznego doboru opraw 
okularowych, twórcy nowej profesji 
„Stylisty Opraw Okularowych” na 
rynku optycznym. Pionierzy, kreato-
rzy i popularyzatorzy SOO. Nieprze-
rwanie wdrażający powyższe kom-
petencje zawodowe od 1997 roku. 
Szkoleniowcy realizujący autorski 
program z najważniejszymi organi-
zacjami Optyki okularowej. Coach 
dla rynku klientów indywidualnych. 
Praktycy współpracujący z firmami 
optycznymi.

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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Chcąc zostać optykiem, optometrystą lub ortoptystą musisz ukończyć wytyczoną ścieżkę 
edukacyjną. Wiemy jak powinna wyglądać droga kształcenia w tych specjalizacjach. 
Jednak, czy kończąc odpowiedni kierunek studiów jesteśmy przygotowani na przygodę 
zwaną przedsiębiorczością? Czy marzenie o własnej �rmie, prywatnym gabinecie wydaje 
się być łatwe do spełnienia, czy jest obarczone wieloma wątpliwościami i niewiadomymi? 

  Studia przygotowują nas do konkretnej specjalizacji medycznej. Jednak w branży optycznej ( i wielu 
innych) brakuje przygotowania pod kątem prowadzenia własnej działalności. Łatwiej mają te osoby, 
które wyrastały u boku rodziców-przedsiębiorców. Niestety, często to i tak za mało. Przedsiębiorcza 
osobowość jest również niewystarczająca. Może nam zabraknąć cierpliwości, szybkości, odwagi, znajo-
mości prawa czy księgowości. Możemy też po prostu popełnić błąd, wybrać złe miejsce lub miasto czy 
pracować z nieuczciwym pracownikiem. Zagrożeń i znaków zapytania jest bardzo dużo. Czy musimy 
przechodzić przez cały proces sami? 

  Przygotowując się do otworzenia swojego salonu optycznego lub gabinetu optometrycznego czy 
ortoptycznego, musimy skupić się na kilku elementach. 
W pierwszej chwili młodzi przedsiębiorcy wymieniają: muszę przygotować logo, wizytówki, karty bada-
nia, stronę internetową, wybrać miejsce, zacząć remont, wybrać leasing lub kredyt, znaleźć dostawców 
szkieł okularowych, kontaktowych i oprawek. Szukamy księgowych, niekiedy doradców podatkowych. 
Rejestrujemy działalność i zaczynamy.
  
  W tym modelu wiele osób otworzyło swój salon czy gabinet. Jednak pominęli kilka najważniejszych      
kwestii i miesiąc po miesiącu, rok po roku, z lepszym lub gorszym skutkiem, osiągają zysk lub nadrabia-
ją poniesiony wkład. Niektóre salony „rozwijają skrzydła” i są stabilne, inne cały czas walczą o klienta, 
jeszcze inne zamykają się w czasie od roku do 5 lat od założenia działalności. Zabrakło klientów? 
Obrotu? Wstępne wydatki były zbyt duże? Zły biznesplan? Złe miejsce? Nieodpowiedni dostawca? 
Kontrola podatkowa? Moim zdaniem, często zabrakło czegoś najważniejszego - wizji, z którą przedsię-
biorca powinien zacząć i do której powinien dążyć. 

medycyna 
i optyka

Barbara Pakuła - optometrystka, 
terapeuta widzenia, kontaktolog.

Silny gabinet, silna marka.



To jest ważne, czy chcesz prowadzić salon optyczny ukierunkowany na rodziny. Może Twoim celem jest 
prestiż, moda i oprawy z „górnej półki”? Marzysz o pozostaniu specjalistą, który nie będzie miał 
równych w regionie? Chcesz pracować z dziećmi, które będą cię kochały i za drzwiami będą mówić: 
„Mamo, ja nie chcę już iść do innej Pani, chcę tylko do tej!”.
Terapia, a nie okulary jest Twoją pasją? Może chcesz więcej - dla przykładu marzysz o sieci salonów,           
w której będziesz szefem, a nie specjalistą? 

  Opcji jest bardzo dużo. Jednak, w sytuacji, w której nie znasz swojej ścieżki, zabłądzisz. Po drodze 
będzie czekała frustracja, później wypalenie zawodowe. Być może osiągniesz sukces �nansowy, ale nie 
będziesz w miejscu, o którym marzyłeś. 

  Jeżeli stoisz na początku swojej przedsiębiorczej drogi, zastanów się: gdzie chcesz dotrzeć, z czego 
chcesz być znany? Co jest Twoją najlepszą stroną - jesteś świetnym specjalistą czy lepszym liderem 
prowadzącym zespół? Jaka jest Twoja osobowość biznesowa? Jakie „dźwignie” możesz wykorzystać           
w drodze do swojego celu? 

  Może już masz swoją �rmę, ale w głębi serca odczuwasz, że to nie jest to. Zamiast spędzać czas w gabi-
necie jesteś zasypany papierkową robotą albo marketingiem. Walczysz o obroty, nie potra�sz zde�nio-
wać swojego kluczowego klienta. Odczuwasz frustrację lub wypalenie? Jeśli tak, to jest to dobry 
moment, żeby się zatrzymać i bardzo dokładnie przemyśleć dokąd zmierzasz. Nie warto marnować 
swojego czasu na rzeczy, które nie przynoszą nam satysfakcji. Nawet gdy kiedyś wydawały się nam 
dobre. 

  W chwili, w której największe marki w branży łączą siły, widzimy fuzję, za fuzją, powstają kolejne sieci, 
nie możemy pozwolić sobie na bylejakość ani anonimowość. Klienci muszą doskonale wiedzieć 
dlaczego wybierają Ciebie, a nie kogoś innego. Czas neutralnego marketingu odszedł już do lamusa. 
Teraz wizerunek, misja �rmy i silna marka osobista są kluczem do ciągłej kolejki pacjentów, którzy 
zostają klientami, a później polecają Cię innym. Takiego gabinetu Wam życzę i w takiej drodze wspie-
ram innych. 
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Wizja Twojego gabinetu.
   Pisząc o wizji, mam na myśli miejsce, do 
którego chcemy dojść. Plan, który w trud-   
nych, emocjonalnych chwilach po otwo-
rzeniu działalności będzie jak kompas, 
który pomoże nam podjąć strategiczne 
decyzje. Gdy pojawiają się problemy, trud- 
no jest o racjonalność. Nasz cel w sposób 
konkretny pokazuje nam kierunek i spo- 
sób, w jaki powinniśmy podejmować de- 
cyzję. 
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  Jako ty�opedagog, a więc nauczyciel dzieci słabowidzących, wielokrotnie spotykam się                 
z tym, że uczniowie z wymienionymi dysfunkcjami izolowani są od zajęć ruchowych                    
w szkole. Jednak biorąc pod uwagę ogromne znaczenie aktywności �zycznej w życiu mło-
dego człowieka, absolutnie się z tym nie godzę. 
Moim skromnym zdaniem okulary to nie powód, by adolescent nie zażywał ruchu. 
Wystarczy dobór oprawek i szkieł skonsultować z kompetentnym optykiem, by były one 
optymalnie bezpieczne dla naszego dziecka…

   Osoby z niepełnosprawnością wzrokową poświęcają o wiele więcej czasu na naukę szkolną i codzienne obowiąz-
ki, dlatego ich zmęczenie sporym czasem wykonywania tych zajęć jest duże. Przy obecnym obciążeniu edukacyj-
nym dzieci i młodzieży rozrywka powinna być środkiem psychologicznego bezpieczeństwa, umożliwiającym 
odreagowanie napięć i stresów. 

Niewidomi i słabowidzący często jako rozrywkę wybierają to, co sprawia im przyjemność, czyli kontakty towarzy-
skie i muzykę, ale nie powinni wyłączać także sportu. On pozwoli im uświadomić i rozwinąć własne pasje i zaintere-
sowania, ponieważ oddanie się ulubionym zajęciom daje zarówno odprężenie �zyczne i psychiczne, jak i radość,  
przyjemność. Dlatego, niemal w każdej nadarzającej się sytuacji, my – ty�opedagodzy, staramy się uświadamiać 
istotę aktywnego spędzania czasu wolnego przez słabowidzących uczniów – zarówno samym dzieciom, ich rodzi-
com lub gronu pedagogicznemu placówek edukacyjnych.

   Ze względu na procesy wzrostu i dojrzewania, aktywność ruchowa odgrywa szczególnie istotną rolę w procesie 
prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży. Wpływ ten, uwidacznia się w całokształcie toku rozwojowego młodego 
człowieka - zarówno w sferze �zycznej, psychicznej, jak i społecznej. Ruch zaspokaja także indywidualne potrzeby 
natury estetycznej oraz wspomaga proces kształtowania trwałych nawyków rekreacyjnych dziecka.

Motto:

”… NASZYM ZADANIEM JEST 
PRZYGOTOWAĆ DZIECKO DO DROGI 
A NIE DROGĘ DLA DZIECKA…” 
– DR TOMASZ GRZYB - UNIWERSYTET SWPS

medycyna 
i optyka

mgr Aneta Bester                          
- pomoc niepełnosprawnym, zanie- 

dbanym społecznie dzieciom to pody- 
plomowa profesja Autorki: jest ty�ope- 

dagogiem, oligofrenopedagogiem i te- 
rapeutą dzieci autystycznych. 
Ukończyła resocjalizację, socjoterapię, 

zarządzanie oświatą oraz wiele 
innych form doszkalających.
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W układzie ruchu, wysiłek �zyczny dzieci i młodzieży:

- wpływa na mineralizację kośćca i wzrastanie kości,
- zapobiega wadom postawy i je koryguje,
- wzmacnia i stabilizuje stawy,
- umacnia przyczepy, ścięgna i wiązadła,
- zwiększa przekrój i objętość włókien mięśniowych; wzrasta siła i sprężystość mięśni,
- powoduje lepsze umięśnienie przejawiające się większą stabilnością układu kostnego; 
  mocniejsze mięśnie grzbietu i brzucha przeciwdziałają dolegliwościom kręgosłupa,
- ożywia procesy przemiany materii, w mięśniach podnosi się m.in. ilość glikogenu, potasu
  i związków fosforowych; rośnie zdolność do pracy,
- zmniejsza ilość tkanki tłuszczowej.

W układzie krwionośnym, aktywność �zyczna:

- podnosi koncentrację pożądanego cholesterolu HDL; jego ilość w organizmie jest odwrotnie proporcjonalna do
  ryzyka wystąpienia choroby wieńcowej,
- zwiększa metabolizm trójglicerydów i ich kwasów tłuszczowych oraz przemiany glukozy i jej kontroli we krwi,
- zwiększa liczbę czerwonych i białych krwinek oraz poziom hemoglobiny w krwinkach,
- podnosi pojemność tlenową krwi; zmniejsza tętno i ciśnienie skurczowe krwi,
- zwiększa zdolność transportowania krwi; rośnie ogólna wytrzymałość organizmu na zmęczenie,
- sprawia, że serce stymulowane częstym wysiłkiem rozrasta się, jego praca staje się ekonomiczniejsza.

W układzie oddechowym:

- następuje zwiększenie pojemności płuc,
- powiększa się głębokość oddechu i zużycie tlenu; o ok. 25% podnosi się pułap tlenowy,
- zmniejszona zostaje ilość oddechów na minutę oraz wielkość długu tlenowego.

W układzie nerwowym występuje m.in.:

- dojrzewanie ośrodków ruchowych w mózgu i wzrost motoryczności,
- poprawienie szybkości przewodzenia bodźców nerwowych,
- polepszenie koordynacji ruchowej i szybkości reakcji na bodźce,
- zmniejszenie poziomu lęku i stanów depresyjnych,
- poprawienie jakości snu.

W  układzie hormonalnym  ruch ma korzystny wpływ na budowę i czynność przysadki 
mózgowej, co może odzwierciedlić się w procesie zwiększenia rozwoju �zycznego oraz 
wpływa na czynności innych gruczołów, tj. kory nadnerczy, tarczycy i gonad. W  systemie 
immunologicznym, dzięki ruchowi następuje wyraźny wzrost odporności organizmu dziec-
ka na zachorowania.

Jak czytamy powyżej, wszystkie z wymienionych aspektów są dla organizmu szalenie istotne i nie znajdziemy            
tu ani jednego, który nie byłby konieczny w życiu i dojrzewaniu dziecka słabowidzącego. 
Bezwzględnie należy jeszcze pamiętać, że odpowiednie wykorzystywanie ruchu w kształtowaniu powiązań sfery 
psychicznej i motorycznej przyczynia się do, m.in.:

- wykształcenia pozytywnej świadomości ciała,
- pozytywnych relacji międzyludzkich,
- rozwijania odpowiedzialności, pewności siebie i poczucia własnej wartości,
- pobudzenia empatii, kreatywności i zdolności społecznych,
- poprawy zdrowia psychicznego i �zycznego, jak i osiągnięć szkolnych,
- zwiększenia zdolności samostanowienia, samorealizacji, tolerancji, solidarności, opanowania i motywacji.
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Należy pamiętać, że aby aktywność �zyczna miała pozytywny wpływ na wszystkie sfery 
działania organizmu, musi być ona odpowiednio dobrana do predyspozycji danej osoby; 
nie może działać przeciążająco, jak i nie powinien występować jej niedobór, zaś zaopatrze-
nie optyczne dysfunkcyjnego sportowca musi być bezwzględnie bezpieczne!

Goalball (piłka dźwiękowa) 
jest jedną z nielicznych gier zespołowych, uprawianych przez osoby z niepełnosprawnością wzrokową w Polsce.

Piłka nożna pięcioosobowa 
przeznaczona jest z zasady dla osób niewidomych, lecz podobnie jak w goalball odpowiednie zasłonięcie oczu 
osobie widzącej wyrównuje szanse wszystkich zawodników.

Strzelectwo 
jest chyba najmłodszą dyscypliną sportu uprawianą przez osoby z niepełnosprawnością wzrokową. Można                    
je uprawiać praktycznie w każdych warunkach. Wystarczy odpowiednio długie i zaciemnione pomieszczenie. 
Wydatek na sprzęt jest jednorazowy, a korzystać z niego mogą przez cały rok zarówno dorośli, jak i dzieci.

Kolarstwo tandemowe 
zadebiutowało na Igrzyskach Paraolimpijskich w 1988 roku w Seulu i od tego momentu rozwija się bardzo dyna-
micznie. Uprawiają je zawodnicy i amatorzy z niemal wszystkimi rodzajami  niepełnosprawności  –  w  tym  również  
osoby z niepełnosprawnością wzrokową.

Pływanie
powszechnie mówi się, że to właśnie od pływania rozpoczął się sport osób z niepełnosprawnościami, ponieważ 
rehabilitacyjne walory tej dyscypliny są ogromne. Stąd też powszechność i popularność pływania w środowisku 
osób z niepełnosprawnością – także wzrokową, a pływanie sportowe niepełnosprawnych wzrokowo wzorowane 
jest na pływaniu sportowców pełnosprawnych.

Judo dla niewidomych
w naszym kraju zawodnicy niewidomi i słabowidzący sporty walki (także Judo) uprawiają na jednej macie wraz             
z osobami pełnosprawnymi. Taki trening wymaga od nich dodatkowego zaangażowania i szczególnie wytężonej  
uwagi, by zniwelować różnice pomiędzy zawodnikami wynikające z de�cytu wzroku. Sporty te mają ponadto 
ogromne znaczenie dla procesu integracji i przełamywania barier psychospołecznych. 

Podnoszenie ciężarów (trójbój siłowy) 
program tej dyscypliny sportowej, uprawianej z dużym powodzeniem przez osoby niepełnosprawne, uwzględnia 
w kategorii osób ze schorzeniami narządu wzroku: 
- wyciskanie sztangi leżąc, 
- martwy ciąg (podnoszenie sztangi na sztywnych nogach) i przysiad ze sztangą. 
Jednak grupa zawodników uprawiająca ten sport jest stosunkowo nieliczna, ponieważ większość osób z niepełno-
sprawnością wzrokową nie może wykonywać dużego wysiłku �zycznego. Zatem, przed przystąpieniem do tego 
rodzaju aktywności ruchowej należy skonsultować się z lekarzem okulistą. 

Wioślarstwo 
jest uprawiane przez mężczyzn i kobiety. Zawody odbywają się w czterech klasach, w których występują zawodni-
cy ścigający się na różnego rodzaju łodziach. Konkurencje są prowadzone na dystansie 1000 metrów.

Lekka atletyka 
nie bez przyczyny zwana jest „królową sportu”, ponieważ zrzesza największe grono osób niewidomych i słabowi-
dzących. Nie stwarza żadnych barier; jest sportem, w którym wszyscy niepełnosprawni realizują swoje marzenia 
pokonując własne słabości.  
W ramach konkurencji wyróżnia się: 
- biegi krótkie i długie (w tym także maraton), 
- biegi przełajowe,
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- rzut dyskiem, oszczepem i młotem,
- skok w dal, wzwyż i trójskok,
- pchnięcie kulą,
- pięciobój - obejmujący:
   *  skok w dal, 
   *  pchnięcie kulą, 
   *  bieg na100 metrów, 
   *  rzut dyskiem
   *  bieg na 1500 metrów. 
Osoby z niepełnosprawnością wzrokową w biegach, skokach i rzutach startują z przewodnikiem i stanowią 
jedną całość.

Narciarstwo biegowe i alpejskie 
problemu w uprawianiu tej dyscypliny nie stanowi wiek czy brak wzroku, ale zaskarbienie sobie kompetentnego 
przewodnika. Sukces jest bowiem możliwy tylko wtedy, jeśli obaj zawodnicy będą razem trenować i dobrze się 
rozumieć.

Showdown 
gra toczona na prostokątnym stole przez dwóch zawodników, często mylona przez osoby nie znające tej dyscypli-
ny i nazywana błędnie tenisem stołowym dla niewidomych. W showdown gra się, używając specjalnych paletek 
zwanych wiosełkami oraz piłki, wewnątrz której znajdują się małe kuleczki ze stali nierdzewnej, dzięki temu piłecz-
ka jest w czasie gry aktywna dźwiękowo !!!

Bowling i kręgle klasyczne
gry polegające na toczeniu kuli po torze i strącaniu kręgli - jak największej ich liczby spośród 10 możliwych,                   
w jak najmniejszej liczbie rzutów. 

Warcaby, szachy i brydż
to sporty, które nie należą do kategorii para olimpijskich. Zasady tych gier nie są w żaden sposób mody�kowane; 
dostosowywane są jedynie przedmioty gry (kart, szachownic i �gur) w taki sposób, by były czytelne, lepiej  widocz-
ne i wyczuwalne dotykowo dla osoby z niepełnosprawnością wzrokową.

Ruch, nie tylko czyni dziecko sprawniejszym, ale i mądrzejszym.
Dzięki niemu następuje odkrywanie uzdolnień i talentów. Poprawia nastrój, daje poczucie spełnienia i zadowole-
nia, pozwala lepiej poznać siebie i otoczenie. Wpływa niezwykle korzystnie na całościowy rozwój człowieka. 
Wreszcie,  sprawność �zyczna jest uważana za część inteligencji, jak np. umiejętność mowy czy rozwiązywania 
zadań matematycznych.

W badaniach naukowych udowodniony został pozytywny wpływ ruchu na wyniki szkolne. Obserwacje dotyczyły 
umiejętności percepcji, wskaźników inteligencji, osiągnięć szkolnych, testów werbalnych i matematycznych oraz 
poziomu gotowości szkolnej.
Szczególnie istotnym dla poprawy oraz utrzymania sprawności i funkcji intelektualnych w okresie pełnej doro-
słości człowieka jest możliwie najwcześniejsze podejmowanie aktywności ruchowej. 

Dlatego warto poobserwować nasze dziecko, ucznia czy pacjenta, „otworzyć mu właściwe drzwi”, poprzez zachę-
cenie do indywidualnie dobranej dla niego dyscypliny sportu, a w salonie optycznym dobrać adekwatne do specy-
�ki uprawianego sportu bezpieczne zaopatrzenie optyczne. 
Należy zatem pamiętać, aby specjaliści - optycy szczegółowo pytali, a my jako klienci szczegółowo mówili o tym, 
do jakich czynności życiowych potrzebne nam jest zaopatrzenie specjalistyczne - tylko to jest gwarantem jego 
idealnego  doboru.

ped. specj. Aneta Bester 
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W 2019 roku mija ćwierć wieku, czyli 25 lat istnienia 
Śląskiego Cechu Optyków w Katowicach. Spoglądając 
wstecz, aż trudno uwierzyć, że już tyle czasu upłynęło 
odkąd po działaniach w ramach Komisji Branżowej Op-
tyków, a później Stowarzyszeniu Optyków Polskich i jego 
samorozwiązaniu w 1994 r., śląscy optycy podjęli decy-
zję o powołaniu Cechu. Miało to miejsce 18.06.1994 roku          
w Katowicach podczas zebrania założycielskiego Śląskie-
go Cechu Optyków, po którym w dniu 13.12.2014 r. Sąd 
Rejonowy w Katowicach dokonał oficjalnej rejestracji 
naszego Cechu. Byliśmy trzecim po Międzywojewódzkim 
Cechu Rzemiosł Optycznych w Poznaniu i Dolnośląskim 
Cechu Optyków we Wrocławiu branżowym cechem op-
tycznym w Polsce. 
Po powołaniu kolejnych Cechów w Warszawie, Krakowie 
i Gdańsku, na zebraniu założycielskim w dniu 20.01.1996 
do życia powołana została Krajowa Rzemieślnicza Izba 
Optyczna. Od momentu powstania KRIO przedstawiciele 
naszego Cechu aktywnie uczestniczą we wszystkich jej 
pracach będąc członkami wszystkich jej organów statu-
towych.

Przez wszystkie lata swojego istnienia Cech starał się godnie nawiązywać do wieloletniej tradycji zorganizowanej dzia-
łalności optyków na Śląsku reprezentując zrzeszonych optyków w kontaktach z regionalnymi organami administracji 
państwowej i samorządowej, organami skarbowymi, Narodowym Funduszem Zdrowia, organizując liczne kursy i szkole-
nia, spotkania integracyjne, wyjazdy na krajowe i zagraniczne imprezy targowe, wyjazdy turystyczne. W 2007 roku – za 
przykładem innych cechów i KRIO – ufundowany został sztandar Śląskiego Cechu Optyków.

Dwudziestopięciolecie istnienia Śląskiego Cechu Optyków jest dobrym momentem do podsumowania naszej dzia-
łalności w odświętnej, urodzinowej atmosferze. Dlatego postanowiliśmy zaprosić Państwa do udziału w obchodach                                
Jubileuszu XXV- lecia Śląskiego Cechu Optyków, które odbędą się 21.09.2019 roku w Zabrzu.

Obchody rozpoczną się od uroczystej Mszy Świętej w Kaplicy Świętej Barbary w Kopalni GUIDO w Zabrzu, znajdującej się 
w podziemiach kopalni na poziomie 170 metrów. Po Mszy Świętej zaprosimy Państwa do wspólnego zwiedzania kopalni 
na poziomie 320 m. i przeżycia podziemnej przygody, oraz na tradycyjny śląski obiad, który przygotowany zostanie w Sali 
Łaźni Łańcuszkowej w Sztolni Królowej Luizy. Dalsza cześć uroczystości odbędzie się w Hotelu Diament w Zabrzu, gdzie 
na przywitanie wystąpi zespół dęty Silesian Brass Quartet, następnie odbędzie się część oficjalna, a po niej do wspólnej 
zabawy porwie nas muzyka w wykonaniu zespołu SWEET COMBO.
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Wstępny, szczegółowy program przedstawia się następująco:

Sobota 21.09.2019 r.
9.00-10.00  Zakwaterowanie w Hotelu Diament Zabrze (3 Maja 122A, 44-100 Zabrze)
10.00   Zbiórka pod Hotelem i przejazd autokarem pod Kopalnię GUIDO w Zabrzu
11.00- 11.40  Msza Święta w Kopalni GUIDO na poziomie 170
12.00-13.00  Zwiedzanie Kopalni GUIDO (poziom 320)
14.00-15.30  Obiad w Łaźni Łańcuszkowej w Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu (ul. Wolności 408, 41-806 Zabrze)
15.30-16.00  Przejazd do Hotelu Diament
16.00-18.00  Zakwaterowanie w Hotelu Cd, czas wolny
18.00-18.30  Występ zespołu dętego Silesian Brass Quartet
18.30-20.00  Część oficjalna uroczystości XXV- lecia Śląskiego Cechu Optyków
20.00-21.30  Uroczysta kolacja, tort urodzinowy
21.30….  zimny bufet, zabawa taneczna z zespołem SWEET COMBO
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to unikat na skalę światową, bowiem zachowane wy-
robisko nie ma odpowiednika w innych ośrodkach 
muzealnych na świecie. Skansen tworzą korytarze na 
poziomach 170 i 320 metrów oraz zespół zabudowy po-
wierzchniowej wraz z wyposażeniem technicznym. Pod 
ziemię zjeżdża się w autentycznej szoli, takiej samej, 
jaką używają górnicy na czynnych kopalniach. Ekspre-
sowy zjazd w ciemnościach zajmuje zaledwie kilkadzie-
siąt sekund!

Poziom 170
Poziom 170 zwany poziomem Świętej Barbary znajdu-
je się w najstarszym udostępnionym obecnie rejonie 
Kopalni GUIDO. Obejmuje zabytkowe wyrobiska, ko-
mory technologiczne oraz stajnie- większość z tych 
pomieszczeń ma jeszcze ślady prac dawnych górników 
i autentyczny, górniczy klimat. Duże wrażenie na zwie-
dzających robi także kaplica z witrażem i rzeźbą świę-
tej Barbary. 

Poziom 320
Wyrobiska na tym poziomie są utrzymane w stanie jak 
najbardziej zbliżonym do pierwotnego, kiedy to górni-
cy po raz ostatni zakończyli pracę i opuścili kopalnię. 
To właśnie tutaj znajduje się najgłębiej położona w ko-
palni węgla kamiennego trasa turystyczna w Europie! 
Odkrywanie poziomu 320 wiąże się przede wszystkim 
z poznawaniem rozwoju techniki górniczej od końca 
XIX wieku aż do czasów współczesnych. Tutaj przeko-
namy się, jak wygląda ciężka praca górnika, w jakich 
warunkach wydobywa się węgiel oraz co matka natura 
potrafi zrobić z kopalnianym chodnikiem, który nie jest 
zabezpieczony obudową górniczą. Przejdziemy przez 
prawdziwy labirynt górniczych wyrobisk – momenta-
mi będzie stromo i ciasno! Pamiętaj, że na całej trasie 
turystycznej należy zawsze mieć kask chroniący głowę. 
Choć Kopalnia Guido od lat nie wydobywa węgla, to na 
trasie turystycznej go nie brakuje. Podczas zwiedzania 
zobaczysz go co najmniej cztery razy, i to w zupełnie 
surowej formie pokładu o grubości nawet do dwóch 
metrów.  

Ważne informacje dla zwiedzających:

•   Temperatura pod ziemią wynosi 13-16 stopni nie-  
 zależnie od pory roku; 
•   Zalecany odpowiedni ubiór i obuwie z płaską po- 
 deszwą !!!
•   Z uwagi na różnice ciśnień, odradzamy zwiedza- 
 nie osobom z ciężkimi schorzeniami; 
•   Kobiety w ciąży powinny skonsultować się z leka- 
 rzem.

Powstała w 1890 roku Łaźnia Łańcuszkowa jest central-
ną częścią kompleksu Sztolni Królowa Luiza. To potężna 
budowla o industrialnym klimacie - 125 lat historii ślą-
skiego górnictwa ukrytej w historycznych łańcuszkach, 
ceramicznych kafelkach i czerwonej cegle. We wnętrzu 
częściowo zachowała się oryginalna ceramika, system 
natrysków, a także fragment szatni z hakami i łańcusz-
kami. To trzy połączone ze sobą sale o wyjątkowej archi-
tekturze i niebywałych możliwościach aranżacyjnych, 
które stanowią przestrzeń umożliwiającą organizowa-
nie różnego rodzaju eventów. 

Hotel DIAMENT Zabrze (ul. 3-go Maja 122a ,41-800 Za-
brze, www.hotelediament.pl/hotele/hotel-diament-za-
brze )
Hotel Diament to hotel w Zabrzu przy ul. 3-go Maja 
122a , usytuowany jest  kilka minut od centrum miasta, 
autostrady A4, A1 i Drogowej Trasy Średnicowej, oraz 
zaledwie kilkaset metrów od kopalni Guido. Eleganckie 
i przestronne wnętrza sali bankietowej pozwalają na 
organizację wszelkiego rodzaju przyjęć i spotkań oko-
licznościowych.

SWEET COMBO to Zespół Muzyczny wykonujący przede 
wszystkim tzw. „evergreens” czyli Złote Przeboje świato-
wej i polskiej muzyki rozrywkowej - wszystko to, co jest 
najczęściej emitowane na falach eteru w największych 
rozgłośniach radiowych w Polsce i na Świecie...I chyba 
na tym właśnie polega uniwersalizm Zespołu SWEET 
COMBO. Prosty język muzyczny, dobre aranżacje i so-
lidne wykonanie trafia do wszystkich ludzi, niezależnie 
od koloru skóry, języka czy też kręgu kulturowego.

Serdecznie zapraszamy do udziału w uroczystości ob-
chodów XXV lecia Śląskiego Cechu Optyków. Prosimy 
o potwierdzenie uczestnictwa w biurze Cechu ( tel. 32 
78 10 658,  email: scokatowice@wp.pl ) w terminie do 
20.08.2019 r. 

Zaprzyjaźnione firmy branży optycznej serdecznie za-
chęcamy do sponsoringu uroczystości.

Kopalnia GUIDO Łaźnia Łańcuszkowa

Hotel DIAMENT 

SWEET COMBO

Za Zarząd Śląskiego Cechu Optyków w Katowicach
Aleksander Filak – Prezes Zarządu
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Kurs Refrakcji w Cechu 
Optyków w Warszawie

Cech Optyków w Warszawie, począwszy od 2003 r., zajmuje się prowadzeniem kursów 
refrakcji, mających na celu podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie zawodowe optyków.      
Do chwili obecnej, w kursach refrakcji organizowanych przez cech, wzięło udział łącznie 
1305 osób, w tym 713 ukończyło pierwszy stopień, 441 drugi, 118 trzeci i 33 osoby, or-
ganizowany od niedawna, czwarty stopień szkolenia. Nasze kursy refrakcji, gdzie pro-
wadzącym zajęcia teoretyczne, jak również praktyczne, jest dr n. med. Andrzej Styszyński                                 
w dalszym ciągu cieszą się powodzeniem, edukują optyków, zachęcają ich do rozwoju i po-
głębiania wiedzy.
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. Wykłady, 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.

56

wieści z branży

2018/1

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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Informujemy, że w październiku planujemy również rozpoczęcie 

kolejnej edycji kursu refrakcji III stopnia.

Kurs refrakcji stopnia trzeciego obejmuje głównie ćwiczenia praktyczne, realizowane w małych grupach, 
z możliwością indywidualnych konsultacji z wykładowcą, dr. n. med. Andrzejem Styszyńskim. Celem kur-
su, stanowiącego łącznie 20 godzin, są ćwiczenia praktyczne z zakresu badania refrakcji oraz sposoby 
postępowania z zastosowaniem procedur optometrycznych.

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

PROGRAM KURSU  REFRAKCJI  III stopnia

1. Metody badania refrakcji i zasady optycznej korekcji wzroku:

 • metody subiektywne /podmiotowe/,
 • metody obiektywne /przedmiotowe/.

2. Metody badania i korekcji zaburzeń widzenia obuocznego:

 • usprawnienie akomodacji i konwergencji.

3. Badanie i korekcja do bliży.
4. Wyposażenie gabinetu optometrycznego:

 • omówienie testów /m.in. w rzutniku/

5. Badanie refrakcji i korekcja osób słabowidzących:

 • pomoce wzrokowe.

6. Optyk a choroby oczu, współpraca pomiędzy optykiem a okulistą.
7. Korekcja przy pomocy soczewek kontaktowych:

 • soczewki miękkie,
 • soczewki twarde,
 • soczewki diagnostyczne.
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Szkolenia w Pomorskim 
Cechu Optyków
07 września 2019 r. serdecznie zapraszamy na szkolenie o Akomodacji. Szkolenie przeprowadzi Barbara Pakuła.
Barbara Pakuła jest optometrystką, absolwentką studiów magisterskich na kierunku Optometria na Uniwersytecie 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pomaga dzieciom i dorosłym lepiej widzieć, dobierając okulary, soczewki kon-
taktowe oraz prowadząc terapię widzenia w zakresie m.in.: zeza, niedowidzenia, zaburzeń akomodacji, zaburzeń 
ruchów oczu oraz zaburzeń koordynacji wzrokowo-ruchowej. Jest też autorką książek do terapii niedowidzenia 
z serii „Ćwiczę oko!”

W trakcie szkolenia będzie mówiła m.in. o:
– teorii
– diagnostyce (badanie parametrów akomodacji i rozluźnianie akomodacji podczas badania refrakcji)
– terapii akomodacji
Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do:
– optometrystów
– optyków
– ortoptystów
Koszt udziału w szkoleniu:
Osoby niezrzeszone: 400,-
Członkowie Pomorskiego Cechu Optyków: 200,-
Miejsce szkolenia:
Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Gdańsk, ul. Piwna 1/2, sala 215
Termin szkolenia:
07.09.2019 r. / 10:00-18:00
Szkolenie jest organizowane przez Pomorski Cech Optyków. Jeżeli są Państwo zainteresowani uczestnictwem 
w szkoleniu proszę o kontakt z Cechem: 
e- mailowy: pomorski.cech@wp.pl, zarzadpco@wp.pl
telefoniczny: 609 146 000, 602 474 607
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Pomorski Cech Optyków w Gdańsku zaprasza do udziału 
w Kursie Refrakcji, którego celem jest poszerzenie wiedzy 
teoretycznej i praktycznej z zakresu optyki oraz refrakcji. 
Kurs prowadzą doświadczeni optometryści z wieloletnim 
stażem:
• Zbigniew Stojałowski wraz z zespołem optometrystów
Program szkolenia:
• Układ wzrokowy.
• Optyka.
• Krótkowzroczność i zasady jej korekcji.
• Nadwzroczność i zasady jej korekcji.
• Ostrość wzroku i zasady jej badania.
• Presbiopia.
• Subiektywne (podmiotowe) metody określenia refrakcji.
• Obiektywne metody określania refrakcji 
– skiaskopia 
– autorefraktometr
• Efekt pryzmatyczny.
• Procedury pomiaru wady refrakcji.
• Widzenie obuoczne.
• Epidemiologia wad wzroku.

Czas trwania:
112 godzin zajęć, w tym 50 % zajęć praktycznych
7 spotkań weekendowych (co dwa tygodnie, 14 dni po 8 
godzin lekcyjnych)

Terminy zjazdów:
1. 16-17.11.2019
2. 30.11-01.12.2019
3. 14-15.12.2019
4. 11-12.01.2020
5. 25-26.01.2020
6. 08-09.02.2020
7. 22-23.02.2020

Miejsce szkolenia:
Gdańsk, ul. Piwna 1/2, siedziba Pomorskiej Izby Rzemieślni-
czej MŚP, sala nr 216.
Zgłoszenia na adres e-mail: pomorski.cech@wp.pl
zarzadpco@wp.pl

Szczegóły pod numerem:
609 146 000, 602 474 607
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Czy Twój salon optyczny jest przystosowany do nowej, wir-
tualnej rzeczywistości? Czy wiesz, gdzie większość czasu 
spędza Twój klient? Na te wszystkie pytania odpowie nasze 
szkolenie!
Współczesny klient, ale także pracownik, bardziej istnieje      
w e-Świecie, niż w świecie realnym. Ma inne wartości, inne 
cele, inaczej spędza czas. Jak na te wyzwania mogą zarea-
gować salony optyczne i ich właściciele? Czy i jak powinni 
zmieniać swoje modele biznesowe? Jak wykorzystać w tym 
zakresie nowoczesne technologie? Jak dokonać niełatwej 
transformacji cyfrowej?
Tym zagadnieniom poświęcony będzie interaktywny wy-
kład prowadzony przez dr. hab. Rafała Mrówkę. W trakcie 
szkolenia pokazane zostanie, jak na te pytania odpowie-
dzieć z perspektywy lidera-właściciela salonu lub sieci 
salonów optycznych. Wykład ilustrowany będzie licznymi 
przykładami z branży, ale także z innych branż, które mu-
siały zmienić się pod wpływem wyzwań e-Świata. Celem 
jest przede wszystkim zainspirowanie uczestników do re-
fleksji i stworzenia planu działań dla własnej firmy.

Miejsce szkolenia
Arkon Park Hotel Gdańsk, ul. Śląska 10, 80 – 384 Gdańsk
Czas trwania:
12.10.2019, w godzinach od 15 do 19

Prowadzący:
Dr hab. Rafał Mrówka
Dr hab. Rafał Mrówka jest profesorem w Katedrze Teorii Za-
rządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie 
specjalizuje się w analizie nowoczesnych modeli organizacji, 
problemach przywództwa gospodarczego, badaniach sa-
tysfakcji i zaangażowania pracowników, zarządzaniu kom-
petencjami pracowników oraz public relations. Jest on także 
kierownikiem programu MBA-SGH (program Executive MBA 
w SGH, jeden z najlepszych programów MBA w Polsce we-
dług rankingu Perspektyw) oraz  kierownikiem Podyplomo-
wych Studiów Public Relations i Strategicznego Komuniko-
wania w Firmach w SGH.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w szkoleniu 
prosimy o przesłanie maila wraz z danymi i numerem tele-
fonu na adres: pomorski.cech@wp.pl
zarzadpco@wp.pl
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Szkolenie poświęcone sprzedaży  
soczewek progresywnych 

Dolnośląski Cech Optyków we Wrocławiu zaprasza optyków i zaawansowanych sprzedawców na spotkanie po-
święcone problematyce sprzedaży soczewek progresywnych. 
Szkolenie odbędzie się 18.09.2019 we Wrocławiu, przy ul. Fabrycznej 10, w Centrum Konferencyjnym Wrocławskie-
go Parku Przemysłowego, w Sali Krzemowej.

Poruszane będą następujące zagadnienia:

        1       jakie soczewki progresywne dobrać dla danego klienta
        2       instrukcje, jak powinno się poprawnie centrować soczewki progresywne
        3       rozwiązywanie problemów z adaptacją soczewek progresywnych
        4       czy sprzedaż soczewek progresywnych to sprzedaż kota w worku?
        5       będzie możliwość zadawania pytań 

Zainteresowanych poszerzeniem swoich umiejętności prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa pod numerem     
telefonu: 71 321 29 55. Ilość miejsc ograniczona.
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05 października 2019 r. serdecznie 
zapraszamy na szkolenie o opto-
dysleksji, problemach z nauką i te-
rapii widzenia.
Szkolenie przeprowadzi Barbara 
Pakuła.
Barbara Pakuła jest optometrystką, 
absolwentką studiów magister-
skich na kierunku Optometria na 
Uniwersytecie im. Adama Mickie-
wicza w Poznaniu. 
Pomaga dzieciom i dorosłym lepiej 
widzieć, dobierając okulary, soczew-
ki kontaktowe oraz prowadząc tera-
pię widzenia w zakresie m.in.: zeza, 
niedowidzenia, zaburzeń akomo-
dacji, zaburzeń ruchów oczu oraz 
zaburzeń koordynacji wzrokowo-
ruchowej. Barbara Pakuła jest też au-
torką książek do terapii niedowidzenia 
z serii „Ćwiczę oko!”.

Termin szkolenia:
05.10.2019 r. 
Szkolenie jest organizowane przez Pomorski Cech Optyków. Jeżeli są Państwo zainteresowani uczestnictwem w szko-
leniu proszę o kontakt z Cechem: 
e- mailowy: pomorski.cech@wp.pl, zarzadpco@wp.pl
telefoniczny: 609 146 000, 602 474 607
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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.
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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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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 5764

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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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

2019/466



Polski producent opraw okularowych
    - na rynku od ponad 35 lat.

150 modeli opraw - damskich,

   metalowe

www.optalex.pl
OPTALEX Aleksander Sawicki
ul. Patrolowa 4
02-459 Warszawa

kom. +48 602-219-394
kom. +48 602-672-286
tel/fax +48 22 863-48-19/20
email: info@optalex.pl

2019/4 67
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Informacja dla Absolwentów Społecznej Zaocznej Policealnej Szkoły Optycznej w Łodzi:
Istniejąca od 1993r. Społeczna Zaoczna Policealna Szkoła Optyczna w Łodzi (daw. Studium Optyczne)

zaprasza Absolwentów Szkoły  zainteresowanych kontynuowaniem nauki z zakresu optyki okularowej i optometrii
na studiach wyższych (licencjackich , magisterskich, podyplomowych) do kontaktu z sekretariatem szkoły.
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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

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

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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więcej informacji znajdą 
Państwo na stronie:

www.interoptyka.pl
oraz

facebook.com/MagazynOko

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
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UWAGA

SPRZEDAŻ i SERWIS

URZĄDZEŃ firmy ESSILOR
TARCZE SZLIFIERSKIE
ceny konkurencyjne

tel. 600 433 463
agalczynski@wp.pl

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

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

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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- 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

Rozwijamy się i poszukujemy kolejnego 

przedstawiciela handlowego dla naszego zespołu

Rodzaj pracy: Jednoosobowa działalność gospodarcza

Opis stanowiska, uprawnienia i obowiązki

Czy masz doświadczenie w handlu? 

Czy lubisz pracować samodzielnie z możliwością podróży?

Lubisz modne rzeczy - okulary? Wtedy pokochasz ofertę ze świetnymi warunkami!

Jaka będzie twoja praca?

- poszukiwanie nowych klientów w powierzonym regionie 

- rozwój i opieka nad istniejącymi klientami 

- organizacja i realizacja lokalnych działań marketingowych

- udział w wystawach, prezentacjach i szkoleniach

- możliwość dalszej edukacji

Wymagania wstępne i umiejętności

Zaleta doświadczenia w tej dziedzinie

- zna kondycję języka polskiego (zaleta język angielski, czeski) 

- niezależność, komunikatywność, elastyczność (podróże służbowe na terenie Polski)

- mile widziane doświadczenie biznesowe w sprzedaży lub rynku optycznym

- prawo jazdy kat.B
- skup się na wyniku

Firma AMBG LTD, s.r.o. ma 28 lat doświadczenia na 

rynku optycznym w Czechach, SK, HU, PL

PRACA

Kontakt : +420 777 914 260

ivana.malovcova@ambg.cz

www.ambg.cz

2018/3 53

Nasze Produkty:

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

Zawieszki Cenowe,
Soczewki Diagnostyczne, 

Pupilometry mechaniczne, 
Szablony, 

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

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

PROMOCJE
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SPRZEDAŻ i SERWIS

URZĄDZEŃ firmy ESSILOR
TARCZE SZLIFIERSKIE
ceny konkurencyjne

tel. 600 433 463
agalczynski@wp.pl

- OCT - tomograf okulistyczny 
-iVue- made in USA

- Urządzenia diagnostyczne do 
gabinetu okulistycznego

- Polomierze - perymetry okuli-
styczne.

Serwis urządzeń okulistycznych 
i Naprawy

OFERTA OKAZYJNA

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

SPRZEDAM

oprawy 
PABLO LUCIANO

Teraz nowe, 
niższe ceny!

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

BEZPOŚREDNI IMPORTER
I PRODUCENT ETUI
DO OKULARÓW
PAWEŁ TRZPIL

używane wyposażenie 

zakładu optycznego

w tym autorefraktometr 

z keratometrem 

automat esilor kappa 

foropter topcon 

oraz lampę szczelinową

tel. 785734797
lub

 jerzy862@gmail.com

TU OKULARNIK



WYPOSAŻENIE PRACOWNI, WORKSHOP, WERKSTATT
ОБОРУДОВАНИЕ МАСТЕРСКОЙ

OPRAWY OKULAROWE, SPECTACLE FRAMES, BRILLEN-
FASSUNGEN ОЧКОВЫЕ ОПРАВЫ

CLEX POLSKA MAŻEX RAKO OPTYK SERWIS

JAI KUDO OPTIBLOK SEYKOPOL

AMBG KAMEX ORATA

AM OPTICAL MACRO OPTIC PROSTAF

BINOKL MAŻEX RAKO OPTYK SERWIS

CAMRO MERTZ SOLANO

CLEX POLSKA OKO OPTICAL TARPOL

DEK OPTICA OPTALEX TRESS

IQ PRISMA OPTIBLOK VADIM EYEWEAR

JAI KUDO OPTOVIT 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 2019/4

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 TU OKULARNIK

SERWIS, SERVICE, DIENSTLEISTUNGEN
СЕРВИС

ARGA RAKO OPTYK SERWIS

ELEFANT OPTYKA TAR-POL

WYPOSAŻENIE EKSPOZYCJI, EXPO, LADENEINRICH-
TUNG, ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

732019/4

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

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





SILMO PARIS  IS THE NOT-TO-BE-MISSED ANNUAL EVENT

FOR THE OPTICAL WORLD,
IT IS ALSO AN INCREDIBLE
BUSINESS BOOSTER
AN AUGMENTED SHOWROOM
AN EXTENDED FAMILY
AN EXCLUSIVE TREND FORUM
AN INTERSECTORIAL INNOVATION

P L A T F O R M
AN ESSENTIAL 
PURCHASING ASSISTANT 
A POWERFUL SKILL ENHANCER
A TALENT DEVELOPER, A PROFESSIONAL ACADEMY

A GENEROUS
RANGE OF SERVICES
SO MUCH MORE THAN
JUST A FAIR.

27 – 30 WRZEŚNIA 2019 • Paris Nord Villepinte • silmoparis.com

DUŻO WIĘCEJ 
N I Ż TARGI
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