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Szanowni Państwo, 

W dniach 14 – 17 listopada zapraszam na XIII Kongres Optyków KRIO oraz towarzyszącą wydarzeniu Wystawę Optyczną 

OPTYKA 2019. Przed nami 3 dni nauki, doświadczeń oraz dobrej zabawy!

Aby dopomóc szczęściu, w 13 edycji wprowadzamy kilka nowości, wśród nich nową lokalizację imprezy. Po raz pierwszy 

będzie nas podejmować - największy w sieci - Hotel Gołębiewski w Karpaczu, który dysponując dobrą lokalizacją, smacz-

ną kuchnią oraz doskonałą infrastrukturą, z pewnością doskonale zadba o potrzeby naszych Gości.

Co pozostanie niezmienne? Szerokie możliwości pogłębienia wiedzy, a także szanse na poznanie aktualnych trendów 

w zakresie optyki okularowej, soczewek kontaktowych, urządzeń optycznych oraz okularów słonecznych.

Ugruntowana pozycja naszej imprezy również w tym roku przyciąga wystawców i specjalistów z Polski i świata. Ich oferta 

po raz kolejny wypełni przestrzeń 2 poziomów konferencyjno - wystawowych (piętra VI i VII), stanowiąc doskonałą okazję 

do nawiązania bezpośrednich kontaktów z dostawcami i partnerami biznesowymi. 

Obok wystawy prezentującej najnowsze trendy branżowe, w części konferencyjnej zapraszamy do aktywnego udziału 

w wykładach i prezentacjach, a także, co najważniejsze, do wymiany doświadczeń i poglądów w gronie praktyków 

w zawodzie, zarówno w rozmowach indywidualnych, jak i podczas stałego punktu kongresu - Forum Dyskusyjnego. 

Do udziału w tym ostatnim szczególnie mocno zapraszam, byśmy mogli wymienić przemyślenia na tematy nurtujące 

nasze środowisko. 

Tradycyjnie, zarówno Organizatorzy, jak i Wystawcy przygotowują dla Państwa liczne atrakcje. Dwa dni konferencyjne 

zostały podzielone na panele tematyczne: naukowy oraz marketingowo-biznesowy. W ramach konferencji gościć będzie-

my przedstawicieli ośrodków akademickich, kształcących w zakresie optyki okularowej i optometrii. Patronat merytorycz-

ny nad konferencją przyjął Pan prof. dr hab. Ryszard Naskręcki – Prorektor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 Do tradycyjnej już tematyki wykładów i prezentacji w dziedzinie optyki i optometrii, w tym roku ponownie dołączają 

panele poświęcone zagadnieniom marketingowym, niezwykle istotne dla każdego z nas. 

XIII Ogólnopolski Kongres Optyków KRIO to również bogata oferta integrująca nasze środowisko! W tym roku, piątkową 

kolację bankietową uświetni występ Olgi Szomańskiej z zespołem (sponsor koncertu: Vadim Eyewear).  Podczas kolacji 

sobotniej gościć będziemy zespół IRA (sponsor występu: HOYA).

Życząc szczęśliwej 13 edycji, w imieniu Zarządu KRIO oraz własnym, zapraszam wszystkich Państwa do Karpacza. 

z wyrazami szacunku                                           
Prezes Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej

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

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

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

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

BIURO@ORATA.PL     
 WWW.ORATA.PL

Stelaże ścienne, 
panele z pleksi,

 kasety i szafki na 
oprawy,

 
projektowanie 

salonów optycznych

501 708 257            
601 308 569
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FIRMA LOKALIZACJA STRONA

ALBINEX SULEJÓWEK 3

AM OPTICAL BYDGOSZCZ 17

ARGA POZNAŃ 67

BINOKL JABŁONOWO 29

CAMRO SOPOT 72

CLEX POLSKA SZCZECIN 45

ELEFANT OPTYKA POZNAŃ 66

HADAŚ-MARCINIAK WARSZAWA 64

HUMEL JÓZEFÓW 64

i-D Tokyo GDAŃSK 25

KAMEX JÓZEFÓW 6

KONGRES KRIO KARPACZ 4,5

MACRO OPTIC SZCZECIN 45

MAŻEX WARSZAWA 66

MEDICAL PARTNER POZNAŃ 64

MERTZ BOLESŁAWIEC 37

NETZPOLSKA.PL POZNAŃ 65

OKO OPTICAL STRZELIN 13,15

OLAF TABACZYŃSKI POZNAŃ 60

OPTALEX WARSZAWA 63
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FIRMA LOKALIZACJA STRONA

MERTZ BOLESŁAWIEC 53

NETZPOLSKA.PL POZNAŃ 67

OKO OPTICAL STRZELIN 2,3

OLAF TABACZYŃSKI POZNAŃ 43

OPTIBLOK WARSZAWA 31

OPTY SPORT ZIELONA GÓRA 70

ORATA WARSZAWA 6

POLAND OPTICAL CIESZYN 74,75

PROSTAF POZNAŃ 19

RAKO OPTYK SERWIS SZCZECIN 58

SERV-OPTIC KRAKÓW 65

SEYKOPOL ŁOMIANKI k/W-wy 71

SPECTRUM 2 WROCŁAW 68

SZAACH KĘDZIERZYN-KOŹLE 70

TAR-POL NIEPOŁOMICE 67

TRESS BRODNICA 57

TRZPIL RUDA TALUBSKA 66

VERMARI EYEWEAR WARSZAWA 11

PRIME VISIO POLSKA OLSZTYN 21
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FIRMA LOKALIZACJA STRONA

ALBINEX SULEJÓWEK 4

AM OPTICAL BYDGOSZCZ 5,25

ARGA POZNAŃ 71

BINOKL JABŁONOWO 59

BLICK-PUNKT JELENIA GÓRA 76

CAMRO SOPOT 12

CLEX POLSKA SZCZECIN 55

DEK-OPTICA WROCŁAW 1,17

ELEFANT OPTYKA POZNAŃ 70

HAYNE POZNAŃ 10

HADAŚ-MARCINIAK WARSZAWA 66

HUMEL JÓZEFÓW 68

i-D TOKYO GDAŃSK 23

IQ PRISMA OPOLE 27

JAI KUDO POZNAŃ 15

KAMEX JÓZEFÓW 6

MACRO OPTIC SZCZECIN 55

MAŻEX WARSZAWA 70

MEDICAL PARTNER POZNAŃ 66
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FIRMA LOKALIZACJA STRONA

OPTIBLOK WARSZAWA 23

OPTI SERVICE CIESZYN 63

OPTOTECHNIKA KRAKÓW 41

OPTOMANIA WROCŁAW 65

OPTY SPORT ZIELONA GÓRA 66

ORATA WARSZAWA 6

POLAND OPTICAL CIESZYN 70,71

PROSTAF POZNAŃ 21

RAKO OPTYK SERWIS SZCZECIN 1,27

SERV-OPTIC KRAKÓW 53

SEYKOPOL ŁOMIANKI k/W-wy 66

SPECTRUM WROCŁAW 62

SZAACH KĘDZIERZYN-KOŹLE 66

SZKOLENIA MEDYCZNE POZNAŃ 61

TAR-POL NIEPOŁOMICE 67

TU OKULARNIK LESZNO 67

VADIM EYEWEAR SZCZECIN 19

VERMARI EYEWEAR WARSZAWA 2

VISUS STARACHOWICE 62
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W dniach 7-17 października PTOO zorganizowało ogólnopolską akcję z okazji 
obchodów Światowego Dnia Wzroku. Dowiedz się więcej: 

PARTNER MEDIALNY



 

GIEŁDA OPTYCZNA

19.10.2019 WARSZAWA
www.fundacjaszkolyoptycznej.pl

EYE CARE CONFERENCE
  

19-20.10.2019  GDYNIA
www.eyecareconference.com

OPTICAL FAIR
  

06-08.11.2019  HONGKONG
www.hktdc.com

13 KONGRES OPTYKÓW KRIO

14-17.11.2019 KARPACZ
www.kongreskrio.pl

SILMO ISTANBUL

21-24.11.2019 ISTAMBUŁ
www.silmoistanbul.com

OPTI
  

10-12.01.2020  MONACHIUM
www.opti.de

BRILLE&CO
  

18-19.01.2020  DORTMUND
www.brille-und-co.com

100% OPTICAL
  

25-27.01.2020  LONDYN
www.100percentoptical.com

MIOF
  

11-13.02.2020  MOSKWA
www.optica-expo.ru

SIOF
  

11-13.02.2020  SZANGHAJ
www.siof.cn

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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Karl Lagerfeld 
mod. KL 284S

col. BLACK

3

1. Moie mod. M28 col. 1
2. JAI KUDO mod. MUST BE C02 S
3. SOLANO mod. s10342 
4. Xavier Garcia mod. BEA C2 2019
5. LOOK mod. 05320.47 W338
6. KENCHI mod. KE 1817 C3
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1. Salvatore Ferragamo mod. SF2174
2. Chloè mod. CE750S col. 272

3. SNOB Milano
4. Invu mod. P 2900 C
5. MIC mod. Fango c2
6. Belutti mod. SFJ 034
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INNOWACYJNE OPRAWY

FREISICHT- « AVANTGARDE» 

NIEMOŻLIWE?

Freisicht rozpoczyna rewolucję w obszarze materiałów na-

turalnych.

Dzięki fizycznej optymalizacji solidne, drewniane oprawki 

mogą być po podgrzaniu modelowane przez każdego opty-

ka i – po raz pierwszy w historii – ergonomicznie dopasowa-

ne do indywidualnej fizjonomii.

Drewno uchodzi za relikt przeszłości. Teraz może zachować 

emocjonalne zabarwienie dawnych czasów, nabierając jed-

nocześnie cech przyszłości. 

Połączenie nowoczesnej technologii z tradycyjnym know-

how sprawia, że drewno może być obecnie używane jak 

każdy inny materiał.

DZIECI

OPAL - « TARTINE & CHOCOLAT TC AA353 » 

Będąc świadomym potrzeb zdrowotnych małych dzieci, Opal 

wprowadza na rynek pierwszą linię produktów z biooctanu 

dla 2–3 latków. 

Nowy, okrągły, wygodny design jest dostępny w ośmiu 

modelach zaprojektowanych dla chłopców i dziewczynek. 

Wszystkie składniki – celuloza, plastyfikator i barwnik składa-

jący się na octan celulozy są pochodzenia roślinnego. Ma-

teriał nie zawiera ftalanów oraz chemikaliów zaburzających 

gospodarkę hormonalną, w związku z czym jest nietoksycz-

ny i antyalergiczny, zgodny z wymogami bezpieczeństwa 

produktów przeznaczonych dla dzieci. 

Laureaci SILMO d’Or 2019
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OPRAWY OKULAROWE 
„FASHION TREND”

MARNI - « ME2632 MARCHON » 

Marni przedstawia Cross (ME2632), okrągłe oprawki gwarantujące 

efektowne spojrzenie dzięki żłobionemu obramowaniu i metalowe-

mu włóknu wokół soczewek.

Chromatyczny czar produktu wynika z urzekającego efektu niestan-

dardowych oprawek, laminowanych i frezowanych w celu osiągnię-

cia ośmiokątnego kształtu.

Wykonane w sposób kreatywny i innowacyjny oprawki, dzięki geo-

metrycznej formie i zaskakującej grze kolorów, mają zarówno bar-

dzo ciekawy, jak i pionierski design.

SILMO d’Or 

OKULARY PRZECIWSŁONECZNE
 ,,FASHION TREND”

SONIA RYKIEL  - « „ENDLESS SUMMER” L’AMY » 

Endless Summer to zinterpretowany na nowo model 

„awiatorek” SONII RYKIEL dla kobiet gotowych na wy-

zwania.

Okulary przeciwsłoneczne lądują razem z nami na 

pustyni i przypominają nam o pięknie, ukrytym w kon-

traście i materiale powstałym dzięki perfekcyjnemu 

połączeniu metalu i octanu.

Odważne krzywizny i cieniowania odsłaniają światło 

między ażurowymi liniami…

Endless Summer to więcej niż design: to zaproszenie 

do wzięcia udziału w historii SONII RYKIEL.
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WIDZENIE - SOCZEWKI KONTAKTOWE

JOHNSON & JOHNSON VISION - 

«ACUVUE® OASYS with Transitions™ » 

ACUVUE® OASYS with Transitions™ jest pierwszą tego ro-

dzaju soczewką kontaktową*, która wykracza poza korek-

cję wzroku, płynnie dostosowując się do zmieniającego się 

oświetlenia**. Automatycznie równoważąc ilość światła 

naturalnego i sztucznego, które dociera do oka, ACUVUE® 

OASYS with Transitions™ pomaga zmniejszyć stresujący 

wpływ, jaki światło może mieć na oczy pacjentów.

Możliwość komfortowego widzenia w mocnym oświet-

leniu. Pomaga wzrokowi zaadaptować się po ekspozycji 

na silne światło i zmniejsza częstotliwość mrużenia oczu,         

w porównaniu z wiodącą soczewką wielokrotnego użyt-

ku.

* Komunikat prasowy FDA: FDA pierwsze soczewki kon-

taktowe przy użyciu technologii dostosowania światła:

https://www.fda.gov/newsevents/newsroom/pressanno-

uncements/ucm604263.htm, April 10th 2018.

**. JJV Data on File 2018. Definicja ACUVUE® OASYS with 

Transitions™ Light Intelligent Technology™.

SILMO d’Or 
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WIDZENIE -SOCZEWKI 

NOVACEL - ,,VARIOVID VOLTERRA” 

Leica Eyecare z dumą ogłasza premierę VARIOVID VOL-

TERRA, nowych soczewek progresywnych z technologią 

ÉO-TECH®. Ta przełomowa i rewolucyjna technologia 

zmniejsza abberacje optyczne o 50 do 65%.

Dzięki zastosowaniu ciągów matematycznych Vito Vol-

terra (włoskiego matematyka 1860–1940) do obliczeń 

konstrukcji soczewki, stworzyliśmy pierwszy „korektor” 

powierzchni optycznych, który daje użytkownikom od-

czucie, jakby używali soczewek jednoogniskowych. Ciągi 

Volterra były stosowane do tej pory w innych obszarach 

(takich jak akustyka), ale nigdy w optyce. 
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SILMO d’Or
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MATERIAŁY / SPRZĘT

BBGR - « LUMIZ 100 » 

9 na 10 osób deklaruje światłoczułość.*

W zależności od fizjologii oraz poziomu oświetlenia, każda osoba 

może mieć inny poziom światłoczułości.

Obecnie LUMIZ™ 100 jest pierwszym oprzyrządowanym proto-

kołem, który mierzy poziom indywidualnej światłoczułości i re-

komenduje najwłaściwsze rozwiązania wizualne dla danej osoby. 

LUMIZ™ 100 składa się z zestawu słuchawkowego mierzącego 

światłoczułość i protokołu zawierającego innowacyjny algorytm. 

LUMIZ™ 100 analizuje poziom światłoczułości badanego, a także 

poziom uciążliwości występującego światła, aby zarekomendo-

wać optymalne rozwiązania wizualne.

*Presbyopes U&A – B3TSI – Badania ilościowe – 2018 – Francja, USA, 

Brazylia, Chiny, Indie – 9696 online – Pytanie brzmiało „Jak irytujące 

jest dla ciebie naturalne światło słoneczne, oświetlenie sztuczne, 

oślepienie reflektorami w nocy + Testy Transitions Optical life 360 

użytkowników w USA, Francji, Chinach (IFOP 2016/2017) – N=117 

użytkowników okularów.

 

SPORT

SAFILO - « ATTACKMAGMTB»  – SMITH 

Attack MTB to pozycja obowiązkowa dla miłośników 

sportu i jazdy na rowerze.

Model ten występuje z dwiema różnymi, wymiennymi 

soczewkami ChromaPop, posiada także magnetycz-

ny system zauszników „Black ChromaPop”, idealnych           

w miejscach o wysokim nasłonecznieniu i „Light Am-

ber”, zapewniających całkowity komfort w przypadku 

słabego oświetlenia. Węglanowa soczewka Chroma-

Pop, lekka i odporna na uderzenia, niweluje naturalne 

zjawisko nakładania się kolorów w siatkówce (rozróż-

nienie między niebieskim a zielonym oraz czerwonym 

i jasnozielonym), umożliwiając dostrzeżenie najdrob-

niejszych szczegółów.
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ZAPRASZAMY NA TARGI KRIO W KARPACZU
14-17.11.2019

STOISKO: 703, POZIOM: 7.
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OPRAWY OKULAROWE 
,,PROJEKTANT OPRAW OKULAROWYCH”

TARIAN - « GRAPHIC » 

Uwiodły mnie intensywne kolory i linie graficzne 

architektury solarnej inspirowanej przez wielkiego 

Luisa Barragán w latach 90.

Moje najlepsze wspomnienia zostały zebrane 

w nowej kolekcji – GRAPHIC – Metal

OKULARY PRZECIWSŁONECZNE  
„PROJEKTANT OPRAW OKULAROWYCH” 

CAROLINE ABRAM - «DIVINE » 

Model „DIVINE”

Kiedy uwodzenie współgra z wyrafinowaniem.

Caroline Abram prezentuje wspaniałe okulary prze-

ciwsłoneczne – delikatne, ale futurystycznie zmysło-

we dzięki wewnętrznym krzywiznom, oraz wyraziste 

za sprawą geometrycznych zarysów. To maska, za 

którą kryje się wyrafinowana kobieta. 

Lekkość i odporność zapewnia octan HDC.

Stal szlachetna wytwarzana jest w 10-etapowym pro-

cesie, co pozwala na doskonałą kontrolę jej odcienia    

i odporności.

Oprawka ma silikonowe noski, które zapewniają zin-

dywidualizowany komfort.
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i - D Tokyo
kom. +48 502 329 012                                                                      

https://pl-pl.facebook.com/iDTokyo/ 

https://www.instagram.com/idtokyo_eyewear/
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SILMO d’Or

NAGRODA SPECJALNA - ZDROWIE 

ABEYE - «LEXILENS » 

Abeye Lexilens to innowacyjne okulary korekcyjne dla 

dyslektyków.

Dysleksja utrudnia czytanie średnio dwóm uczniom          

w każdej klasie. Abeye Lexilens wykorzystuje najnowsze 

odkrycie naukowe dotyczące prawdopodobnej przy-

czyny dysleksji, aby umożliwić osobom dysfunkcyjnym 

łatwiejsze i szybsze czytanie. Abeye Lexilens jest efektem 

dwuletniej współpracy w zakresie badań i rozwoju mię-

dzy Abeye i laboratorium uniwersyteckim, które dokonało 

tego odkrycia. 

Abeye Lexilens wykorzystuje elektroniczne soczewki, 

aby odfiltrować lustrzane obrazy utrudniające czytanie. 

Lexilens zapewnia natychmiastowy efekt, niezależny od 

ojczystego języka użytkownika, nie wymaga też żadne-

go szkolenia. Poprawia szybkość oraz łatwość czytania 

w większości przypadków. Abeye Lexilens są skierowane 

przede wszystkim do dzieci i będą dostępne wiosną 2020 

roku.

NIEDOWIDZENIE

VOXIWEB - «VOXIONES » 

VoxiOne jest innowacyjnym, kompleksowym urzą-

dzeniem, które zrewolucjonizuje codzienne życie 

osób niedowidzących i niewidomych we wszystkich 

sytuacjach, zarówno w domu jak i w podróży. Vo-

xiOne – w jednym produkcie – oferuje wiele funkcji, 

które zostały zaprojektowane na nowo i ulepszone 

w porównaniu do istniejących standardów, tj. elek-

troniczna lupa, czytnik OCR, lupa wideo, czytnik 

kodów kreskowych, identyfikator kolorów, smart-

fon, głosowy system do etykietowania… Innowacja 

opracowana we Francji przez Voxweb, 

projektanta rozwiązań dla osób niedo-

widzących działającego od 2013 roku.
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Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia 
naszego stoiska (nr 700) podczas  
13 Ogólnopolskiego Kongresu Optyków 
Wystawa Optyczna OPTYKA 2019  
15-16 listopada, Hotel Gołębiewski Karpacz

W naszej ofercie :

  najnowsze modele opraw okularowych  
w kolekcjach KENCHI, PASSION, MAGNETIC, N’JOY.

  STREFA NISKICH CEN z końcówkami kolekcji opraw i 
okularów przeciwsłonecznych.

  pokaz barmański w wykonaniu Mistrza Świata  
Tomasza Małka.

  degustacja koktajli przygotowanych  
przez Mistrza. 

Do zobaczenia 
RAKO OPTYK SERWIS SP. Z O.O.

www.rakoserwis.pl
fb.com/rakoserwisRako Optyk Serwis sp. z o.o. 

tel.  91 422 80 11
mail: cok@rakoserwis.pl 

Przedstawiciele handlowi:
Krzysztof Margel  tel. 505-530-997
Bartosz Komorowski tel. 507-068-652

Elżbieta Nadera tel. 662-275-383
Jarosław Margel tel. 602-597-099 
Wojciech Bochniak   tel. 503-405-503 - Lens Area Advisor



NAGRODA SPECJALNA JURY 

JACQUES MARIE MAGE - « Loewy » 

NAGRODA SPECJALNA - PREMIERE CLASE

LIGHTBIRD - « PLANET » 

Fot. Silmo

OBSZERNA FOTORELACJA NA WWW.INTEROPTYKA.PL
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SILMO PARIS 

Jubileusz konkursu Silmo d’Or
Najbardziej znany konkurs, promu-
jący talenty i know-how całej bran-
ży optycznej, SILMO d’Or, świętował      
w tym roku srebrny jubileusz!
Od inauguracji w r. 1994 w ramach 
konkursu wyłoniono 300 produk-
tów-laureatów. W tym roku uro-
czyste wręczenie nagród odbyło  
się w sobotni wieczór 28 września,                 
w eleganckich wnętrzach Pawilonu 

d’Armenoville, w Lasku Bulońskim.  
Na czele jury SILMO d’Or stanął fran-
cuski projektant i architekt wnętrz       
o międzynarodowej sławie, Christop-
he Pillet.
Artysta doceniany jest za „wyrazisty 
styl i dążenie do prostoty”. 
Redakcja magazynu OKO, po raz ko-
lejny, brała udział w głosowaniu jury. 
Nagrodzone produkty prezentujemy  
na stronach 16-28. 

PARYŻ W dn. 27-30.09 br. odbyły się 53. Międzynarodowe Targi Optyczne SIL-
MO Paris. W tym roku 970 wystawców z odwagą i kreatywnością rywalizo-
wało, aby ta edycja stała się sukcesem. SILMO zaszczyciło obecnością 35 888 
odwiedzających (+2,5 / 2018) 56% międzynarodowych i 44% francuskich.

Fot. INTEROPTYKA

BAL JUBILEUSZOWY – 25 LAT PTOO

Wśród zaproszonych osób znaleźli 

się założyciele PTOO, profesor Willis 

C. Maples, przedstawiciele dotych-

czasowych zarządów, przedstawi-

ciele uczelni wyższych, kształcących 

w zawodzie optometrysty, pracow-

nicy firm wspierających Towarzy-

stwo, przedstawiciele PSSK i KRIO, 

przyjaciele PTOO oraz przedstawi-

ciele magazynów branżowych.

Uroczystą Galę poprowadził Tomasz 

Kammel, a otworzyła ją przewodni-

cząca PTOO Justyna Nater. Warto za-

cytować fragmenty tej wypowiedzi:

„25 minionych lat to ogromny prze-

łom technologiczny i cywilizacyjny. 

25 lat temu powstawała globalna 

sieć, nasz dzisiejszy Internet. Nie było 

smartfonów, maili, mediów społecz-

nościowych. Była za to pasja, zaan-

gażowanie i wiedza, jaką włożyli-

ście Państwo, aby rozwinąć polską 

optometrię do poziomu, na jakim 

znajduje się ona dzisiaj. Polskie To-

warzystwo Optometrii i Optyki to nie 

budynek, nie adres, nie tabliczka na 

ścianie. To ludzie. (…)

Patrząc na najmłodszych absolwen-

tów optometrii oraz na zaangażo-

wanie studentów, jeszcze podczas 

studiów, jestem przekonana, że ko-

lejne pokolenia optometrystów będą 

rozwijały PTOO z pasją i szacunkiem, 

do włożonej w nie do tej pory pracy.

Mamy coraz więcej możliwości i co-

raz więcej narzędzi, które będą uła-

twiać podnoszenie jakości kształ-

cenia, promowania zawodu oraz 

edukacji pacjentów. W tym wszyst-

kim jednak należy pamiętać, że 

w dalszym ciągu najważniejszy 

jest człowiek. Specjalista. Że żadne 

urządzenie i żadna technologia nie 

zastąpi empatii i ludzkiego zaanga-

żowania. (…)

Jubileuszowy Bal Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki odbył się 
7 września 2019 r. w Hotelu Andersia w Poznaniu. 

W wyjątkowej atmosferze spotkało się grono optometrystów, okulistów oraz 
optyków, którzy wspólnie tworzą i rozwijają optometrię w Polsce. 

www.interoptyka.pl//nowosci/galeria_foto
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Jednym z ciekawszych wydarzeń te-
gorocznej edycji targów, była także 
ekspozycja muzeów dwóch emble-
matycznych miast: Muzeum Oyon-
nax (tu narodziło się SILMO) i Morez 
(miejscowość, gdzie znajduje się 
muzeum okularów) oraz warsztaty 
Meilleurs Ouvriers de France. Słynne 
we Francji warsztaty promujące ak-
tywność manualną, podczas których 
uczestnicy mogli sami wyproduko-
wać oprawki.
Kolejną interesującą inicjatywą oka-
zał się HACKATHON SILMO, czyli 
maraton projektowania. Non stop, 
przez 24 godziny, 5 międzynarodo-

wych i interdyscyplinarnych 5-oso-
bowych ekip kreowało wizje salonu 
optycznego jutra. 
Więcej informacji na temat tegorocz-
nej edycji targów SILMO PARIS znaj-
dą Państwo w kolejnych wydaniach 
magazynu OKO.

Fotorelacja na www.interoptyka.pl

Kolejne targi SILMO 
PARIS  odbędą się 

w dniach 02 - 05 
października 2020



BAL JUBILEUSZOWY – 25 LAT PTOO

Wśród zaproszonych osób znaleźli 
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nicy firm wspierających Towarzy-

stwo, przedstawiciele PSSK i KRIO, 

przyjaciele PTOO oraz przedstawi-

ciele magazynów branżowych.

Uroczystą Galę poprowadził Tomasz 

Kammel, a otworzyła ją przewodni-

cząca PTOO Justyna Nater. Warto za-

cytować fragmenty tej wypowiedzi:

„25 minionych lat to ogromny prze-

łom technologiczny i cywilizacyjny. 

25 lat temu powstawała globalna 

sieć, nasz dzisiejszy Internet. Nie było 

smartfonów, maili, mediów społecz-

nościowych. Była za to pasja, zaan-

gażowanie i wiedza, jaką włożyli-

ście Państwo, aby rozwinąć polską 

optometrię do poziomu, na jakim 

znajduje się ona dzisiaj. Polskie To-

warzystwo Optometrii i Optyki to nie 

budynek, nie adres, nie tabliczka na 

ścianie. To ludzie. (…)

Patrząc na najmłodszych absolwen-

tów optometrii oraz na zaangażo-

wanie studentów, jeszcze podczas 

studiów, jestem przekonana, że ko-

lejne pokolenia optometrystów będą 

rozwijały PTOO z pasją i szacunkiem 

do włożonej w nie do tej pory pracy.

Mamy coraz więcej możliwości i co-

raz więcej narzędzi, które będą uła-

twiać podnoszenie jakości kształ-

cenia, promowania zawodu oraz 

edukacji pacjentów. W tym wszyst-

kim jednak należy pamiętać, że 

w dalszym ciągu najważniejszy 

jest człowiek. Specjalista. Że żadne 

urządzenie i żadna technologia nie 

zastąpi empatii i ludzkiego zaanga-

żowania. (…)

Jubileuszowy Bal Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki odbył się 
7 września 2019 r. w Hotelu Andersia w Poznaniu. 

W wyjątkowej atmosferze spotkało się grono optometrystów, okulistów oraz 
optyków, którzy wspólnie tworzą i rozwijają optometrię w Polsce. 

www.interoptyka.pl//nowosci/galeria_foto
2019/532
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więcej zdjęć w galerii na
www.interoptyka.pl
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Życzę nam wszystkim, aby optometria 
w Polsce była dostrzegana i docenia-
na. Żebyśmy zawsze pamiętali o tym, 
że współpraca pomiędzy specjalistami 
jest kluczem do zaufania naszych pa-
cjentów. Że człowiek w pojedynkę jest 
w stanie zrobić wiele, ale tylko wspól-
nie możemy przenosić góry.”
Chwilę później, wzruszające przemó-
wienie wygłosił profesor Willis Clem 
Maples, opowiadając historię swojej 
przyjaźni z profesorem Bolesławem 
Kedzią oraz o początkach edukacji 
optometrystów w Polsce.
Podczas uroczystości wręczone zo-
stały wyjątkowe wyróżnienia. Statu-

etka Złotego Foroptera została za-
projektowana specjalnie na okazję 
Jubileuszu i wręczona osobom za 
wyjątkowe zaangażowanie w rozwój 
optometrii w Polsce.
W czasie uroczystości prezes KRIO 
Jan Witkowski złożył na ręce prze-
wodniczącej PTOO życzenia i wygło-
sił przemówienie na temat współ-
pracy wszystkich zawodów ochrony 
wzroku. Profesor Henryk Kasprzak 
przekazał słowa od prof. dr hab. inż. 
Arkadiusza Wójsa, dziekana Wydziału 
Podstawowych Problemów Techniki 
Politechniki Wrocławskiej.
Podczas balu uczestnicy mieli przy-

jemność wysłuchać koncertu Ma-
teusza Ziółko, który oprócz wielu 
nietuzinkowych utworów zaśpiewał 
i zagrał dla uczestników utwór nieza-
pomnianego Zbigniewa Wodeckie-
go. Dalsza część balu przy muzyce      
i tańcu trwała do białego rana.
Dzięki tej zjawiskowej, mieniącej się 
kolorami złota i czerni uroczystości, 
mogliśmy spotkać się, porozmawiać 
i spędzić w podniosłej atmosferze 
sobotni, wrześniowy wieczór. 
Jubileuszowy Bal 25-lecia Polskiego 
Towarzystwa Optometrii i Optyki był 
niepowtarzalną okazją, aby wspólnie 
celebrować istnienie i rozwój opto-
metrii w Polsce.

Informacja: PTOO/Katarzyna Gawlik

www.interoptyka.pl//nowosci/galeria_foto
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Życzę nam wszystkim, aby optometria 
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pracy wszystkich zawodów ochrony 
wzroku. Profesor Henryk Kasprzak 
przekazał słowa od prof. dr hab. inż. 
Arkadiusza Wójsa, dziekana Wydziału 
Podstawowych Problemów Techniki 
Politechniki Wrocławskiej.
Podczas balu uczestnicy mieli przy-

jemność wysłuchać koncertu Ma-
teusza Ziółko, który oprócz wielu 
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metrii w Polsce.

Informacja: PTOO/Katarzyna Gawlik
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WWW.MERTZ.PL

MERTZEYEWEAR MERTZ EYEWEAR

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
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OCENA KONIUNKTURY W BRANŻY OPTYCZNEJ 

3

Optycy dobrze postrzegają obecną koniunkturę w branży optycznej. Aż 31% badanych wskazuje, że
przychody ich salonu optycznego wzrosną w porównaniu do roku ubiegłego. Jedynie 14% respondentów
spodziewa się zmniejszenia wartości sprzedaży swojej placówki.

n=400Pytanie: Jak ocenia Pani / Pan sytuację rynkową swojego salonu optycznego w tym roku w porównaniu do roku 2018?

jest lepiej niż przed 
rokiem, 
sprzedajemy więcej 
niż w roku 2018
30,6%

jest podobnie jak przed 
rokiem, sprzedajemy mniej 
więcej tyle samo co w roku 
2018
48,7%

jest gorzej niż przed 
rokiem, 
sprzedajemy mniej 
niż w roku 2018
13,6%

trudno powiedzieć
7,1%

2019/538

wieści z branży 

Dobre nastroje wśród optyków!
Instytut BCMM – badania marke-

tingowe, od 2003 roku prowadzi 

badania w branży optycznej, za-

równo wśród optyków, okulistów, 

optometrystów, jak i użytkowni-

ków okularów i soczewek kontak-

towych. 

Jak wynika z najnowszego rapor-

tu BCMM „Rynek oprawek okula-

rowych w Polsce”, optycy dobrze 

postrzegają obecną koniunkturę 

w branży. Aż 31% badanych wska-

zuje, że przychody ich salonu op-

tycznego wzrosną w porównaniu 

do roku ubiegłego. Jedynie 14% 

respondentów spodziewa się 

zmniejszenia wartości sprzedaży 

swojej placówki.

Lepszą koniunkturę rynkową do-

strzegają przede wszystkim więk-

sze salony optyczne (o dzien-

nej sprzedaży co najmniej 9 par 

okularów), wśród których aż 41% 

spodziewa się wzrostu przycho-

dów oraz te zatrudniające co 

najmniej 4 pracowników (35% 

prognozuje wzrost sprzeda-

ży). Również salony optyczne, 

w których udział soczewek 

progresywnych w sprzedaży 

jest większy, znacznie częściej 

przewidują wzrost przychodów 

w swojej placówce (35%).
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cel badań:
głównym celem badań było poznanie opinii optyków na temat koniunktury w branży optycznej.

metodologia badawcza:
badanie przeprowadzono na próbie n=400 właścicieli lub kierowników salonów optycznych techniką wywiadu telefonicznego
wspomaganego komputerowo (CATI). Zastosowano warstwowo-losowy dobór próby. Operatem losowania była baza danych
salonów optycznych posiadana przez BCMM. Warstwy wyodrębniono względem regionów geograficznych.

uwagi:
przedruk lub wykorzystanie niniejszych wyników badań BCMM w całości lub w części dozwolone wyłącznie z podaniem
źródła: raport BCMM - badania marketingowe sp. z o.o. „Rynek oprawek okularowych w Polsce”.
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OCENA KONIUNKTURY W BRANŻY OPTYCZNEJ W SEGMENTACH 

n=

jest lepiej niż 
przed rokiem, 
sprzedajemy 

więcej niż w roku 
2018

jest podobnie jak 
przed rokiem, 

sprzedajemy mniej 
więcej tyle samo 
co w roku 2018

jest gorzej niż 
przed rokiem, 

sprzedajemy mniej 
niż w roku 2018

trudno powiedzieć

do 3 zatrudnionych w salonie 252 27,4% 50,4% 15,1% 7,1%

4 i więcej zatrudnionych w salonie 138 35,5% 47,1% 11,6% 5,8%

sprzedaż do 5 par okularów dziennie 181 25,4% 48,1% 18,2% 8,3%

sprzedaż 6-8 par okularów dziennie 80 33,8% 56,3% 5,0% 5,0%

sprzedaż 9 i więcej par okularów 81 40,7% 49,4% 8,6% 1,2%

większy udział  w sprzedaży soczewek 
jednoogniskowych (ponad 60%), a 
mniejszy soczewek wieloogniskowych 

207 26,6% 52,2% 13,0% 8,2%

mniejszy udział  w sprzedaży soczewek 
jednoogniskowych (do 60%), a większy 
soczewek wieloogniskowych 

168 35,1% 45,8% 13,7% 5,4%

Lepszą koniunkturę rynkową dostrzegają przede wszystkim większe salony optyczne (o dziennej sprzedaży
co najmniej 9 par okularów), wśród których aż 41% spodziewa się wzrostu przychodów oraz te
zatrudniające co najmniej 4 pracowników (35% prognozuje wzrost sprzedaży). Również salony optyczne,
w których udział soczewek progresywnych w sprzedaży jest większy, znacznie częściej przewidują wzrost
przychodów swojej placówki (35%).

Pytanie: Jak ocenia Pani / Pan sytuację rynkową swojego salonu optycznego w tym roku w porównaniu do roku 2018?
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uwagi:
przedruk lub wykorzystanie niniejszych wyników badań BCMM w całości lub w części dozwolone wyłącznie z podaniem
źródła: raport BCMM - badania marketingowe sp. z o.o. „Rynek oprawek okularowych w Polsce”.
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Koniunktura w branży optycznej 2019

raport z badań sondażowych
październik 2019 r.

www.bcmm.com.pl
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Darowizna JZO 
dla Polskiego Związku Niewidomych

Długoletnia współpraca między JZO S. A. a Polskim 
Związkiem Niewidomych, w tym Koła w Jeleniej Górze, została 

przypieczętowana 13.09.2019 r. przekazaniem darowizny w postaci socze-
wek kontaktowych oraz płynów do dezynfekcji soczewek na rzecz podopiecz-

nych Związku. JZO S. A. przekazało łącznie trzy palety produktów o łącznej wartości 
przekraczającej 90.000 PLN brutto. 

„Jest to pierwsza tak duża i chyba największa w Polsce darowizna materialna, jaką otrzymuje Pol-
ski Związek Niewidomych”- powiedział Tomasz Żylewicz, Wiceprezes Zarządu PZN Koła w Jeleniej 

Górze. 
Rozumiejąc jak trudna jest korekcja wysokich i skomplikowanych wad wzroku, JZO S. A. od 1996 roku wspie-

ra Polski Związek Niewidomych, w tym Koło w Jeleniej Górze, realizując bezpłatnie co roku recepty na so-
czewki okularowe dla kilkudziesięciu członków Związku. Przekazane soczewki kontaktowe oraz płyny do ich 

dezynfekcji są uzupełnieniem dotychczasowych darowizn na rzecz niedowidzących i niewidomych. 
„Otrzymane soczewki oraz płyny zostaną rozprowadzone także do innych okręgów Polskiego Związku Niewido-
mych” – potwierdziła Iwona Tymiuk, Prezes Zarządu Polskiego Związku Niewidomych Koła w Jeleniej Górze. 
JZO S. A. Polski Ekspert Optyczny dba o wzrok pokoleń Polaków od 1945 roku. Wieloletnie doświadczenie w branży 
optycznej poparte przynależnością do koncernu o międzynarodowym zasięgu pozwala firmie oferować soczewki 
okularowe najnowszej generacji, zapewniające doskonałą korekcję i ochronę wzroku. Soczewki okularowe JZO 
to najwyższej jakości wyroby medyczne, spełniające wymagania światowych norm dotyczących optyki okula-
rowej. W swojej działalności filantropijnej spółka koncentruje się na edukacji i profilaktyce dzieci i dorosłych 

w zakresie prawidłowego widzenia oraz materialnym wsparciu na rzecz organizacji zrzeszających słabo-                
i niedowidzących.   

Polski Związek Niewidomych Koło w Jeleniej Górze jest Organizacją Pożytku Publicznego dzia-
łającą na terenie województwa dolnośląskiego, zapobiegającą wykluczeniu społecznemu 

oraz zawodowemu niewidomych i słabowidzących. Prowadząc działalność doradczą, 
rehabilitacyjną, informacyjną, szkoleniową, kulturalną i promocyjną, organizacja 

niesie wszechstronną pomoc osobom dotkniętym chorobami narządu 
wzroku oraz ich rodzinom. Materiał video: 

https://www.tvdami.
eu/wiadomosci/1858,video-

darowizna-jzo-na-rzecz-pol-
skiego-zwiazku-niewidomych-
kola-w-jeleniej-gorze

Więcej informacji na 
www.jzo.com.pl
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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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Informacje z Cechu 
Optyków w Warszawie

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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Kursy w Cechu 
Optyków 
w Warszawie

 

Kursy w Pomor-
skim Cechu Op-
tyków

Światowy Ty-
dzień Jaskry 

Krakowska Wios-
na Optyczna
2018

Inf. wł. Cechów Źródło: PTOInf. wł. Cechu

W dniu 6 września odbyło 
się kolejne posiedzenie nowego 

Zarządu Cechu Optyków w Warszawie. 
Swoją obecnością zaszczycili nas członkowie 

poprzednich Zarządów, które wiele lat pracowały 
dla Cechu. Z ogromną wdzięcznością wręczyliśmy 

im podziękowania za zaangażowanie i pracę w pod-
noszenie kwalifikacji optyków, aktywność dotyczącą 
zmian przepisów oraz integrację naszego środowi-
ska. Podczas spotkania rozmawialiśmy o zgłaszanych 
przez naszych członków potrzebach i sugestiach 

dotyczących przedsięwzięć na kolejny rok. Usta-
liliśmy plan działania, który wpłynie na nasz 

rozwój, jak również pomoże w codzien-
nej pracy z klientami.

Kontynuujemy kursy refrakcji 
prowadzone przez dr. n. med. Andrzeja 

Styszyńskiego jako flagowe szkolenia, a dzięki 
zaangażowaniu naszego kolegi  będziecie Państwo już 

wkrótce mogli odkryć tajniki obsługi lampy szczelinowej. Po-
szerzymy również ofertę szkoleniową o rozwijanie umiejętności 

profesjonalnego doboru opraw okularowych z pomocą zaproszonych 
do współpracy stylistów. Biorąc udział w Akademii Optyka, będziemy 

mogli podnosić kompetencje sprzedażowe. Podczas listopadowego spot-
kania z p. Szymonem Grygierczykiem porozmawiamy o przyszłości indywi-
dualnych salonów optycznych, w dobie zmieniających się realiów prowa-
dzenia biznesu. 
Podejmujemy także rozmowy dotyczące współpracy z kancelarią prawną, 
a w najbliższym czasie wynegocjujemy i doprecyzujemy związane z tym 
warunki finansowe. 

Przed nami wiele uroczystości branżowych i spotkań integracyj-
nych. Zostaliśmy zaproszeni do udziału w obchodach Święta 

Hieronima oraz 25-lecia Śląskiego Cechu Optyków. Już w li-
stopadzie odbędzie się XIII Kongres KRIO, a w przyszłym 

roku nasza organizacja będzie świętować ćwierć-
wiecze istnienia.

Funkcjonuje już nasza nowa 
strona internetowa, prezentująca infor-

macje w zdecydowanie nowocześniejszy spo-
sób, dostosowana jest również do korzystania z niej 

na urządzeniach mobilnych. Nasza wizytówka  została 
rozszerzona o lokalizator salonów zrzeszonych optyków. Na 

stronie pojawią się także loga firm, które wspierają działalność 
naszej organizacji, jak również przekierowanie do fanpage’a na 
Facebooku. W przygotowaniu jest również grupa zamknięta na 
Facebooku przeznaczona dla naszych członków, ułatwiająca ko-
munikację i dająca wsparcie w codziennej pracy. 

Jeśli chodzi o nasze inicjatywy, to w dniu 12 października, 
na zaproszenie firmy Hoya, nasi członkowie mieli oka-

zję odwiedzić laboratorium w Piasecznie, by zoba-
czyć jak wygląda proces produkcji soczewek 

okularowych. 

Jako Za-
rząd Cechu pra-

cujemy dla naszych 
członków i niezmiernie 

zależy nam na zgłaszaniu 
oczekiwań oraz sugestii  
dotyczących prowadze-

nia organizacji.  
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Informacja 

własna: Partner-

ska Grupa Optyczna 

OPTOM 519 752 
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OPTOM SHOWROOM 
PARTNERSKA GRUPA OPTYCZNA OPTOM

2019/5

W dniach 7-8 wrześ-

nia, w salach hotelu Tobaco w Łodzi, 

odbyło się spotkanie Partnerskiej Grupy Optycznej 

OPTOM. Głównym celem tego spotkania było stworzenie moż-

liwości zakupowych wyjątkowych opraw okularowych. W imprezie 

uczestniczyły firmy: Optimex-Viscom Warszawa ze swoim portfolio, Jai Kudo 

z najnowszą kolekcją opraw HANDMADE oraz kontrahent zagraniczny z oprawami 

ekonomicznymi o bardzo wysokiej jakości. Nieodłącznym elementem takiego spotkania 

są prelekcje i szkolenia. Uczestnicy usłyszeli najnowsze wieści o planach rozwojowych fir-

my Optimex-Viscom. Jak wygląda proces tworzenia, produkcji i dystrybucji opraw HANDMADE 

poinformowali nas przedstawiciele firmy Jai Kudo. Podczas ostatniego wystąpienia Maciej Zbą-

ski, odpowiedzialny za kluczowych klientów i Dział Szkoleń Essilor Polonia, przedstawił sporą daw-

kę informacji i liczb na temat rynku optycznego w Polsce w korelacji do sytuacji w Europie. Tego 

typu spotkania służą nie tylko celom biznesowym, ale również pozwalają na integrację środowiska, 

swobodną wymianę poglądów etc. W klimatycznej restauracji hotelu Tobaco odbyła się uroczysta 

kolacja, w trakcie której konwersacja przeciągnęła się niemalże do rana. Z rozmów kuluarowych 

wynika, że wszystkie strony eventu osiągnęły założone cele biznesowe, integracja przebiegła 

w bardzo przyjaznej atmosferze. Kolejna edycja OPTOM SHOWROOM  odbędzie się w pierw-

szej połowie 2020 roku.

Partnerska Grupa Optyczna OPTOM zrzesza blisko 60 salonów optycznych z całej Pol-

ski. Dynamiczny rozwój grupy w roku 2019 powoduje, że jesteśmy coraz bardziej 

atrakcyjnym partnerem biznesowym, a nasze działania utwierdzają kon-

trahentów w przekonaniu, iż warto w taką organizację inwestować. 

Zapraszamy do współpracy.
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Poznański Salon 
Optyczny
POZNAŃ  W dniach 13-14 września br. na Terenie Międzynarodowych Targów 
Poznańskich w pawilonie nr 11 (Iglica) odbył się Poznański Salon Optyczny.

Wzięły w nim udział 32 firmy wystawiające, które na swych stoiskach zapre-
zentowały najnowsze kolekcje opraw okularowych oraz sprzęt i urządzenia 
do wyposażenia salonów optycznych.

Tradycyjnie, organizatorzy i wystawcy zapewnili odwiedzającym wysoki po-
ziom wystawienniczy, a dla wszystkich uczestników Poznańskiego Salonu 
Optycznego przygotowali poczęstunek w postaci staropolskiego stołu.

Poznański Salon Optyczny odwiedziło ok. 200 osób związanych z branżą.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na kolejną edycję Poznańskiego 
Salonu Optycznego, która odbędzie się w  kwietniu 2020 r.

Fot. INTEROPTYKA
więcej zdjęć na: 

www.interoptyka.pl oraz 
FB @MagazynOko
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W terminie 13-15 września odbyły się obchody Święta Pa-

trona Optyków Polskich – Św. Hieronim 2019. Tym razem 

na miejsce obchodów wybrano piękne Bieszczady. Po raz 

pierwszy Święto Hieronima było tak bardzo oddalone od 

Krakowa. Plan obchodów był wyjątkowo urozmaicony. 

Pierwszym miejscem na  planie była miejscowość Majdan, 

gdzie na wszystkich czekała przejażdżka Bieszczadzką Kolej-

ką Leśną. Następnie autokarem udaliśmy się do Rewity Soliny 

– ośrodka wczasowego usytuowanego na cyplu półwyspu, 

na środku Jeziora Solińskiego. Wieczorem w pięknej scenerii 

odbyło się wspólne grilowanie.

W sobotę rano wszyscy udali się do miejscowości Bóbrka, 

gdzie miała miejsce msza święta w intencji optyków oraz 

rzemieślników. Po mszy, na uczestników wyjazdu w miejsco-

wości Uherce Mineralne, czekała kolejna atrakcja, którą był 

przejazd Bieszczadzkimi Drezynami Rowerowymi. 

Wszyscy dobrali się w „czwórki” i wyruszyli w piękny szlak 

kolejowy. Po powrocie do hotelu odbyła się wystawa op-

tyczna.

Święto Patrona Optyków 
Polskich

 
ŚW. HIERONIM 

Bieszczady, 2019
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Informacja własna Organizatorów

Przed rozpoczęciem bankietu 

Starszy Małopolskiego Cechu 

Optyków, Prezes Zarządu - Ma-

rian Wójcik wraz z Członkami 

Zarządu przywitali wszystkich 

znamienitych gości i rozpoczęli 

część oficjalną Święta Patrona 

Optyków Polskich – Święta Hie-

ronima 2019.

Zarząd Małopolskiego Cechu Optyków zawnioskował do 

Związku Rzemiosła Polskiego o przyznanie Platynowego 

Medalu im. Jana Kilińskiego dla Romana Bróżka i Stanisława 

Mężyka, które wręczył Prezes Krajowej Rzemieślniczej Izby 

Optycznej, Jan Witkowski.

Zarząd Małopolskiego Cechu Optyków zwrócił się do Związ-

ku Rzemiosła Polskiego o przyznanie również Złotego Me-

dalu im. Jana Klińskiego dla Jerzego Dobrowolskiego, które 

też wręczył Prezes Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej 

- Jan Witkowski.

Zarząd Małopolskiego Cechu Optyków napisał prośbę do 

Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości o przy-

znanie Srebrnej Odznaki za Zasługi dla Rzemiosła dla Zofii 

Gołąb oraz Elżbiety Rak, które wręczył V-ce  Prezes MIRiP 

- Grzegorz Mielnicki. 

Po części oficjalnej miała miejsce tradycyjna charytatywna 

licytacja fantów przekazanych przez firmy optyczne oraz 

osoby prywatne.

W niedzielę rano, przy pięknej pogodzie, odbył się rejs stat-

kiem po Jeziorze Solińskim. Po południu natomiast każdy 

mógł pospacerować po zaporze wodnej oraz spróbować 

świeżo smażonej rybki.
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ZABRZE 21.09.2019 r. członkowie cechu 

i zaproszeni goście zebrali się, aby uczcić 

jubileusz swojej organizacji zawodowej. 

Tym razem, jak przystało na Ślązaków, 

świętowali na dole w kopalni GUIDO, co 

przysporzyło sporo emocji, szczególnie 

tym, którzy pod powierzchnią ziemi zna-

leźli się pierwszy raz. Krótka wycieczka 

po chodnikach i wyrobiskach, również 

optyków utwierdziła w przekonaniu, co 

do wyboru zawodu. Msza ze sztanda-

rami bratnich cechów w podziemnej 

kaplicy i obiad w Łaźni Łańcuszkowej, to 

także akcenty pięknej śląskiej tradycji.

Część oficjalną w Hotelu Diament roz-

począł koncert zespołu Silesian Brass 

Quartet.

Liczne odznaczenia oraz udział wielu 

gości honorowych i zaprzyjaźnionych 

firm również świadczą o wysokiej ocenie 

działalności Cechu w okresie minionych 

25 lat. Finał obchodów uświetnił zespół 

Sweet Combo oraz jubileuszowy tort.

W uroczystościach udział wzięli zapro-

szeni Goście oraz Sponsorzy.  

– Prezes Krajowej Rzemieślniczej Izby 

Optycznej, p. Jan Witkowski,

– Prezes Izby Rzemieślniczej oraz Małej     

i Średniej Przedsiębiorczości w Katowi-

cach, p. prof. P. Jan Klimek,

– Prezes Międzywojewódzkiego Ce-

chu Rzemiosł Optycznych w Poznaniu,            

p. Leszek Gołuch,

– Prezes Cechu Optyków w Warszawie, 

p. Małgorzata Leszczyńska oraz dotych-

czasowy Prezes Cechu Optyków w War-

szawie, p. Jerzy Wysocki,

– Prezes Dolnośląskiego Cechu Optyków 

we Wrocławiu, p. Józef Wróblewski,

– Prezes Lubelskiego Cechu Optyków,   

p. Artur Polar,

– Dyrektor Izby Rzemieślniczej oraz Ma-

łej i Średniej Przedsiębiorczości w Kato-

wicach, p. Grzegorz Miketa,

– wykładowca akademicki, wykładowca 

kursów refrakcji, dr Andrzej Styszyński,

– przedstawiciel dwumiesięcznika OKO,  

p. Waldemar Maciejewski,

Przedstawiciele zaprzyjaźnionych firm 

branży optycznej:

– HOYA LENS POLAND, p. dyr Szymon 

Grygierczyk ze współpracownikami,

– SEIKO POLAND, p. dyr Przemysław Bo-

lek ze współpracownikami,

– ESSILOR POLONIA, p. dyr Adam Mamok 

wraz ze współpracownikami,

– OPTIMEX-VISCOM, pani prezes Edyta 

Florczak oraz pani dyr Monika Ochmań-

ska,

– JZO SA, p. Adam Stryj i pani Joanna 

Galus,

– ESCHENBACH, p. Wojciech Kowacz,

– RODENSTOCK POLSKA, p.p. Paweł Ma-

lon i Paweł Wydrych,

– VN GROUP, p.p. Marcin Gorgoń i Jacek 

Borkowski,

wieści z branży 

25-lecie Śląskiego 
Cechu Optyków

BAL JUBILEUSZOWY – 25 LAT PTOO

Wśród zaproszonych osób znaleźli 

się założyciele PTOO, profesor Willis 

C. Maples, przedstawiciele dotych-

czasowych zarządów, przedstawi-

ciele uczelni wyższych, kształcących 

w zawodzie optometrysty, pracow-

nicy firm wspierających Towarzy-

stwo, przedstawiciele PSSK i KRIO, 

przyjaciele PTOO oraz przedstawi-

ciele magazynów branżowych.

Uroczystą Galę poprowadził Tomasz 

Kammel, a otworzyła ją przewodni-

cząca PTOO Justyna Nater. Warto za-

cytować fragmenty tej wypowiedzi:

„25 minionych lat to ogromny prze-

łom technologiczny i cywilizacyjny. 

25 lat temu powstawała globalna 

sieć, nasz dzisiejszy Internet. Nie było 

smartfonów, maili, mediów społecz-

nościowych. Była za to pasja, zaan-

gażowanie i wiedza, jaką włożyli-

ście Państwo, aby rozwinąć polską 

optometrię do poziomu, na jakim 

znajduje się ona dzisiaj. Polskie To-

warzystwo Optometrii i Optyki to nie 

budynek, nie adres, nie tabliczka na 

ścianie. To ludzie. (…)

Patrząc na najmłodszych absolwen-

tów optometrii oraz na zaangażo-

wanie studentów, jeszcze podczas 

studiów, jestem przekonana, że ko-

lejne pokolenia optometrystów będą 

rozwijały PTOO z pasją i szacunkiem, 

do włożonej w nie do tej pory pracy.

Mamy coraz więcej możliwości i co-

raz więcej narzędzi, które będą uła-

twiać podnoszenie jakości kształ-

cenia, promowania zawodu oraz 

edukacji pacjentów. W tym wszyst-

kim jednak należy pamiętać, że 

w dalszym ciągu najważniejszy 

jest człowiek. Specjalista. Że żadne 

urządzenie i żadna technologia nie 

zastąpi empatii i ludzkiego zaanga-

żowania. (…)

Jubileuszowy Bal Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki odbył się 
7 września 2019 r. w Hotelu Andersia w Poznaniu. 

W wyjątkowej atmosferze spotkało się grono optometrystów, okulistów oraz 
optyków, którzy wspólnie tworzą i rozwijają optometrię w Polsce. 

www.interoptyka.pl//nowosci/galeria_foto



– AM OPTICAL, p.p. Paweł Tomaszewski, 

Ryszard Krzywicki oraz Mariusz Walczak,

– IVONLENSES, państwo Iwona i Adam 

Pietranek,

– NEW VISION OPTICA, p.p. Sebastian 

Troszczyński i Piotr Zych ze współpra-

cownikami,

– TEGRA, p. Rafał Hołubek,

– OWP, p. Rafał Białko,

– KOCH OPTICAL, p. Andrzej Kochański,

– OKO OPTICAL, p.p. Marcin Czapran          

i Artur Biel,

– VIDI VICI, p. Grzegorz Walasek. 

 

Organizację jubileuszu 25-lecia Cechu 

wsparły również firmy: 

POLAND OPTICAL, HQ OPTIK, COOPER 

VISION, UNITED VISION.

8

Fot. INTEROPTYKA
więcej zdjęć na www.interoptyka.pl
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Dekoracja zasłużonych optyków   

odznaczeniami 

ODZNACZENIA ZWIĄZKU RZEMIOSŁA 

ŚLĄSKIEGO

Honorowa Odznaka Rzemiosła Ślą-

skiego:

1. Marcin Czarnecki 

2. Sławomir Filak 

3. Czesław Nawrat 

ODZNACZENIA KRAJOWEJ 

RZEMIEŚLNICZEJ IZBY OPTYCZNEJ 

Brązowa Odznaka Krajowej 

Rzemieślniczej Izby Optycznej 

„ Za zasługi dla Optyki Polskiej” :

1. Adam Greń 

2. Łukasz Łazarowicz  

3. Paweł Nawrot 

Srebrna Odznaka Krajowej 

Rzemieślniczej Izby Optycznej 

„ Za zasługi dla Optyki Polskiej”

1. Waldemar Łazarowicz 

2. Włodzimierz Łazarowicz 

Złota Odznaka Krajowej 

Rzemieślniczej Izby Optycznej 

„ Za zasługi dla Optyki Polskiej”

1. Sławomir Strózik 

2. Aleksander Filak 

ODZNACZENIA ZWIĄZKU RZEMIOSŁA 

POLSKIEGO

Honorowa Odznaka Rzemiosła 

Polskiego:

1. Jolanta Witkowska 

2. Joanna Siewierska-Gryncewicz

3. Bogumiła Winter 

4. Sebastian Krawczyk 

5. Łukasz Wajdzik 

Srebrny Medal im. Jana Kilińskiego:

1. Robert Tomalka 

Fot. INTEROPTYKA
więcej zdjęć na: 

www.interoptyka.pl 
FB @MagazynOko

BAL JUBILEUSZOWY – 25 LAT PTOO

Wśród zaproszonych osób znaleźli 

się założyciele PTOO, profesor Willis 

C. Maples, przedstawiciele dotych-

czasowych zarządów, przedstawi-

ciele uczelni wyższych, kształcących 

w zawodzie optometrysty, pracow-

nicy firm wspierających Towarzy-

stwo, przedstawiciele PSSK i KRIO, 

przyjaciele PTOO oraz przedstawi-

ciele magazynów branżowych.

Uroczystą Galę poprowadził Tomasz 

Kammel, a otworzyła ją przewodni-

cząca PTOO Justyna Nater. Warto za-

cytować fragmenty tej wypowiedzi:

„25 minionych lat to ogromny prze-

łom technologiczny i cywilizacyjny. 

25 lat temu powstawała globalna 

sieć, nasz dzisiejszy Internet. Nie było 

smartfonów, maili, mediów społecz-

nościowych. Była za to pasja, zaan-

gażowanie i wiedza, jaką włożyli-

ście Państwo, aby rozwinąć polską 

optometrię do poziomu, na jakim 

znajduje się ona dzisiaj. Polskie To-

warzystwo Optometrii i Optyki to nie 

budynek, nie adres, nie tabliczka na 

ścianie. To ludzie. (…)

Patrząc na najmłodszych absolwen-

tów optometrii oraz na zaangażo-

wanie studentów, jeszcze podczas 

studiów, jestem przekonana, że ko-

lejne pokolenia optometrystów będą 

rozwijały PTOO z pasją i szacunkiem, 

do włożonej w nie do tej pory pracy.

Mamy coraz więcej możliwości i co-

raz więcej narzędzi, które będą uła-

twiać podnoszenie jakości kształ-

cenia, promowania zawodu oraz 

edukacji pacjentów. W tym wszyst-

kim jednak należy pamiętać, że 

w dalszym ciągu najważniejszy 

jest człowiek. Specjalista. Że żadne 

urządzenie i żadna technologia nie 

zastąpi empatii i ludzkiego zaanga-

żowania. (…)

Jubileuszowy Bal Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki odbył się 
7 września 2019 r. w Hotelu Andersia w Poznaniu. 

W wyjątkowej atmosferze spotkało się grono optometrystów, okulistów oraz 
optyków, którzy wspólnie tworzą i rozwijają optometrię w Polsce. 

www.interoptyka.pl//nowosci/galeria_foto
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W gabinetach optometrystów i okulistów pojawia się coraz więcej pacjentów z zaburzeniami pracy 
akomodacji. Stając na wysokości zadania powinniśmy diagnozować problemy z akomodacją                             
i prowadzić terapię, która pomoże badanym uwolnić się od dolegliwości.  

Chcąc dowiedzieć się, jak pracuje 
akomodacja u konkretnej osoby, 
musimy przeprowadzić szereg  
badań i pomiarów. Na pewno 
określimy amplitudę akomoda-
cji, sprawność i stabilność 
akomodacji oraz odpowiedź 
akomodacji. Powyższe pomiary 
zawsze przeprowadza się po peł- 
nym badaniu refrakcji pacjenta. 
Musimy mieć pewność, że nie ma 
on wady wzroku lub jest ona           
w pełni skorygowana. 

Do całkowitej diagnozy potrze-
bujemy również pełnego bada-
nia widzenia obuocznego. 
Zaburzenia widzenia obuoczne-

go są związane z problemami 
akomodacji. W niektórych 
przypadkach niepoprawna praca 
akomodacji będzie pociągała za 
sobą złą pracę układu wergencyj-
nego lub odwrotnie: zaburzenia 
konwergencji czy dywergencji 
będą wpływały negatywnie na 
układ akomodacyjny.

Amplituda akomodacji

Praca akomodacji pozwala na 
wyraźne odwzorowanie obrazu, 
na który patrzymy, na siatkówce 
oka. Patrząc na dal (powyżej 4-6 
m), soczewka wewnątrzgałkowa 
ma najmniejszą moc optyczną. 

W takiej sytuacji mówimy o oku 
nieakomodującym. Patrząc na 
coraz bliższe odległości, moc 
soczewki zwiększa się. Najwięk-
sza możliwa zmiana wartości 
soczewki jest określana jako 
amplituda akomodacji. 

Najdalszy punkt, dla którego oko 
może utworzyć ostry obraz na 
siatkówce, nazywamy punktem 
dalekim.  
W przypadku osoby bez wady 
wzroku lub z wadą poprawnie 
skorygowaną okularami lub so- 
czewkami kontaktowymi punkt 
daleki powinien znajdować się        
w nieskończonej odległości. 

medycyna 
i optyka

Barbara Pakuła - optometrystka, 
terapeuta widzenia, kontaktolog.

Diagnostyka 
i terapia akomodacji 



Natomiast najbliższy punkt, dla 
którego oko może utworzyć ostry 
obraz na siatkówce na skutek 
akomodacji, nazywamy punktem 
bliskim. Dzięki tym dwóm pun- 
ktom możemy określić dwa 
parametry: amplitudę i zakres 
akomodacji. 

Przy określaniu możliwości ostre- 
go widzenia bardziej praktycz-
nym parametrem będzie amplitu-
da akomodacji niż jej zakres. 
Wzór matematyczny, który 

określa amplitudę, to różnica 
odwrotności odległości punktu 
dalekiego i punktu bliskiego oka.

Aa=1/Sd−1/Sb 
gdzie:
Aa – amplituda akomodacji
Sd – punkt daleki
Sb – punkt bliski
 
Dla osoby, która nie posiada wa- 
dy wzroku albo została ona u niej 
skorygowana całkowicie, odwrot-
ność punktu dalekiego wynosi                    

0 (Sd = 1/∞). Punkt bliski ma 
różną wartość i zależy od wieku 
pacjenta. 
U dzieci znajduje się kilka cen- 
tymetrów przed okiem. 
Wraz z wiekiem odległość punktu 
bliskiego od oka zwiększa się. 
W sytuacji, w której amplituda 
akomodacji jest zbyt mała w sto- 
sunku do wieku pacjenta mamy 
do czynienia z niedostateczną 
akomodacją. Pacjent będzie miał 
problem z ostrym widzeniem                 
z bliska.

Terapia zaburzeń ako-
modacji
Wychodząc naprzeciw potrze-
bom naszych pacjentów powinni-
śmy diagnozować akomodację                               
i przeprowadzać terapię widzenia 
w tym zakresie.
Procedury badania i sekwencje 
terapeutycznie nie są trudne. 
Jednocześnie problemy z ako- 

modacją są łatwe do wyćwicze-
nia. To dlatego specjalizując się               
w pracy z akomodacją szybko  
wypozycjonujemy się na rynku, 
nawiążemy współpracę z okuli-
stami, poradniami psychologicz-
no-pedagogicznymi i innymi 
terapeutami.

Jeżeli masz wiedzę odnośnie 
terapii akomodacji – zachęcam 

serdecznie – zacznij pracę                          
z dziećmi, nastolatkami i dorosły-
mi. Jeżeli chcesz ją zdobyć – 
zachęcam: skorzystaj z kursu 
Akademii lub z książki:  „Akomo-
dacja: diagnostyka i terapia”. 
Jedno i drugie omawia procedury 
badania, optyczne możliwości 
rozluźniania akomodacji podczas 
badania refrakcji oraz zawiera 
gotowe sekwencje ćwiczeń. 
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Odpowiedź akomodacji. 
Stosując określony przez badające-

go bodziec do akomodacji, oko powinno 
odpowiedzieć  określoną zmianą mocy łamią-

cej. Na przykład: aby zobaczyć wyraźnie przedmiot 
umieszczony w odległości 50 centymetrów, oko 

powinno zakomodować 2 dioptrie, czyli tyle powinna 
wynosić odpowiedź akomodacji. Nie zawsze jednak 
tak jest. Odpowiedź akomodacji może być za słaba. Taki 
stan nazywamy niedostateczną akomodacją. Odpo-
wiedź może być też za mocna. Wtedy mamy do czynie-
nia z nadmierną akomodacją. 

Zatem jesteśmy pewni tylko co do wielkości 
zastosowanego bodźca do akomodacji, nie 

mamy pewności, czy odpowiedź akomo-
dacji jest adekwatna. 

Sprawność 
akomodacji jest to 

zdolność do szybkiej, sprawnej       
i właściwej zmiany mocy optycz-

nej soczewki. Pacjent, który zma-  
ga się z niesprawnością akomod- 
acji będzie skarżył się na problemy              

z wyostrzaniem obrazu przy 
przerzucaniu wzroku z da- 

leka na bliż i odwrotnie. 

Stabilność ako- 
modacji określa, jak 

zachowuje się akomodacja                    
w czasie, jaka jest jej wytrzyma-

łość. Może się okazać, że pacjent 
ma właściwą amplitudę i prawidło-
wą odpowiedź akomodacji, ale 
stabilność jest niewystarczająca               

i słaba. Ten pacjent będzie się 
charakteryzował męczliwo- 

ścią akomodacji. 
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wieści z branży 

LUBLIN 5 października 2019 r. w fu-
turystycznym obiekcie Centrum 
Spotkań Kultur odbyło się szkolenie 
adresowane do wszystkich specjali-
stów związanych z branżą optyczną, 
właścicieli i pracowników salonów, 
optyków, optometrystów, okulistów, 
ortoptystów i studentów.
Bogaty program wykładów obejmo-
wał następujące tematy:

• „Przyczyny i objawy Cyfrowego Zmę-
czenia Wzroku” – Tomasz Nankiewicz,                         
Cooper Vision

• „Skutki zbyt wczesnego użytkowania 
przez dzieci urządzeń elektronicznych” 
– Joanna Zdybel, OQlary OQlarki

• „Zaburzenia widzenia obuocznego              
w kontekście Cyfrowego Zmęczenia Wzro-
ku” – Mateusz Grzonka, Jai Kudo Polska

• „Zespół Czerwonego Oka” – dr Dominika 
Nowakowska, Klinika Okulistyki Ogólnej         
w Lublinie

• „Soczewki okularowe wspomagające 
akomodację” – Sławomir Bedliński, Hoya        
Lens Poland

• „Błędy montażowe przyczyną dyskom-
fortu lub braku adaptacji” – Maciej Ciebie-
ra, Hoya Lens Poland

• „Cyfrowe Zmęczenie Wzroku - jak reko-
mendować rozwiązania dla klienta w sa-
lonie?” – Maciej Zbąski, Damian Roszczuk, 
Essilor Polonia

• „Czy technologie soczewek kontakto-
wych są gotowe na Cyfrowe Zmęczenie 
Wzroku?” – Mateusz Świerad, Baush He-
alth

• „Znaczenie jakości w produkcji opraw 
okularowych” – Piotr Gawron, Menrad     
Polska
•  Panel dyskusyjny. 

W konferencji aktywnie uczestniczyło po-
nad 100 osób.

BAL JUBILEUSZOWY – 25 LAT PTOO

Wśród zaproszonych osób znaleźli 

się założyciele PTOO, profesor Willis 

C. Maples, przedstawiciele dotych-

czasowych zarządów, przedstawi-

ciele uczelni wyższych, kształcących 

w zawodzie optometrysty, pracow-

nicy firm wspierających Towarzy-

stwo, przedstawiciele PSSK i KRIO, 

przyjaciele PTOO oraz przedstawi-

ciele magazynów branżowych.

Uroczystą Galę poprowadził Tomasz 

Kammel, a otworzyła ją przewodni-

cząca PTOO Justyna Nater. Warto za-

cytować fragmenty tej wypowiedzi:

„25 minionych lat to ogromny prze-

łom technologiczny i cywilizacyjny. 

25 lat temu powstawała globalna 

sieć, nasz dzisiejszy Internet. Nie było 

smartfonów, maili, mediów społecz-

nościowych. Była za to pasja, zaan-

gażowanie i wiedza, jaką włożyli-

ście Państwo, aby rozwinąć polską 

optometrię do poziomu, na jakim 

znajduje się ona dzisiaj. Polskie To-

warzystwo Optometrii i Optyki to nie 

budynek, nie adres, nie tabliczka na 

ścianie. To ludzie. (…)

Patrząc na najmłodszych absolwen-

tów optometrii oraz na zaangażo-

wanie studentów, jeszcze podczas 

studiów, jestem przekonana, że ko-

lejne pokolenia optometrystów będą 

rozwijały PTOO z pasją i szacunkiem, 

do włożonej w nie do tej pory pracy.

Mamy coraz więcej możliwości i co-

raz więcej narzędzi, które będą uła-

twiać podnoszenie jakości kształ-

cenia, promowania zawodu oraz 

edukacji pacjentów. W tym wszyst-

kim jednak należy pamiętać, że 

w dalszym ciągu najważniejszy 

jest człowiek. Specjalista. Że żadne 

urządzenie i żadna technologia nie 

zastąpi empatii i ludzkiego zaanga-

żowania. (…)

Jubileuszowy Bal Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki odbył się 
7 września 2019 r. w Hotelu Andersia w Poznaniu. 

W wyjątkowej atmosferze spotkało się grono optometrystów, okulistów oraz 
optyków, którzy wspólnie tworzą i rozwijają optometrię w Polsce. 

www.interoptyka.pl//nowosci/galeria_foto



Fot. INTEROPTYKA
więcej zdjęć na: 

www.interoptyka.pl
FB @MagazynOko

Na zakończenie uczestnicy uczcili 21-lecie 
Lubelskiego Cechu Optyków.
Serdecznie gratulujemy!

PATRONAT MEDIALNY
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Dziś, w dalszej części tego artykułu, 

poruszymy temat: dlaczego panie 

postrzegają i rozróżniają więcej barw 

i kształtów podczas stylizacji opraw 

okularowych niż panowie.

Zasadniczo treść szkoleń została po-

dzielona na 11 części i zawiera kom-

pendium wiedzy z zakresu Stylizacji 

Opraw Okularowych. Nad tematem 

pracowałem przez wiele lat. I jest to 

unikatowa publikacja w Polsce. Wy-

konałem szereg obserwacji i badań 

zmierzających do usystematyzowania 

tej zróżnicowanej obszarowo wiedzy. 

Konsultowałem je z wybitnymi na-

ukowcami. 

Obejmowały one obszary: od medycyny, 

przez optometrię, fizykę, psychologię, aż 

po sztukę. Na swojej drodze spotkałem 

się z dużym wsparciem i życzliwością 

niezwykłych autorytetów. 

W czasie wielu lat naukowych i praktycz-

nych podróży, nawiązałem autentyczne  

i wspaniałe relacje.

Konstruując program nowych umiejęt-

ności i kompetencji w zakresie S.O.O., 

ważnym było, aby w ich treści oprzeć 

się o wymiar naukowy.

Tematy z zakresu S.O.O. poruszane już 

na łamach pisma OKO to:

- pigmentacja skóry – dermatologia / 

technika prosta i kolorowa

- budowa twarzy / głowy / kształty twa-

rzy, profile boczny i góry – antropome-

tria / kafalometria

- temperamenty / styl – psychologia

- kolory / barwy – fizyka / optyka / sztu-

ka

Zagadnienia zawarte w poszczegól-

nych obszarach wiedzy akademickiej 

przez wiele lat stosowałem z dużym 

powodzeniem w praktyce. W trakcie 

ponad 23. lat współpracy z naukowca-

mi i optykami, stworzyłem zestaw no-

wych praktycznych i przydatnych kom-

petencji zawodowych. 

Pierwszym salonem optycznym, który 

umożliwił nam (mnie i małżonce) prak-

tyczne już wykorzystanie  usystematy-

zowanej wiedzy i umiejętności – był 

Salon Optyczny Ciszak w Poznaniu. To 

był rok 1998. Wtedy były to prekursor-

skie działania. Bardzo dobrze wspomi-

nam te nowatorskie inicjatywy, a kon-

takt i zawodowe relacje, utrzymujemy 

z salonem do dziś.

Po latach już wiemy, że świadomy klient 

salonu optycznego oczekuje fachowe-

go doradztwa w zakresie doboru kolej-

nej kupowanej oprawy. Dziś oprawom 

okularowym poświęcamy więcej czasu. 

Stają się one nieodłącznym elementem 

naszego indywidualnego stylu oraz do-

skonałym atrybutem i wyrazem zmie-

niającej się mody.

Jeżeli mówimy o modzie – to zawsze 

mam na myśli Paryż oraz właśnie mija-

jącą 53. edycję Targów Silmo.

Kontaktując się z dyrekcją Targów, 

dzięki uprzejmości pana Andrzeja Be-

redy, otrzymaliśmy informację o braku 

wcześniejszej obecności takiego zbioru 

innowacyjnych umiejętności i kompe-

tencji jak Stylista Opraw Okularowych 

w ich historii. 

Istotnym jest również zainteresowanie 

tych, jednych z najważniejszych Targów 

dla naszej branży, nawiązaniem rozmów 

zmierzających do podjęcia współpracy 

i przedstawiania zagadnień S.O.O. 

O słowo podsumowania poprosiłem 

również kilka cenionych w branży osób, 

które są dla tych nowych kompetencji 

ważne: Pana Prezesa KRIO – Jana Wit-

kowskiego, Starszego Cechu MCRO 

– Leszka Gołucha, panią profesor Mał-

gorzatę Tafil-Klawe, dzięki której roz-

począłem w 2001 roku swoją drogę 

naukową oraz panią Barbarę Vogt –  Dy-

rektor Projektu Międzynarodowe Targi 

Poznańskie. Za wypowiedzi serdecznie 

dziękuję!

„Stylista Opraw Okularowych” to nie tyl-

ko cykl naukowo opracowanych paneli, 

ale interdyscyplinarna wiedza, poparta 

wieloletnią praktyką, stworzona jako 

odpowiedź na potrzeby współczesnych 

i nadchodzących czasów. Współpraca 

pomiędzy KRIO a Olafem Tabaczyń-

skim, twórcą S.O.O. od wielu lat układa 

się wyśmienicie i dynamicznie, czy to 

podczas Konferencji, Targów, Salonów, 

szkoleń, wykładów czy prelekcji - pro-

mując nowe narzędzia, tak niezwykle 

potrzebne w każdym jednym Salonie. 
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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. 

Okiem Stylisty
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Dlaczego kobiety widzą kolory 
lepiej niż mężczyźni?
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Stylista Opraw Okularowych to zbiór 

nowych kompetencji na rynku optyki 

okularowej. Jako Prezes KRIO, a zara-

zem osobiście, doceniam wkład Olafa 

Tabaczyńskiego we wspólne działania 

na naszym rynku. Dziękując, wspieram   

i już dziś zapraszam na kolejne szkole-

nia całe nasze środowisko”.

Jan Witkowski, Prezes KRIO

„Obecność p. Olafa Tabaczyńskiego, 

właściciela Akademii Maestro, a zara-

zem specjalisty w zakresie Stylista Opraw 

Okularowych stała się faktem w naszej 

branży optycznej. Obserwując z zainte-

resowaniem pierwsze kontakty na Tar-

gach Optyka 2016r. w Poznaniu, a także 

na Kongresie KRIO w Wiśle w 2015 r. oraz 

2017 r. zakres zajęć i warsztatów w tema-

cie stylistyki doboru opraw okularowych, 

można było wysnuć wnioski bardzo po-

zytywne i zaskakujące. Zainteresowanie 

słuchaczy i wielkie zaangażowanie Pana 

Olafa Tabaczyńskiego pokazało nam 

jak obca była nam ta oczywista wiedza                                                 

w zakresie tu wymienionym. Poziom aka-

demicki tych zajęć w zakresie antropo-

logii, anatomii i psychologii wskazywał 

nam nowe doświadczenia i refleksje: jak 

można w sposób wręcz perfekcyjny uło-

żyć relacje z naszymi klientami, biorąc 

pod uwagę wszystkie aspekty mody, oso-

bowości i urody w zakresie tak przecież 

ważnym, ba obecnie kluczowym. Media, 

internet, portale społecznościowe, to one 

sugerują do czego powinni się  stosować 

nasi potencjalni klienci. Mimo, że wymie-

nione zajęcia, warsztaty były pilotażo-

we, zyskały one duży rozgłos w naszym 

środowisku zawodowym. Wychodząc 

naprzeciw oczekiwaniom członków Mię-

dzywojewódzkiego Cechu Rzemiosł Op-

tycznych w Poznaniu, zaproponowaliśmy 

zainteresowanym tym tematem, pełny 

blok seminariów i wykładów p. Olafa Ta-

baczyńskiego i tu oceny były również tyl-

ko bardzo dobre. Skazani jesteśmy, jako 

środowisko optyków i optometrystów, na 

kształcenie ustawiczne i tu w sposób prak-

tyczny i korzystny dla podnoszenia swojej 

wiedzy odkrywamy meandry naukowe 

jak na dzień dzisiejszy powinna wyglądać 

ta dziedzina stylistki opraw okularowych. 

Sądzę, że współpraca z P. Olafem Taba-

czyńskim może i powinna  jeszcze nabrać 

form bardziej rozwiniętych z korzyścią dla 

stron, czyli naszych pacjentów, klientów     

i nas samych.”   

Starszy Cechu Międzywojewódzkiego 

Cechu Rzemiosł Optycznych w Poznaniu 

Leszek Gołuch.

„Autor artykułów, p. Olaf Tabaczyński 

- podejmuje interesujący temat dobo-

ru opraw okularowych. Zagadnienie to 

ma aspekt estetyczny, ale też i medycz-

ny - od trafności doboru opraw zależy 

jakość widzenia, gwarantowana przez 

szkła korekcyjne.  Autor prezentuje cie-

kawe podejście - obiektywizując metodę 

doboru poprzez analizę indywidualnych 

parametrów antropometrycznych i cha-

rakterologicznych.  Pozwala to niewąt-

pliwie na zindywidualizowane podejście 

do klienta w oparciu o powtarzalne za-

sady. Polecam lekturę artykułów p. Olafa 

Tabaczyńskiego”.

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Tafil-Kla-

we - lekarz, profesor medycyny, Collegium 

Medicum UMK.

„Okulary to przedmiot codziennego użyt-

ku poprawiający widzenie, ale przede 

wszystkim rzecz, która towarzyszy nam 

przez większość dnia, wpływając na nasz 

wygląd. Idąc do salonu optycznego klient 

oczekuje, że poza usługą wykonania oku-

larów obsługa podpowie mu, w których 

oprawach będzie wyglądał najlepiej, 

a przez to czuł się doskonale. Niektó-

rzy posiadają taką umiejętność dobie-

rania opraw – mają dobre wyczucie 

kolorów i kształtów, ale robią to intui-

cyjnie, często mając kilku- lub nawet 

kilkudziesięcioletnie doświadczenie. 

Ale takich osób nie jest zbyt wiele. 

Szkolenia „Stylista opraw okularowych”, 

prowadzone autorską metodą przez 

Olafa Tabaczyńskiego, zaczęliśmy roz-

powszechniać na szerszą skalę po raz 

pierwszy na Kongresie KRIO w Wiśle           

w 2015 roku. Był to wtedy tylko krótki wy-

kład, ale zgromadził pełną salę i padło 

mnóstwo pytań. To pokazało, jak wielkie 

jest zapotrzebowanie wśród optyków na 

pokazanie sposobu, jak krok po kroku 

dopasować oprawy. Kolejne spotkania 

podczas targów Optyka 2016 i Kongre-

su KRIO w 2017 roku miały już charakter 

warsztatowy i cieszyły się ogromnym 

zainteresowaniem. Szkolenia odbywały 

się również w cechach optycznych i cały 

czas są prowadzone w Akademii Olafa 

Tabaczyńskiego. Prezentowana meto-

da doboru opraw pozwala na wybranie            

z mnogości wzorów i kolorów oprawy 

pasującej zarówno do typu urody, jak i do 

temperamentu czy rodzaju wykonywanej 

pracy zawodowej czy hobby. To wszyst-

ko sprawia, że klient wychodzi z naszego 

salonu zadowolony. Uszczęśliwiajcie za-

tem „okularników” – bo taki klient zawsze 

wraca.” 

Barbara Vogt, Dyrektor Projektu Między-

narodowe Targi Poznańskie 

W trakcie tego cyklu artykułów chcę 

podzielić się ważną refleksją.

Refleksją, która będzie stanowić zapew-

ne inspirację do dalszych poszukiwań     

i rozwoju.

Pracując z wieloma firmami i salonami 

doszedłem do wniosku, że kobiety wi-

dzą i rozpoznają więcej kolorów i traf-

niej dobierają kształty opraw okularo-

wych, niż mężczyźni.

A kolor i kształt to jedne z najważniej-

szych aspektów opraw okularowych     

w procesie stylizacji. 

Z jednej strony, oprawy mają szereg 

cech technicznych, jak waga, zawiasy, 

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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nanośniki, mostki, zauszniki, gwinty, itp. 

Z drugiej, każda oprawa ma swoje ce-

chy indywidualne, takie, jak kształt, ko-

lor, design, materiał, proporcje. 

Postanowiłem przeanalizować temat 

wnikliwie. Aby mogło to być obiektyw-

ne, poprosiłem o współpracę Monikę 

Misiak-Tabaczyńską – Certyfikowaną 

Stylistkę Opraw Okularowych, szkole-

niowca, trenera, pedagoga, praktyka       

z ponad 20. letnim doświadczeniem.

Zebraliśmy szereg informacji z rynku 

oraz naszego praktycznego doświad-

czenia.

Zagadnienie różnego postrzegania 

kolorów i kształtów przez mężczyzn               

i kobiety, stało się dla nas intrygującym 

wyzwaniem.

Nasze doświadczenia odnieśliśmy po-

nownie do świata nauki. Wyniki są bar-

dzo ciekawe. Narządem, który rozpo-

znaje kolory i przekazuje je do układu 

centralnego – mózgu, jest oko.

Potrafi ono odróżnić około 16.000.000 

kolorów. Jednak wcale to nie oznacza, 

że tyle kolorów postrzegamy. Sposób 

widzenia kolorów zależy od - płci.

Skąd bierze się takie zjawisko?
Otóż mamy trzy formy widzenia.

Pierwsza – to widzenie skotopowe – od-

bywa się ono wtedy, gdy jest mało świat-

ła. Wówczas nie widzimy kolorów. Pręciki 

umożliwiają postrzeganie kształtów.

Druga – to widzenie fotopowe – ten 

sposób widzenia odpowiedzialny jest 

za postrzeganie barw i ich rozróżnianie. 

Tutaj czopki w 60% odpowiedzialne są 

za widzenie światła o barwie czerwonej 

(Red), w 30% za widzenie światła o bar-

wie zielonej (Green) i w 3% za widzenie 

światła o barwie niebieskiej (Blue).

Trzecia – to widzenie pośrednie – zwane 

mezopowym. W tym widzeniu działają 

równocześnie zarówno pręciki, jak i czopki. 

Ten rodzaj postrzegania wspomaga i uzu-

pełnia widzenie fotopowe i skotopowe.

Genetyczne różnice widzenia kolorów 

występują na poziomie białka – opsyny, 

która otacza czopki.

W wyniku różnic ilości, konstrukcji oraz 

zdolności do regeneracji tego białka, 

naukowcy określili, że aż do 50% kobiet 

widzi więcej kolorów i kształtów, niż pa-

nowie. 

Wniosek nasuwa się samoistnie. Jeżeli 

w Salonach Optycznych liczy się jakość 

obsługi klienta i zysk – to przy podziale 

kompetencji zawodowych,  w większo-

ści przypadków, panie szybciej dobiorą 

klientowi kolory i kształty opraw okula-

rowych. W tym obszarze możemy zyskać 

aż do 50% więcej zadowolenia klientów       

i, co za tym idzie, przychodów.

Serdecznie dziękuję Państwu za tak sze-

roki odbiór wszystkich prac i artykułów.

Czasopismu „OKO” i całemu zespoło-

wi koordynującemu współpracę, za jej 

wspaniałe i ważne dla naszej branży, 

owoce.
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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

Zapraszamy na nasze stoisko w Karpaczu
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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

2018/4 57

Zapraszamy w Karpaczu
na VI piętro
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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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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 okulistyczne.
Serwis urządzeń okulistycznych i Naprawy

OFERTA OKAZYJNA

tel. 603 939 930  e-mail: a.nowojski@gmail.com

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
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Nasze Produkty:

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

Zawieszki Cenowe,
Soczewki Diagnostyczne, 

Pupilometry mechaniczne, 
Szablony, 

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

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

PROMOCJE

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 
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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 
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Używany przez 1 osobę, 
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Nasze Produkty:

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

Zawieszki Cenowe,
Soczewki Diagnostyczne, 

Pupilometry mechaniczne, 
Szablony, 

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

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

PROMOCJE
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SPRZEDAŻ i SERWIS

URZĄDZEŃ firmy ESSILOR
TARCZE SZLIFIERSKIE
ceny konkurencyjne

tel. 600 433 463
agalczynski@wp.pl

- OCT - tomograf okulistyczny 
-iVue- made in USA

- Urządzenia diagnostyczne do 
gabinetu okulistycznego

- Polomierze - perymetry okuli-
styczne.

Serwis urządzeń okulistycznych 
i Naprawy

OFERTA OKAZYJNA

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

SPRZEDAM

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

Sprzedam Salon Optyczny w centrum 
Szczecina, pow. lokalu 45 m2  

tel. 604 48 37 39    
okularki32@wp.pl

SPRZEDAM
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WYPOSAŻENIE PRACOWNI, WORKSHOP, WERKSTATT
ОБОРУДОВАНИЕ МАСТЕРСКОЙ

OPRAWY OKULAROWE, SPECTACLE FRAMES, BRILLEN-
FASSUNGEN ОЧКОВЫЕ ОПРАВЫ

CLEX POLSKA MAŻEX RAKO OPTYK SERWIS

OPTIBLOK SEYKOPOL

AM OPTICAL KAMEX ORATA

BINOKL MACRO OPTIC PROSTAF

CAMRO MAŻEX RAKO OPTYK SERWIS

CLEX POLSKA MERTZ SOLANO

DEK OPTICA OKO OPTICAL TARPOL

I-D TOKYO OPTALEX VADIM EYEWEAR

OPTIBLOK VERMARI

ARGA OPTOMANIA SERV-OPTIC

ELEFANT OPTYKA OPTY SPORT SEYKOPOL

MAŻEX OPTOTECHNIKA SPECTRUM

MACRO OPTIC POLAND OPTICAL TAR-POL

OPTI-SERVICE RAKO OPTYK SERWIS

SZKŁA KOREKCYJNE, OFTALMIC LENSES, BRILLENGLÄSER
ОЧКОВЫЕ ЛИНЗЫ
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WYPOSAŻENIE PRACOWNI, WORKSHOP, WERKSTATT
ОБОРУДОВАНИЕ МАСТЕРСКОЙ

OPRAWY OKULAROWE, SPECTACLE FRAMES, BRILLEN-
FASSUNGEN ОЧКОВЫЕ ОПРАВЫ

CLEX POLSKA OPTIBLOK VISIO

JAI KUDO RAKO OPTYK SERWIS

MAŻEX SEYKOPOL

AM OPTICAL KAMEX RAKO OPTYK SERWIS

BINOKL MACRO OPTIC SCORPION EYEWEAR

BLICK-PUNKT MAŻEX SEYKOPOL

CAMRO MERTZ SOLANO

CLEX POLSKA OKO OPTICAL TARPOL

DEK OPTICA OPTIBLOK TRESS

HAYNE ORATA VERMARI

i-D TOKYO PROSTAF

IQ PRISMA PUCCINI

ARGA MACRO OPTIC SERV-OPTIC

ELEFANT OPTYKA OPTY SPORT SEYKOPOL

HAYNE POLAND OPTICAL SPECTRUM

MAŻEX RAKO OPTYK SERWIS TAR-POL

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

WYPOSAŻENIE GABINETU, INSTRUMENTS, REFRAK-
TIONSGERÄTE, ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ALBINEX MACRO OPTIC SEYKOPOL

HADAŚ-MARCINIAK MAŻEX SZAACH

HAYNE OPTY SPORT TAR-POL

HUMEL SERV-OPTIC TRZPIL

ARGA MEDICAL PARTNER SPECTRUM

HAYNE NETZPOLSKA.PL SEYKOPOL

MAŻEX POLAND OPTICAL TAR-POL

MACRO OPTIC RAKO OPTYK SERWIS

SERWIS, SERVICE, DIENSTLEISTUNGEN
СЕРВИС

ARGA RAKO OPTYK SERWIS

ELEFANT OPTYKA TAR-POL

WYPOSAŻENIE EKSPOZYCJI, EXPO, LADENEINRICH-
TUNG, ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

732019/2

MACRO OPTIC ORATA

OPTI SERVICE SERV OPTIC



AKCESORIA, ACCESSORIES, ZUBEHÖR
АКСЕССУАРЫ

WYPOSAŻENIE GABINETU, INSTRUMENTS, REFRAK-
TIONSGERÄTE, ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ALBINEX MAŻEX SZAACH

HADAŚ-MARCINIAK OPTY SPORT TAR-POL

HUMEL SERV-OPTIC VISUS

MACRO OPTIC SEYKOPOL

ARGA NETZPOLSKA.PL SPECTRUM

MAŻEX OPTOTECHNIKA SEYKOPOL

MACRO OPTIC POLAND OPTICAL TAR-POL

MEDICAL PARTNER RAKO OPTYK SERWIS TU OKULARNIK

OPTOMANIA VISUS

SERWIS, SERVICE, DIENSTLEISTUNGEN
СЕРВИС

ARGA OPTI-SERVICE RAKO OPTYK SERWIS

ELEFANT OPTYKA OPTOMANIA TAR-POL

WYPOSAŻENIE EKSPOZYCJI, EXPO, LADENEINRICH-
TUNG, ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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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
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