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FIRMA LOKALIZACJA STRONA

ALBINEX SULEJÓWEK 21

AM OPTICAL BYDGOSZCZ 4,5

ARGA POZNAŃ 73

BINOKL JABŁONOWO 17

CAMRO SOPOT 2

CLEX POLSKA SZCZECIN 70

ELEFANT OPTYKA POZNAŃ 73

HADAŚ-MARCINIAK WARSZAWA 68

HUMEL JÓZEFÓW 68

IDEA OPTICA OPOLE 29

IQ PRISMA OPOLE 31

JAI KUDO POZNAŃ 33

KAMEX JÓZEFÓW 6

LEICA EYECARE OLSZTYN 15

MAŻEX WARSZAWA 72

MEDICAL PARTNER POZNAŃ 68

NETZPOLSKA.PL POZNAŃ 69

OKO OPTICAL STRZELIN 1,27

OLAF TABACZYŃSKI POZNAŃ 51

OPTALEX WARSZAWA 67
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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 67

OPTOTECHNIKA KRAKÓW 53

OPTOMANIA WROCŁAW 69

OPTOVIT WARSZAWA 11,41

OPTY SPORT ZIELONA GÓRA 72

ORATA WARSZAWA 6

POLAND OPTICAL CIESZYN 74,75

PRIME VISIO OLSZTYN 51

PROSTAF POZNAŃ 19

RAKO OPTYK SERWIS SZCZECIN 25

SERV-OPTIC KRAKÓW 63

SEYKOPOL ŁOMIANKI k/W-wy 72

SPECTRUM WROCŁAW 71

SZAACH KĘDZIERZYN-KOŹLE 72

SZLIFIERNIA KONIN 72

TAR-POL NIEPOŁOMICE 71

TRESS BRODNICA 76

TU OKULARNIK LESZNO 73

VERMARI EYEWEAR WARSZAWA 3
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Baldinini Occhiali to włoska marka, założona w 1910 roku. 
Nowa kolekcja okularów Baldinini obejmuje zmieniające się tren-
dy mody i innowacje zgodne z duchem czasu oraz wykracza poza 
konwencje. Pozostaje blisko gustów swoich odbiorców. Oprawki są 
bogate w detale, nawiązując do solidnej tradycji z nutą szaleństwa, 
kobiecości i energii. Niosą czysty przekaz mody - na który konsu-
menci od razu reagują - zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Ko-
lekcja dedykowana jest współczesnej, zmysłowej kobiecie o silnej                                        
i wyrafinowanej osobowości. Pozostaje w doskonałej harmonii 
między tradycyjnym designem a stylowym kobiecym urokiem. 
Nowe modele ucieleśniają kod Baldinini na nowy sezon.
Kreatywność projektu i wysokiej jakości techniki produkcyjne od-
zwierciedlają ponadczasową elegancję.
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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragniemy życzyć całej Branży Optycznej, 

aby wszystkie chwile spędzone w gronie rodzinnym były pełne spokoju, szczęśliwe
 i radosne. Życzymy, aby Nowy Rok przyniósł sukcesy, ciekawe pomysły,

 by spełniły się wszelkie plany i marzenia.

Zespół redakcyjny magazynu OKO



 

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

MIDO
  

29.02-02.03.2020  MEDIOLAN
www.mido.com

OPTA
  

13-15.03.2020  BRNO
www.bvv.cz

51. ZJAZD OKULISTÓW POLSKICH

04-06.06.2019 BYDGOSZCZ
www.pto.com

Uwaga!  

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

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

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

Przed wyjazdem na konkretną 
imprezę wskazane jest nawią-

zanie kontaktu z organizato-
rami.



LEICA Eyecare 
Nowość na polskim rynku

W dniu 27 listopada, w przestrzeni Konferencyjnej DH w centrum Warszawy, odbyło się wyjątkowe wydarzenie 
dotyczące segmentu premium branży optycznej w Polsce. Spotkanie dotyczyło wprowadzenia na rynek polski 
legendarnej i ekskluzywnej marki dla najbardziej wymagających i świadomych klientów: LEICA Eyecare.
LEICA Eyecare to oferta najwyższej jakości soczewek okularowych klasy Top Premium w sprzedaży selektywnej, 
skierowana tylko do najlepszych salonów optycznych i optycznych salonów butikowych. W trakcie spotkania 
odbyły się 2 prezentacje,  po których organizatorzy zaprosili uczestników na rozmowy kuluarowe. Można też było 
odwiedzić Leica 6x7 Gallery z wystawą zdjęć najlepszych fotografów oraz sklep Leica Store.
Dodatkowo, każda osoba, która uczestniczyła w prezentacji, wzięła udział w losowaniu aparatu fotograficznego 
Leica Sofort oraz ekskluzywnych albumów „99 lat Leica”. 
Więcej informacji: PRIME VISIO Polska - Dział Leica Eyecare Poland oraz w kolejnych wydaniach magazynu OKO.
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Fot. Waldemar Maciejewski





Firma „BINOKL” cieszy się dużym uznaniem               
i autorytetem u odbiorców krajowych i zagra-
nicznych, za wysoką jakość wyrobów, różno-
rodność kolorystyki, szeroki asortyment 
modeli, nowoczesne wzornictwo, a także              
za solidność i rzetelność obsługi Klienta.

Na produkowane przez siebie wyroby Firma 
„BINOKL” posiada CERTYFIKAT zgodności                    
z normą PN-EN ISO 12870:2000, Optyka oftal- 
miczna. Oprawy okularowe, wydany przez 
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy 
Instytut Badawczy.

Firma posiada szeroką sieć dystrybucji. 
Na liście odbiorców znajdują się duże i małe 
zakłady optyczne w kraju i za granicą, a także 
dystrybutorzy.

Firma „BINOKL”, producent opraw okularowych, okularów przeciwsłonecznych, szkieł 

prezentacyjnych, istnieje od 1969 roku. Zajmuje wiodące miejsce na liście producentów 

i dystrybutorów tych produktów w Polsce. 

mod. FA 16f 52 18 140 3

mod. F S 322 3 1

mod. FS 356 1

mod. M 72 48 18

mod. FA 39f 53 20 140 FLEX 1

50 lat tradycji

2019/616 Źródło: www.binokl.pl
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Dek Optica mod. FRAME 146 col. 019

Belvie mod.  Adam Echo

Etnia Barcelona mod. SLOANE ST. GYRD

JAI KU
D

O
 m

od.CAM
BRID

G
E col. 84
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Louis Delacroix mod. 77128 AB col. 3

TREE SPECTACLES mod. Dafne 2581

CALVIN KLEIN mod. 18705 278

Belvie mod. Raphaelle Pur

KLiiK denmark mod. 667 S 302

SOLANO mod. s 10345 a 





2019/622

Xavier Garcia  mod. CELIA col. 1

Anne Marii mod. am10290

MIC mod. Foschia col. 2

LIU JO mod. 2122 721

Moie mod. M38 col.1

Belutti mod. 70029 col. 3
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JAI KUDO mod. JOSEPHINE C03 S

Belutti mod. BQM003 C001

MOIE mod. M 41

FYSH mod. 3645 S211

LOOK Lookkino mod. 05335.50.W5

TREE Spectacles mod. Febo 2450





Angel Eyes mod. Levitt

MCM mod. Geometric Oversized Sunglasses

Belvie mod. Chloe Mode

Black�n mod. Oshima 

SNOB mod. SNV80MC003Z m

2019/626





Nowe spojrzenie na klasyczny kształt 
oprawy, najlepsze trendy optyczne 
w nieoczywistej wersji - to idealna 
de�nicja nowych kolekcji opraw marek 
Louis Delacroix i MOCOA. 
Świetne modele z podwójnym mostkiem 
w opcji dla niej i dla niego (mod. 77093CD, 
11159AB). Przełamujemy klasyczną czerń 
szylkretowymi wstawkami, a metal malu- 
jemy odważnymi kolorami piaskowego 
złota czy granatu. Ciekawe, geometryczne 
wykończenie i elementy biżuterii są dodat- 
kiem sprawdzonych kształtów opraw. 
W spokojnych barwach beżu i szarości 
dodadzą elegancji i uzupełnią stylizację 
(mod. 1152AB, 73091RW). 

Fantastyczne kształty frontów w modelach 
77128AB oraz 11175RW, w ciekawych 
kolorach i z metalowymi, ozdobnymi 
zausznikami to idealna opcja dla osób, 
które chcą pokazać swoją niebanalną 
osobowość. Zapraszamy do zapoznania 
się z bogatym wzornictwem oraz feerią 
barw w jesiennych kolekcjach Louis 
Delacroix i MOCOA.

Klasyczna 
nie znaczy nudna!

MOCOA. mod. 11175 RW NN Col. 2

MOCOA. mod. 11152 AB Col. 1

Louis Delacroix mod. 77093 CD Col. 1

Louis Delacroix mod. 77128 AB Col. 2

Louis Delacroix mod. 73091 RW Col. 3

M
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. m
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2019/628 Opracowanie: Interoptyka na podst. mat. pras. IDEA OPTICA





Moc wrażeń 
z DEFRAME

2019/630

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

Najnowsza kolekcja marki DEFRAME 
to elegancja z nutą ekstrawagancji. 

Idealna propozycja dla odważnych 
osób, ceniących sobie wysoką 

jakość produktu. Delikatna oprawa 
ze stali nierdzewnej nabiera charak-

teru dzięki połączeniu jej z acetatem 
celulozy w ciekawych kolorach i wzo- 

rach. Dodatkowym atutem tej kolek-
cji są niebanalne kształty i precyzyj-

ne, unikalne zdobienia. 
Posiadamy również oprawy wyko-

nane z tytanu. Produkt wytrzymały, 
lekki, antyalergiczny, a przy tym 

wszystkim w świetnym designie. 
Zapraszamy do kontaktu z naszymi 

doradcami handlowymi w celu zapo- 
zanania się z tą wyjątkową kolekcją.

mod. 8039

mod. 8066 Col. 3

mod. 8067 Col. 3

mod. 8063 Col. 2

mod. 8043CD Col. 2 





 
WSPÓLNIE POMÓŻMY DZIECIOM W TRUDNEJ SYTUACJI 

ZOBACZYĆ LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ! 

2019/632

Wielkimi krokami zbliża się wyjątkowy, świąteczny czas, 
który szczególnie skłania nas do pomagania innym. Ko-
rzystając z tej atmosfery, chcielibyśmy skierować Pań-
stwa myśli na pomoc dzieciom i młodzieży znajdującej 
się w trudnej sytuacji. 
Jako Patroni Programu, wraz z Fundacją Polki Mogą 
Wszystko oraz Grupą Essilor, w skład której wchodzą 
firmy: firmami ESSILOR POLONIA, JZO oraz JAI KUDO 
Polska, zapraszamy do dołączenia do akcji POMAGANIE 
PRZEZ BADANIE, realizowanej w ramach unikalnego       
w Polsce programu dobroczynnego Zobacz Lepszą 
Przyszłość.
Program Zobacz Lepszą Przyszłość adresowany jest do 
podopiecznych m.in. domów dziecka, pieczy zastępczej, 
świetlic środowiskowych.  
W 2020 r. celem programu jest przeprowadzenie badań 
przesiewowych wzroku wśród 10 000 dzieci i młodzieży 
w trudnej sytuacji oraz przekazanie im blisko 4 000 bez-
płatnych okularów korekcyjnych. 

LICZYMY NA PAŃSTWA WSPARCIE!

Jako Patron programu, chcielibyśmy zachęcić Państwa 
do dołączenia do akcji POMAGANIE PRZEZ BADANIE. 
Aby pomóc w realizacji tych ambitnych celów, do pro-
gramu zostaną zaproszeni nowi Partnerzy - optycy, op-
tometryści, lekarze okuliści. 
Partnerzy Programu, wspierając unikalną, dobroczynną 
inicjatywę, przeprowadzają bezpłatne badania przesie-
wowe wzroku takiej liczby dzieci i młodzieży, którą okre-
ślą w formularzu rejestracyjnym. Każdy Partner otrzyma 
zindywidualizowany certyfikat BOHATERA DZIECIĘCEGO 
WZROKU oraz naklejkę na witrynę salonu optycznego. 

Na najbardziej zaangażowanych optyków, optometr-
stów, lekarzy okulistów, którzy dodatkowo przeprowa-
dzą bezpłatne pełne badania wzroku, czekają medale 
BOHATERA DZIECIĘCEGO WZROKU. 
Zainteresowani specjaliści mogą zgłosić się za pośredni-
ctwem formularza dostępnego na stronie: 
https://fpmw.pl/essilor/pomaganie

Zgłoszenia trwają tylko do 30 stycznia 
2020 roku!

PATRONAT MEDIALNY

Informacja: GRUPA ESSILOR



Szanowni Klienci,



W 1796 roku w Morez z jednego gwoździa narodziły się 
okulary. Początkiem optyki okularowej w Morez była 
obróbka metalu.
 
Swoje istnienie Morez zawdzięcza obecności rzeki 
Bienne, która począwszy od XVI wieku napędzała koła, 
młyny, młoty i inne maszyny do obróbki metalu. Warsz-
taty na brzegach Bienne produkowały gwoździe                               
i zegary, a od początku XIX wieku również metalowe 
oprawki do okularów. 
 
Stała wystawa poświęcona lokalnemu dziedzictwu 
przemysłowemu przedstawia dwa rodzaje zakładów 
produkcyjnych: warsztaty hydrauliczne i warsztaty 
rolnicze, wraz z technologiami stosowanymi przez 
producentów oprawek w kotlinie Morez. 
Wydzielona część ekspozycji poświęcona jest osobom, 
które pochodziły stąd, jak również przybywały z in- 
nych miejsc, aby pracować przy tej pracochłonnej 

produkcji. Wystawa bada również kwestię szkolenia 
zawodowego: od pierwszej szkoły przemysłowej                        
w XIX wieku, po szkołę średnią im. Victora Bérarda                 
oraz Państwową Wyższą Szkołę Optyczną. 

Ekspozycje urozmaicone są modelami, współczesnymi 
komentarzami i opiniami, a także �lmami pokazujący-
mi główne etapy produkcji metalowych oprawek.
 
Prestiżowe - dzięki właścicielom, cenne ze względu na 
jakość zdobienia, atrakcyjne przez ich delikatność               
i elegancję, innowacyjne w zastosowanych kształtach                 
i materiałach oraz interesujące w obsłudze i funkcji               
- 2500 eksponatów zebranych w kolekcji ESSILOR - 
Pierre Marly przedstawia ogólnoświatową historię 
optyki okularowej.
Nasza podróż rozpoczyna się w XIII wieku i wiedzie 
przez Europę, Azję i Amerykę Północną.
 

2019/634





Kolekcja ESSILOR - Pierre Marly liczy około 2500 
rzadkich i cennych eksponatów, takich, jak okulary           
i instrumenty optyczne, a także prace naukowe. Jest to 
jeden z największych tego typu zbiorów na świecie.

Pierre Marly, znany optyk, projektował okulary dla 
największych gwiazd drugiej połowy XX wieku. 
Ten miłośnik optyki okularowej skompletował jedną             
z najwspanialszych kolekcji na świecie: od średnio-
wiecznych okularów, po burżuazyjne lorgnony, od 
azjatyckiej optyki, po laski z układami optycznymi. 

Jego zbiory zawierają tysiące skarbów. Znajdziemy       
tu, na przykład, lorgnon Sary Bernhardt, okulary 
Wiktorii Ludwiki Burbon (córki Ludwika XV) i słynne 
oprawki ze szczelinowymi otworami autorstwa domu 
mody Courrèges.
Będąca własnością �rmy ESSILOR kolekcja jest prze- 
chowywana w Muzeum Optyki Okularowej od 2002 
roku. Z jej 2500 eksponatów kolekcji udostępnionych 
jest prawie 300. 
Zabierają one zwiedzających w podróż przez wieki                 
i kontynenty.



Pierre Marly, 
znany optyk, 

projektował okulary
 dla największych gwiazd 

drugiej połowy 
XX wieku.



Część stałej ekspozycji Muzeum Optyki Okularowej 
poświęcona jest również oku i zmysłowi wzroku. 
Liczne moduły interaktywne wyjaśniają sposób 
działania narządu wzroku, najbardziej powszech-
ne zaburzenia widzenia i mechanizmy złudzeń 
optycznych.
Skonstruowano również model oka, który pokazu-
je, jak powstaje obraz w gałce ocznej. 
Kończąc zwiedzanie tego działu oglądający mogą 
wypróbować serię złudzeń i gier optycznych. 
Terminal multimedialny pozwala również zrozu-
mieć, jak działa soczewka zmiennoogniskowa.
Odremontowany w listopadzie 2015 roku, cyfrowy 

i interaktywny dział stałej wystawy poświęcony 
jest współczesnej optyce okularowej. 
Pokazuje on teraźniejszość i przyszłość optyki 
okularowej Jury (regionu w którym leży Morez). 
W czterech różnych sekcjach, zwiedzający mogą 
zapoznać się z wieloma producentami okularów              
i ich obecnymi projektami. Mogą również prze- 
śledzić kluczowe etapy związane z produkcją opra- 
wek, a nawet stworzyć własną parę wirtualnych 
okularów i bawić się wirtualną aplikacją do testo-
wania modeli.
Sekcję cyfrową urozmaicają tymczasowe wystawy 
związane ze współczesną optyką okularową.



Muzeum Optyki Okularowej zabezpiecza i popu- 
laryzuje dziedzictwo optyki okularowej w kotlinie 
Morez. 
Duża część stałej wystawy poświęcona jest zatem 
lokalnemu przemysłowi, od technik wczesnych 
wytwórców gwoździ i zegarmistrzów po współ-
czesne projekty optyki okularowej Jury.
 
Odtworzono linię produkcyjną z pierwszej połowy 
XX wieku, składającą się z walcarki, nawijarki, 
walcarki do obręczy, prasy do cięcia, matryc, 
obrabiarki na zimno, kowarki, maszyn do produk-
cji końcówek i nitów, pras, stacji lutowniczej, 
tokarek i tarcz do polerowania. 
Kolekcja zawiera również lokalnie produkowane 
reprezentacyjne modele, takie jak okulary pince- 
nez i okulary z niezwykle lekkimi metalowymi 

oprawkami, zwane z tego względu często „drucia-
nymi” lub „oprawkami o grubości włosa”.  
Zadaniem Muzeum Optyki Okularowej pod patro 
natem „Musée de France” jest konserwacja, re- 
stauracja, badanie i wzbogacanie swoich kolekcji 
w celu udostępnienia ich jak najliczniejszemu 
gronu odbiorców.

Zobacz, czym między innymi zajmuje się Muzeum Optyki Okularowej:
 • Publikacja niektórych zasobów dokumentacji w portalu 
„Joconde – Musée de France”:  http://www.culture.gouv.fr/pu-
blic/mistral/joconde_fr 
  • Cyfryzacja prac z kolekcji ESSILOR – Pierre Marly, poświęconych 
astronomii oraz światłu, opublikowanych między XVI a początkiem 
XX wieku, jak również prac dotyczących około stu instrumentów 
optycznych.
http://www.musees-franchecomte.com/index.php?p=626
http://www.musees-franchecomte.com/voyages/visions-du-monde
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Opracowanie: Interoptyka, fot. Izabela Maciejewska, tekst - źródło: www.musee-lunette.fr/en, więcej zdjęć na: www.interoptyka.pl







Tegoroczna Edycja Belutti Brand Days to dwa dni poświęcone spotkaniom z Klientami, prezentacja premierowej                  
i bogatej oferty opraw okularów oraz okularów przeciwsłonecznych. Szczególną uwagę skupiały na sobie te dru- 
gie, z kolekcji SUN 2020! 
Belutti, w nadchodzącym sezonie, stawia mocno na różne warianty i połączenia kolorystyczne. Okulary te świetnie 
sprawdzą się jako oryginalny, charakterystyczny dodatek do stylizacji. Czerwień, biel, butelkowa zieleń – każdy 
użytkownik powinien być zadowolony! Okrągłe oprawki na stałe wpisały się w klasyki mody okularowej. Właśnie 
dlatego nie mogło zabraknąć ich w najnowszej kolekcji. Znalazły się w niej zarówno delikatne metalowe modele, 
jak te bardziej odważne – z dodatkową belką czy jakże modne w tym sezonie zwierzęce wzory. 
Elementem wieńczącym spotkanie była uroczysta kolacja z odrobiną magii. Popisowy pokaz Iluzjonisty skradł 
serca naszych Klientów. 

W dniach 21/22 października, w malowniczo usytuowanej okolicy w Pałacu Romantycznym 
w Turznie, odbyła się prezentacja kolekcji Belutti na rok 2020. 
Najważniejszym celem spotkania z Klientami było przedstawienie niepowtarzalnych korzy-
ści biznesowych jakie ma do zaoferowania marka Belutti. 

ZA NAMI 
III EDYCJA BELUTTI BRAND DAYS! 

2019/642



2019/6 43Już planujemy kolejną IV Edycję Belutti
Brand Days - do zobaczenia!



W dniu 14 listopada,  w klimatycz-

nych wnętrzach Zamku Karp-

niki, odbyła się uroczystość 

5. urodzin marki Caroline 

Abram w Polsce.

Podczas spotkania, zorga-

nizowanego przez firmę 

Optic Collet, miała miejsce 

prezentacja nowości z portfo-

lio projektantki. 

Caroline Abram opowiedziała o naj-

nowszych projektach, zdobytej w tym roku nagrodzie Silmo 

d’Or - w kategorii „Designerskie okulary przeciwsłoneczne”, za 

model  „DIVINE”  - oraz o swoich inspiracjach.  Projektant  Gian-

luca Gualandi zaprezentował historię powstania marki Talla                            

i przedstawił najnowszą kolekcję.

Natomiast Violetta Nowak zapoznała zaproszonych gości            

z nowościami Optic Collet i strategią marketingową firmy na 

rok 2020. Następnie odbyła się sesja zdjęciowa z Projektan-

tami, po której uczestnicy zostali zaproszeni na uroczystą 

kolację w sali restauracyjnej. 

Wieczór w zamkowych komnatach upłynął w przyjaznej               

i sympatycznej atmosferze przy lampce dobrego wina.

Zespół redakcyjny magazynu OKO serdecznie gratuluje jubi-

leuszu oraz życzy dalszych sukcesów! 

Piąte urodziny marki 
CAROLINE ABRAM w Polsce

więcej zdjęć na: 

www.interoptyka.pl

FB @MagazynOko



Rok 2020 Optic Collet dedykuje walce z choro-
bami nowotworowymi. Dochód ze sprzedaży 
akcesoriów okularowych Caroline Abram i wy-
robów własnych przeznaczony zostanie m.in. 
na wsparcie fundacji: Rak’n’Roll i Daję Głowę,     
a także na leczenie i rehabilitację chorej na raka 

Marleny. Redakcja Magazynu OKO także przyłą-
czyła się do akcji, zakupując produkty (na zdjęciu 

obiekt, który jest już w naszej kolekcji). Zachęcamy 
serdecznie do wspierania tej ważnej inicjatywy.  

Obszerna galeria zdjęć z wydarzenia znajduje się na stronie: 
www.interoptyka.pl oraz na Facebook.com/MagazynOko

Fotografie: Agnieszka Koprowicz, Izabela Maciejewska Opracowanie: INTEROPTYKA
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HONGKONG 8 listopada 2019 r. zakończyła się 27. edycja 
Międzynarodowych Targów Optycznych HKTDC Hong-
kong Optical Fair. Trzydniowe targi współorganizowane 
przez Hongkong Trade Development Council (HKTDC)         
i Hongkong Optical Manufacturers Association (HKOMA) 
trwały od 6 do 8 listopada i przyciągnęły ponad 14 000 
nabywców z 96 krajów i regionów.
„Zapotrzebowanie na okulary o wysokiej jakości, innowa-
cyjnych wzorach i inteligentnych możliwościach utrzy-
muje wzrost na rynku globalnym”, powiedział zastępca 
dyrektora wykonawczego HKTDC, Benjamin Chau. „Wy-
stawcy i kupujący z całego świata nadal postrzegają Mię-
dzynarodowe Targi Optyczne w Hongkongu jako ważny 
kompleksowy punkt sprzedaży, który pomaga im od-
krywać większe możliwości biznesowe”. Benjamin Chau 
zauważył, że odnotowano wzrost frekwencji kupujących 
z określonych rynków, w tym z Włoch, Rosji, Indii i Wiet-
namu. Wiele renomowanych międzynarodowych marek, 
detalistów i dystrybutorów odniosło sukces na targach.
Inteligentne okulary w centrum uwagi, ujawniono 
nowe technologie optometryczne.
W miarę rozwoju technologii inteligentne okulary stały się 
przedmiotem zainteresowania branży okularowej. Tego-
roczne targi optyczne zaprezentowały gamę produktów 
wykorzystujących innowacyjne technologie, dostosowu-
jąc je do zmieniającego się popytu na rynku. Lokalna mar-
ka OSSII SOUND zaprezentowała swoje sportowe okulary 

wykorzystujące technologię przewodnictwa kostnego. 
Johnnie Li, założyciel marki, powiedział, że firma spotka-
ła się z nowymi nabywcami zainteresowanymi inteligen-
tnymi produktami z Kanady, Indii, Japonii, Korei, Tajlandii            
i Stanów Zjednoczonych.  
Firma nuVision po raz pierwszy dołączyła do targów                     
w Strefie Rozwiązań IT, Wyposażenia i Wyposażenia Skle-
pu, pokazując oprogramowanie do wirtualnego dostoso-
wywania okularów. Jeden z założycieli firmy, James Lin, 
powiedział, że podczas targów podpisał umowy dystrybu-
cyjne z właścicielami marek z kontynentu i Azji Południo-
wo-Wschodniej, a ponad 10 kupujących złożyło zamówie-
nia na rozwój swoich niestandardowych platform.

 Sympozjum Optometryczne
17. Międzynarodowe Sympozjum Optometryczne, które 
odbyło się podczas targów, zostało po raz pierwszy w tym 
roku certyfikowane przez Radę Edukacji Optometrycznej 
(COPE). Pod hasłem „Postępy w specjalnościach optome-
trycznych”. Sympozjum badało takie tematy, jak optome-
tria lotnicza, widzenie w sporcie oraz zastosowanie sztucz-
nej inteligencji (AI) w okulistyce. Prof. Haotian Lin, dyrektor 
AI i Big Data z Centrum Okulistycznego Zhongshan na 
Uniwersytecie Sun Yat-sen w Chinach kontynentalnych, 
zbadał zastosowanie AI w leczeniu wrodzonej zaćmy,                     
a także pierwszą na świecie konsultację robotów AI.
Więcej informacji na stronie: hkopticalfair.hktdc.com

27. Międzynarodowe Targi Optyczne 
Hong Kong Optical Fair 

Opracowanie: Interoptyka, 
na podst. mat. pras. HKTDC
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Dziękujemy serdecznie za odwiedzenie naszego stoiska - redakcja magazynu OKO 
więcej zdjęć na www.interoptyka.pl oraz Facebook.com/MagazynOko
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wieści z branży 

Informacje z Cechu 
Optyków w Warszawie

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

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

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

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

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

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

Światowy Ty-
dzień Jaskry 

Krakowska Wios-
na Optyczna
2018

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

Zarząd Cechu to organ wybierany co cztery lata podczas co-

rocznego Walnego Zgromadzenia, złożony z 7 osób na czele 

z Prezesem i Wiceprezesem. Spotkania Zarządu odbywają się 

raz w miesiącu, w siedzibie Cechu, przy ulicy Piekarskiej 6 lok. 

5 w Warszawie. Na posiedzeniach dyskutowane są bieżące 

sprawy zgłaszane przez członków Cechu, jak również wszel-

kie ustalenia dotyczące zakresu prowadzonych działań. Cech         

w chwili obecnej zrzesza 96 optyków, głównie z wojewódz-

twa mazowieckiego, choć w naszym gronie mamy również 

optyków np. z Ełku czy Świnoujścia.

Zarząd Cechu Optyków w Warszawie:

Starsza Cechu  Małgorzata Leszczyńska

Podstarszy Cechu  Jerzy Wysocki

Sekretarz  Stanisław Sławecki

Skarbnik   Zbigniew Gajewski

Członek   Beata Kuśmierczyk-Ćwiek

Członek   Arkadiusz Bellitzay

Członek   Małgorzata Madeja 

fot. Cech Optyków w Warszawie
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W maju 2019 roku podczas walnego 
zgromadzenia członkowie Cechu Opty-
ków w Warszawie wybrali nowy zarząd. 
Zadaniem nowych władz będzie przede 
wszystkim  ochrona interesów członków 
poprzez budowanie prestiżu organizacji 
jako ważnego głosu, zarówno w środo-
wisku optycznym, jak i rzemieślniczym. 
We wrześniu odbyło się posiedzenie 
Zarządu Cechu Optyków w Warszawie, 
na którym swoją obecnością zaszczy-
cili nas członkowie poprzednich władz. 
Pracując wiele lat dla naszej organizacji, 
wykonywali swoje obowiązki społecznie, 
częstokroć kosztem własnej działalności 
i rodziny. W dowód wdzięczności obda-
rowaliśmy ich symbolicznie dyplomami 
uznania za zaangażowanie na rzecz na-
szego środowiska, podnoszenia kwalifi-
kacji optyków oraz aktywności w sferze 
zmian przepisów podatkowych. 
Podczas pierwszych spotkań zarządu 
powstał ramowy plan rozwoju organiza-
cji na kolejne lata w oparciu o sugestie 
naszych członków. Jest on dopasowany 
do potrzeb aktualnej sytuacji indywidu-
alnych salonów optycznych. Po analizie 
rynku wzięliśmy pod uwagę bieżące        
i nadchodzące zagrożenia dla biznesu. 
Ustaliliśmy, że priorytetem naszych 
działań będzie szeroko pojęta edukacja, 
a w szczególności kursy podnoszące 
kwalifikacje.  Od pewnego czasu współ-
pracujemy z radcą podatkowym, który 
na bieżąco czuwa nad wprowadzanymi 
zmianami podatkowymi. Dzięki temu 
nasi członkowie otrzymują ważne infor-
macje z odpowiednim wyprzedzeniem. 
Podjęliśmy również rozmowy z kancela-
rią prawną w celu zabezpieczenia inte-
resów naszych członków. Nie zapomi-
namy także o organizacji różnorodnych 
spotkań integracyjnych. 
Podążając za współczesnymi trendami, 

stworzyliśmy nową stronę internetową 
i uruchomiliśmy fanpage na Facebooku. 
Prezentujemy tam informacje w zde-
cydowanie nowocześniejszy sposób. 
Witryna cechu stała się bardziej przej-
rzysta i dostosowana do korzystania na 
urządzeniach mobilnych. Modyfikacją 
jest również lokalizator miejsc prowa-
dzenia salonów naszych członków wraz 
z ich wizytówkami prezentowanymi 
na mapie. Sukcesywnie pojawiają się 
również logotypy firm, które wspierają 
działalność naszej organizacji. Na stronie 
wprowadziliśmy też przekierowanie na 
fanpage na Facebooku, na którym działa 
już grupa zamknięta, ułatwiająca wza-
jemną komunikację i dająca wsparcie    
w codziennej pracy. 
Postanowiliśmy zainicjować comiesięcz-
ne forum dyskusyjne z cyklu: Wieczorne 
spotkania branży optycznej. Zaplano-
waliśmy wykłady i konwersacje doty-
czące ważnych tematów. Zaprosiliśmy 
znanych prelegentów, wśród których są 
Szymon Grygierczyk, Andrzej Styszyń-
ski, Katarzyna Nowicka, Joanna Zdybel, 
wykładowcy Akademii Menrad i wielu 
innych. Sukcesywnie uruchamiamy 
szkolenia z refrakcji, widzenia obuocz-
nego, profesjonalnego doboru opraw 
okularowych, tajników lampy szczelino-
wej, podnoszenia kompetencji sprzeda-
żowych – swoich i pracowników. 
Nie brakuje nam również spotkań inte-
gracyjnych. Regularnie organizujemy 
wspólne wyjścia do teatru, wycieczki, 
a także co roku spotykamy się na wie-
czorze wigilijnym. Na zaproszenie firmy 
Hoya nasi członkowie mają okazję od-
wiedzić laboratorium w Piasecznie, aby 
zobaczyć jak wygląda proces produkcji 
i dystrybucji soczewek okularowych. 
Uczestniczyliśmy w obchodach 25-le-
cia Śląskiego Cechu Optyków. Warto tu 

podkreślić, że w przyszłym roku to nasza 
organizacja będzie świętować ćwierć-
wiecze istnienia.
Bardzo ważne jest dla nas nie tylko 
uczestnictwo w branżowych wydarze-
niach, ale przede wszystkim przejęcie 
inicjatywy i rzeczywiste kształtowanie 
branży optycznej. Chcemy wpływać na 
standardy i jakość pracy, współpracę 
pomiędzy specjalistami i poszerzanie 
kwalifikacji kadry na każdym szczeblu. 
Wyrazem tych starań była organizacja 
konferencji biznesowej podczas 13 
Ogólnopolskiego Kongresu Optyków 
KRIO, organizowana przez Starszą Cechu 
– Małgorzatę Leszczyńską. Pokłosiem 
tych starań było znakomite przygoto-
wanie, rekordowa frekwencja i pozytyw-
ny feedback od uczestników. Warto tu 
zaznaczyć, że działania Cechu Optyków 
w Warszawie odbiły się na Kongresie 
szerokim echem. 

Za zaangażowanie i wkład w rozwój op-
tyki brązową odznakę otrzymał: Tomasz 
Leszczyński, a Starsza Cechu - Małgo-
rzata Leszczyńska oraz Jacek Patejczuk 
i Jacek Wesołowski,   zostali wyróżnieni 
srebrną odznaką.

Wspieramy optyków w prowadzeniu działalności rzemieślniczej 

poprzez podnoszenie kompetencji, pozostając na bieżąco z prze-

pisami prawa,  w celu podniesienia rangi społecznej zawodu, 

dbając o utrwalanie więzi środowiskowych oraz reprezentując 

ich interesy przed instytucjami.
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Jako Zarząd Cechu, pracujemy dla na-
szych członków oraz integracji branży 
optycznej, ponieważ jedynie silna re-
prezentacja daje nam szansę realnego 
działania. 
Zależy nam na zgłaszaniu potrzeb, ocze-
kiwań oraz sugestii dotyczących przy-
szłych działań cechu.
Czekamy na osoby mające pomysły            
i energię do działania, które będą wspie-
rać i motywować zarząd do podejmo-
wania nowych wyzwań. 
Każdy z nas może mieć wpływ na wa-
runki, w jakich funkcjonujemy. 

Jeśli jesteś dyplomowanym opty-
kiem, właścicielem salonu optycz-
nego zapraszamy Cię w szeregi na-
szej organizacji – Cechu Optyków    
w Warszawie. 
Do wstąpienia do naszej organizacji za-
praszamy szczególnie optyków, którzy 
pragną podwyższać swoje kwalifikacje 
i zdobywać nowe doświadczenia. Od 
2003 r. nieprzerwanie organizujemy 
kursy refrakcji. Przeszkoliliśmy w tym 
zakresie łącznie ponad 1000 osób, które 
uczestniczyły w początkowo dwustop-
niowym, a obecnie mającym cztery nie-
zależne etapy, kursie refrakcji. Dzięki tym 
działaniom w sposób znaczący wzrósł 
poziom wiedzy z zakresu refrakcji, a tym 
samym podniosła się świadomość opty-
ków, jak ważne jest rozwijanie umiejęt-
ności. Kolejne w ofercie szkoleniowej, 
realizowanej przez Cech, były kursy 
ortoptyczne dla optyków, przybliżające 
możliwości diagnostyki i zakres ćwi-
czeń służących usprawnianiu układu 
wzrokowego. Nie zabrakło też szkolenia                  
z zakresu komunikacji z klientem. Propo-
zycja dotyczyła kursu dedykowanego 
specjalistom sprzedaży w salonach 
optycznych. Bazuje on na autorskim 

programie stworzonym przez Birgit 
Schott, ze szczególnym uwzględnie-
niem kolejnych faz rozmowy z klientem 
i indywidualnej analizy jego potrzeb. Re-
alizowaliśmy również szkolenie z zakresu 
budowania zespołu, przybliżające typy 
osobowości i możliwości postępowania 
w zależności od prezentowanego rysu 
charakterologicznego pracownika. Or-
ganizujemy także kurs z zakresu pomocy 
wzrokowych oraz autorskie szkolenie pt.: 
Jak wznieść swój biznes na wyższy poziom 
prowadzone przez naszą Starszą Cechu 
– p. Małgorzatę Leszczyńską.
Do naszej organizacji zapraszamy rów-
nież osoby, które lubią spotkania i im-
prezy towarzyskie. W ramach integracji 
środowiska naszych członków organizo-
waliśmy bale karnawałowe dla optyków, 
wyjścia do teatru, do filharmonii, kolacje 
wigilijne, jak również tematyczne wy-
cieczki. Co pięć lat organizujemy impre-
zy z okazji kolejnych Jubileuszy istnienia 
Cechu. Ostatni z nich, dwudziestolecie 
Cechu, w kwietniu 2015 r. w hotelu 
Mercure połączony był ze zwiedzaniem 
Muzeum Powstania Warszawskiego, jak 
również spacerem po Starówce i wizytą 
w Zamku Królewskim. Spotkało się to        
z entuzjastycznym przyjęciem. 
Jako organizacja zrzeszająca właści-
cieli salonów optycznych, zapraszamy 
do Cechu optyków profesjonalistów.                               
W naszych szeregach znajdziecie Pań-
stwo jedynie optyków posiadających 
potwierdzone dyplomem wykształcenie 
kierunkowe. Działamy zgodnie ze statu-
tem organizacji, zawierającym zarówno 
zakres jej funkcjonowania, jak również 
prawa i obowiązki członków. Dbamy 
nie tylko o profesjonalizm, ale również                                                               
o etykę zawodu optyka, kierując się 
stworzonym na potrzeby stowarzysze-
nia Kodeksem Etycznym. Posiadamy      

w swoim gronie rzeczoznawców po-
wołanych przez KRIO, którzy w sposób 
merytoryczny wydają bezpłatne opinie 
odnośnie wykonania okularów korekcyj-
nych.
Zapraszamy do naszego grona każ-
dego optyka, który pragnie mieć 
poczucie, że ktoś dba o jego interesy. 
Będąc osobą zrzeszoną, działając na 
dzisiejszym trudnym i konkurencyj-
nym rynku, macie Państwo możliwość 
zwrócenia się  o wsparcie do biura 
Cechu, jak również skontaktowania 
się i korzystania z doświadczenia kole-
gów działających w branży optycznej 
na grupie zamkniętej na Facebooku. 
Jako organizacja, na bieżąco informu-
jemy swoich członków o kluczowych 
zmianach dotyczących prowadzonej 
działalności. 
Jesteśmy również członkiem Krajowej 
Rzemieślniczej Izby Optycznej, zrze-
szającej cechy optyczne z terenu całej 
Polski. Z tytułu przynależności, nasi 
członkowie korzystają m.in. z preferen-
cyjnych cen za uczestnictwo w organi-
zowanych przez Izbę cyklicznych, bran-
żowych imprezach wystawienniczych, 
tj. Kongresach i Targach Optycznych, 
jak również w przypadku rozpoczęcia 
studiów licencjackich oraz uzupełniają-
cych magisterskich otrzymują znaczącą 

bonifikatę przy opłacie czesnego.

 Zapraszamy do grona optyków 
- profesjonalistów!

Biuro Cechu ul. Piekarska 6/5 w Warsza-

wie, czynne od pn. do pt. od godz. 9:00 

do 13:00, tel. 22 635 78 67, e-mail: 

cech.optyk@interia.pl

strona: www.cechoptyk.waw.pl
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Szkolenia w Pomorskim 
Cechu Optyków

Optodysleksja, problemy z nauką, terapia widzenia
11.01.2020
 
11 stycznia 2020 r. serdecznie zapraszamy na szkole-
nie o optodysleksji, problemach z nauką i terapii wi-
dzenia. Szkolenie przeprowadzi Barbara Pakuła.
Barbara Pakuła jest optometrystą, absolwentką stu-
diów magisterskie na kierunku Optometria na Uni-
wersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po-
maga dzieciom i dorosłym lepiej widzieć, dobierając 
okulary, soczewki kontaktowe oraz prowadząc terapię 
widzenia w zakresie m.in.: zeza, niedowidzenia, zabu-
rzeń akomodacji, zaburzeń ruchów oczu oraz zabu-
rzeń koordynacji wzrokowo-ruchowej. Barbara Pakuła 
jest też autorką książek do terapii niedowidzenia z se-
rii „Ćwiczę oko!”

Ramowy plan szkolenia o optodysleksji:
– problemy w nauce – wprowadzenie
– zdrowie oczu i wady refrakcji
– podświadome i automatyczne funkcje wzroku
– motoryka oka
– akomodacja – zaburzenia i wpływ na naukę
– widzenie obuoczne – zaburzenia i wpływ na naukę
– dominacja oka
– przetwarzanie wzrokowe
– kolorowe filtry
– jakie mamy możliwości?

– współpraca pomiędzy specjalistami
– dysleksja i co dalej?
 
Koszt udziału w szkoleniu:
osoby niezrzeszone: 360 zł
członkowie Pomorskiego Cechu Optyków: 160 zł
__________________________________________
 
Kurs refrakcji II stopnia – widzenie obuoczne
 
Kurs skierowany jest do osób, które potrafią przepro-
wadzić badanie refrakcji. Na kursie będziemy zgłę-
biać zagadnienia widzenia obuocznego. Odpowiemy 
sobie na pytania jak rozpoznać zaburzenia widzenia 
obuocznego i je skorygować.

Kurs obejmuje zagadnienia:
- pryzmaty i ich zastosowanie 
- heteroforie, heterotropie – badanie i sposoby korek-
cji 
- zależność między akomodacją a konwergencją
- cover test (obiektywny, subiektywny, pryzmatyczny)
- praktyczne wykorzystanie dostępnych testów

Czas trwania to 48 godzin, podzielone na 3 weeken-
dowe zjazdy po 8 godzin lekcyjnych każdego dnia.
 
Szczegóły dotyczące ceny i dokładnego terminu poja-
wią się w najbliższym czasie na stronie:
http://pco.net.pl/

Miejsce szkoleń:
Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przed-
siębiorstw, Gdańsk, ul. Piwna 1/2 sala 215.

Szkolenie jest organizowane przez Pomorski Cech 
Optyków. Jeżeli są Państwo zainteresowani uczestni-
ctwem w szkoleniu, proszę o kontakt z Cechem:
pomorski.cech@wp.pl, zarzadpco@wp.pl
tel. 609 146 000, 602 474 607

52

inf. wł. PCO

54 2019/5

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 
soczewkami kontaktowymi 
daleki powinien znajdować            
się w nieskończonej odległości. 

medycyna 
i optyka

Barbara Pakuła - optometrystka, 
terapeuta widzenia, kontaktolog.

Diagnostyka 
i terapia akomodacji 



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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Podczas 13. Kongresu Optyków KRIO 

w Karpaczu miałam zaszczyt popro-

wadzić konferencję biznesową, która 

w całości została poświęcona proble-

mom reklamacji.

Do projektu zaprosiłam znanych               

w branży praktyków, którzy przygo-

towali prelekcje według zapropono-

wanego schematu. Każdy wykład na-

wiązywał do poprzedniego tak, aby 

razem tworzyły jedną całość. Podczas 

wykładów prelegenci przedstawili 

sposoby na rozwiązanie problemów     

z klientami. Przekaz był zbudowany na 

zapobieganiu niedomówień powsta-

łych w procesie sprzedaży rozwiązań 

optycznych.

Konferencję rozpoczęła Justyna Nater 

– przewodnicząca PTOO, absolwentka 

Politechniki Wrocławskiej, znana autor-

ka bloga „Dbaj o wzrok”, która omówiła 

temat współpracy między specjali-

stami. Poruszyła również kwestię po-

trzeb i oczekiwań klienta, podpierając 

się doświadczeniami  zaczerpniętymi          

z wpisów na prowadzonym przez nią 

blogu. Mogliśmy się dowiedzieć, że 

najważniejsza w salonie jest atmosfe-

ra, profesjonalizm i zaangażowanie 

personelu. Swoją prelekcję oparła na 

3 fundamentach budowania zgranego 

zespołu. 

Pierwszym z nich jest personel. Aby 

salon optyczny mógł funkcjonować 

i zapewniać dobre widzenie swoim 

klientom, niezbędne jest zatrudnienie 

ludzi o odpowiednich kompetencjach 

i kwalifikacjach. Nie wystarczy mieć 

dobrych sprzedawców, gdyż klienci 

oczekują specjalistycznej opieki nad 

ich widzeniem. Sprostanie tym wyma-

ganiom wymusza dołączenia do ze-

społu specjalistów z zakresu badania 

wzroku. Salon, który chce konkurować 

na obecnym rynku, musi zapewnić 

kompleksową obsługę, począwszy od 

analizy potrzeb, przez dokładne bada-

nie widzenia, kończąc na doradztwie 

właściwych produktów.

Kolejnym fundamentem jest profe-

sjonalizm, który wynika z posiada-

nej przez specjalistów wiedzy. Każdy 

członek zespołu powinien posiadać 

umiejętności analityczne niezbędne 

do poznania potrzeb klienta. Kluczem 

do zadowolenia jest jednak prawidło-

wo wykonany ostateczny wyrób. W re-

zultacie klient ma otrzymać właściwą 

korekcję i odpowiednio dopasowany 

produkt. W tym celu niezbędna jest 

wiedza o kliencie, która jest zdoby-

wana na każdym etapie jego obsługi 

w salonie optycznym przez wszyst-

kie osoby biorące udział w tworzeniu 

planu jego indywidualnych rozwiązań 

optycznych.
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Ostatnim fundamentem jest etyka za-

wodowa. To bardzo szerokie pojęcie. 

Najważniejszy jest jednak szacunek         

i partnerstwo. Dbanie o wizerunek 

własny i firmy buduje zaufanie do 

przedstawianych propozycji zakupo-

wych. Buduje dobre relacje i tworzy 

przyjazną dla wszystkich atmosferę 

współpracy.

Wprowadzając do swoich salonów 

trzy fundamenty: zespół, profesjona-

lizm oraz szacunek możemy realnie 

wpływać na poprawę jakości obsłu-

gi, jak również na zwiększenie ilości 

oferowanych produktów. Tak więc 

współpraca między specjalistami jest 

kluczem do satysfakcji z wykonywanej 

pracy. Aby dostarczać produkty speł-

niające oczekiwania klienta, należy go 

poznać. Niezbędny jest więc wywiad 

i analiza potrzeb klienta. Poznanie go 

jest więc priorytetem, a zbieranie fak-

tów i doświadczeń podstawą do ukie-

runkowania na niezbędne rozwiązania 

optyczne.

O budowaniu stabilnego biznesu      

opartego na standardach obsługi, któ-

re pomagają w utrzymaniu zadowole-

nia klienta, opowiedział nam w swoim 

wykładzie ceniony i znany specjalista 

komunikacji bezpośredniej, praktyk 

sprzedaży i autor szkoleń – Tomasz 

Krawczyk z firmy Stainer Consulting. 

Nawiązał on do 8 zasad zarządzania ja-

kością, gdzie najważniejszą jest orien-

tacja na klienta. Skupił naszą uwagę 

na jego oczekiwaniach i potrzebach, 

które prowadzą w efekcie końcowym 

do zadowolenia. Pokazał jak istotne 

jest rozumienie problemu, z którym 

klient do nas przyszedł. Podczas wy-

kładu przypomniał o procesie obsługi,  

który bardzo pomaga w systemowym 

podejściu do biznesu i koncentruje 

się na zapewnieniu dobrego widzenia 

poprzez poznanie klienta. Większość 

reklamacji w salonach optycznych 

spowodowanych jest zaniedbaniem 

jednego z przedstawionych etapów 

w procesie obsługi, przez co klient jest 

rozczarowany dokonanym zakupem. 

Podczas wykładu dowiedzieliśmy się, 

że najczęstszą przyczyną reklamacji 

jest nieprawidłowe użytkowanie oku-

larów. Dopiero w dalszej kolejności 

plasuje się brak skupienia i chęci po-

magania oraz brak umiejętności do-

radczych. Natomiast na samym końcu 

jest brak wiedzy produktowej. 

Najważniejsze w procesie obsługi re-

klamacji jest jednak zadbanie o własny 

stan ducha, który pomoże uspokoić 

emocje klienta. Należy wykazać wy-

rozumiałość i życzliwość w rozmowie, 

pokazać zainteresowanie i chęć po-

mocy. Nigdy nie można sugerować 

winy. Problem może wynikać z róż-

nych przyczyn, czasem nawet bardzo 

błahych, dlatego należy doskonalić 

swoje umiejętności przez cały czas, 

gdyż każdemu z nas zależy na zaspo-

kajaniu oczekiwań klienta i jego pełnej 

satysfakcji z dokonanego wyboru.

Bez względu na sytuację, powinniśmy 

być zadowoleni, gdy klient wraca do 

fot. INTEROPTYKA, więcej zdjęć na www.interoptyka.pl oraz Facebook.com/MagazynOko
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nas z reklamacją. Dla wielu z nas wy-

daje się to bardzo dziwne, jednak takie 

okoliczności pozwalają naprawić po-

pełniony błąd, podczas gdy w innej sy-

tuacji tracimy klienta. Podczas prelekcji 

przeprowadzonej przez Szymona Gry-

gierczyka, zajmującego kierownicze 

stanowisko w Hoya Lens Poland i ak-

tywnie działającego na rynku optycz-

nym, dowiedzieliśmy się, jak wykorzy-

stać problem i zmienić go w szansę na 

dodatkową sprzedaż.

Mamy dwie grupy klientów, którzy są 

niezadowoleni z zakupów w naszych 

salonach. Jedni to tacy, którzy wraca-

ją  i nam o tym mówią, drudzy już ni-

gdy do nas nie przyjdą. Niestety każda                                 

z nich może nam szybko zniszczyć 

dobrą opinię, dlatego ważne jest, 

aby po każdym zakupie mieć kontakt                                                                 

z klientem i sprawdzać, czy wykona-

liśmy właściwie swoją pracę. Jeden 

zadowolony klient opowie o naszym 

salonie może 3 osobom, ale niezado-

wolony powie o tym aż 10. Patrząc cho-

ciażby na ten przykład, możemy sobie 

wyobrazić, jak mocno działa reklama 

szeptana i ilu zadowolonych klientów 

musimy pozyskać, żeby zatrzeć ślad po 

nieprzyjemnym incydencie.

Najistotniejsze jest więc posiadanie 

wiedzy o problemach naszych klien-

tów z zakupionymi produktami. Powin-

niśmy polubić reklamacje, gdyż dają 

one nam szansę na poprawę wizerun-

ku, odzyskanie sympatii klienta czy też 

doskonalenie własnych umiejętności. 

Z każdego incydentu powinniśmy 

wynosić jakąś naukę na przyszłość, by 

nie powtarzać popełnianych wcześniej 

błędów. Wszystko to prowadzi do roz-

woju i satysfakcji podnoszącej pew-

ność siebie. Czasem warto przyznać 

się do błędu, gdyż buduje to zaufanie 

klientów. Poczucie bezpieczeństwa         

i zaopiekowanie się ich problemami 

jest najcenniejszą wartością jaką mo-

żemy im dać. Znając podstawowe 

potrzeby klientów, jesteśmy przygoto-

wani do świadczenia usług na najwyż-

szym poziomie. Dajemy tym samym 

sygnał „jesteś w dobrych rękach”, który 

buduje nasz autorytet i przynosi niesa-

mowitą satysfakcję z wykonywanego 

zawodu.

Każda reklamacja daje firmie szansę na 

weryfikację jakości i odzyskanie nieza-

dowolonego klienta. Takie podejście 

przedstawia nas jako firmę godną za-

ufania i dbającą o klienta. Nawet naj-

bardziej niezadowolony klient może 

stać się naszym ambasadorem pod 

warunkiem, że podejdziemy do niego 

z całkowitą powagą oraz z troską i wy-

rozumiałością rozwiążemy przyczyny 

zakupu nieodpowiedniego produktu.

Pod koniec konferencji Maciej Zbą-

ski, menadżer do spraw kluczowych 

klientów w firmie Essilor Polonia, prze-

prowadził wywiad z mgr Janem Pytel, 

który odpowiadał na pytania dotyczą-

ce postępowania z reklamacjami. To 

bardzo obszerny temat, który wywo-

łał wiele emocji wśród uczestników. 

Między innymi padła odpowiedź na 

pytanie o różnicę między gwarancją 

a rękojmią. Mecenas wyjaśnił pojęcie 

gwarant i przedstawił idealną sytuację, 

jak powinien podejść pracownik salo-

nu do klienta składającego reklamację.

Jest mi niezmiernie miło, że wspólnie    

z uczestnikami mogłam tworzyć kon-

ferencję biznesową podczas 13 Kon-

gresu Optyków w Karpaczu. Dziękuję 

za zaufanie, jakim po raz kolejny zosta-

łam obdarzona. Jestem zaszczycona, 

że powierzono mi organizację eventu.

Bardzo dziękuję za zainteresowanie 

tematami, które przejawiało się liczną 

obecnością na sali uczestników konfe-

rencji. To było niesamowite doświad-

czenie. Wasza aktywność przerosła 

moje najśmielsze oczekiwania. Jestem 

z was bardzo dumna.

Szczególnie chcę podziękować za-

proszonym prelegentom. O takiej 

współpracy mogłam tylko pomarzyć. 

Nie mogę również pominąć zespołu 

OPTOM, który pomagał w organizacji 

imprezy. Dziewczyny w czarnych ko-

szulkach z logo kongresu spisały się 

na medal. Pomagały w dotarciu do sali 

konferencyjnej, co nie było takie pro-

ste. Tym bardziej, że takiej frekwencji 

jeszcze nigdy nie było. To była niesa-

mowita przyjemność pracować dla 

was. Wierzę, że każdy, kto miał okazję 

w tej konferencji uczestniczyć, uzupeł-

nił lub ugruntował swoją wiedzę. Jesz-

cze raz bardzo wszystkim dziękuję.
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   Małgorzata Leszczyńska

Nazywam się Małgorzata Leszczyńska. 
Jestem optykiem i optometrystą. 
Od ponad 20 lat prowadzę Salony  Op-
tyczne OPTOM Leszczyńscy. 
Stworzyłam zgrany zespół specjalistów 
dobrego widzenia. 
Zarządzam Partnerską Grupą Zakupową 
OPTOM.
Od kilku lat jestem ekspertem KRIO i re-
daguję artykuły do Kampanii  o Dobrym 
Widzeniu. 
W maju 2019 powierzono mi stanowisko 
Starszego Cechu Optyków  w Warszawie. 
Pracuję również w zarządzie KRIO. Jako 
trener pomagam przedsiębiorcom od-
nosić sukcesy w optyce.
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W Y D A N I E  S P E C J A L N E  -  K A R PA C Z

fot. INTEROPTYKA, więcej zdjęć: www.interoptyka.pl/nowosci/galeria_foto 
oraz na Facebook.com/MagazynOko

KARPACZ W dniach 14-17 listopada 
2019 odbył się 13. Ogólnopolski Kon-
gres Optyków KRIO oraz towarzyszą-
ca wydarzeniu Wystawa Optyczna 
OPTYKA 2019. 
Dwa dni konferencyjne zostały po-
dzielone na panele tematyczne: na-
ukowy oraz marketingowy.
Program obfitował w liczne interesu-
jące wydarzenia, także artystyczne. 
Pierwszego dnia Kongresu Wieczór 
Branżowy uświetnił występ Olgi Szo-
mańskiej z zespołem. Sponsorem 

wydarzenia była firma Vadim Eyewe-
ar, obchodząca w tym roku jubileusz 
10-lecia. 
Podczas uroczystego zakończenia 
Kongresu zagrał natomiast zespół 
IRA, na koncert zaprosiły firmy: HOYA 
i SEIKO. 
W trakcie uroczystości wręczono od-
znaczenia następującym osobom:
Brązowa odznaka „Za zasługi dla 
Optyki Polskiej”
1. Joanna Antczak
2. Stanisław Woźniak

3. Sylwester Maślankiewicz
4. Bogdan Kacperski
5. Robert Grzeszczak
6. Grzegorz Romanik
7. Tomasz Leszczyński
Srebrna odznaka „Za zasługi dla 
Optyki Polskiej”
1. Małgorzata Leszczyńska
2. Szczepan Pietruszka
Więcej informacji znajdą Państwo na 
stronie: www.kongreskrio.pl oraz    
w kolejnym wydaniu magazynu OKO. 

PARTNER MEDIALNYPARTNER MEDIALNY
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OPTYKA 2019 
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2. Bieg Czas na Wzrok  
1796 par okularów korekcyjnych dla podopiecznych 

Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce

W sobotę, 12 października, plejada 
gwiazd oraz wszyscy miłośnicy bie-
gania po raz kolejny zjednoczyli się 
w szczytnym celu. W tygodniu ob-
chodów Światowego Dnia Wzroku 
odbył się 2. Charytatywny Bieg Czas 
Na Wzrok – wyjątkowe wydarzenie 
o charakterze sportowo-rodzinnym. 
Celem tegorocznej edycji było pobi-
cie rekordu z 2018 roku w pomaganiu 
przez bieganie. Organizator – Grupa 
Essilor – zobowiązała się bowiem do 
przekazania podopiecznym Stowa-
rzyszenia SOS Wioski Dziecięce ilości 
okularów korekcyjnych odpowiada-
jącej liczbie wszystkich Zawodników 
Biegu. Tym samym aż 1796 par oku-
larów powędruje do potrzebujących 
dzieci. Wydarzenie wsparła swoim 
udziałem plejada gwiazd, m. in.: Anna 
Dereszowska, Daria Widawska, Stani-
sław Karpiel-Bułecka, Małgorzata i Ra-
dek Majdanowie, Marzena Rogalska, 
Beata Sadowska, Magda Steczkowska, 
Bogna Sworowska, Maciej Myszkow-
ski i wiele innych. 
2. Bieg Czas Na Wzrok odbył się w Mia-
steczku Wilanów, przy Plaży Wilanów, 
u zbiegu ulic Przyczółkowej i Wilanow-
skiej. Zawody rozegrano na dystansie 
ok. 5 km. 

Światowy Dzień Wzroku i podsu-
mowanie kampanii Czas Na Wzrok 
40+
Każdego roku, w październiku, ob-
chodzony jest Światowy Dzień Wzro-
ku (World Sight Day). Celem jego 
obchodów jest propagowanie po-
trzeby regularnych badań oraz sze-
roko zakrojona edukacja w zakresie 
prawidłowej korekcji wzroku. Okazu-
je się, że ponad 80 proc. informacji                                                   
z otaczającego nas świata odbiera-
my za pomocą oczu. Jednocześnie 
– jak wynika z przeprowadzonych 
na zlecenie Grupy Essilor badań                                                      
w lutym bieżącego roku, 64 proc. osób 
nie bada regularnie swojego wzroku. 
Dlatego tak ważna i potrzebna jest 
edukacja w tym zakresie.  2. Bieg Czas 
Na Wzrok, zorganizowany w tygodniu 
obchodów Światowego Dnia Wzroku, 
to wyjątkowe wydarzenie, podczas 
którego Organizatorzy podsumo-
wali tegoroczne działania w ramach 
ogólnopolskiej kampanii edukacyj-
nej Czas Na Wzrok 40+, skierowanej 
do osób po 40. roku życia. Głównym 
jej celem jest szeroka edukacja w za-
kresie prezbiopii, czyli naturalnego 
procesu starzenia się oka, ale przede 
wszystkim - budowania świadomości 

potrzeby regularnych badań wzroku        
i prawidłowej korekcji okularowej.

1 uczestnik = 1 para okularów dla 
dziecka
Charytatywny charakter 2. Biegu Czas 
Na Wzrok podkreślił wspólny cel – po-
moc dzieciom. Organizatorzy przeka-
żą podopiecznym Stowarzyszenia SOS 
Wioski Dziecięce w Polsce, które zaj-
muje się dziećmi opuszczonymi, osie-
roconymi i zagrożonymi utratą opieki 
rodziców, oraz rodzinom zastępczym 
aż 1796 par okularów korekcyjnych, 
które w znacznym stopniu poprawią 
jakość życia. Każda para okularów jest 
kolejną szansą na lepszą przyszłość. 
Dzięki poprawie wzroku dzieci lepiej 
się komunikują, osiągają lepsze wyniki 
w nauce czy po prostu są pewniejsze 
siebie. Chętniej podejmują wyzwania 
i nawiązują nowe relacje. 

Plejada gwiazd na 2. Biegu Czas Na 
Wzrok 
Działania komunikacyjne w ramach 
Biegu wsparło wiele znanych gwiazd, 
m. in.: Danuta Stenka, Artur Żmijew-
ski, Anna Dereszowska, Karina Kun-
kiewicz, Laura Gessler, Karolina Mali-
nowska, Beata Chmielowska-Olech, 
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Krzysztof Jankes Jankowski, Stanisław 
Karpiel-Bułecka, Katarzyna Cichopek   
i Marcin Hakiel, Zofia Zborowska, 
Marcin Mroczek, Jacek Kopczyński, 
Daria Widawska, Mateusz Borek, 
Maciej Florek Gleba, Maciej Mysz-
kowski, Jolanta Fraszyńska, Ewa 
Pacuła, Marzena Rogalska, Beata 
Sadowska, Małgorzata Rozenek-
Majdan i Radosław Majdan, Lidia Po-
piel, Maciej Iwański, Natalia Jakuła, 
Bożydar Iwanow, Sergiusz Ryczel, 
Anna Samusionek, Bogna Sworow-
ska, Tomasz Ciachorowski, Tomasz 
Zimoch oraz Magda Steczkowska. 
Część z nich wzięła udział w biegu     
i wspólnie z pozostałymi Zawodni-
kami pokonała trasę 5 km po to, aby 
poprawić jakość widzenia potrzebu-
jących dzieci.

Atrakcje w Miasteczku Biegowym
Organizatorzy przygotowali również 
szereg atrakcji rodzinnych – zarów-
no dla dzieci, jak i dorosłych. Każdy 
mógł zupełnie bezpłatnie poddać się 
badaniu wzroku. Z myślą o rodzinach 
udostępniona była strefa rekreacji                 
z animacjami dla najmłodszych, stre-
fa z food truck’ami oraz strefa chill 
out. Przed Biegiem Głównym odbył 
się także Bieg Dzieci. Po wręczeniu 
nagród najlepszym zawodnikom na 
scenie wystąpiła Magda Bereda. Wy-
darzenie zwieńczył energetyczny 
koncert zespołu Future Folk. 
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 
firma Bausch+Lomb ULTRA(r), produ-
cent szkieł kontaktowych, a Partne-
rem wydarzenia Dzielnica Wilanów.

Patroni merytoryczni: Krajowa Rze-
mieślnicza Izba Optyczna, Polskie To-
warzystwo Optometrii i Optyki.

Więcej informacji o wydarzeniu:
www: www.bieg.czasnawzrok.pl
Obszerna galeria zdjęć znajduje się 
na stronie: www.interoptyka.pl oraz 
Facebook.com/MagazynOko

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

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

fot. Agnieszka Koprowicz

Redakcja magazynu 
OKO także miała na 
Biegu swoją reprezen-
tację. 
Nasi zawodnicy „wy-
biegali” trzy pary oku-
larów korekcyjnych dla 
podopiecznych Stowa-
rzyszenia SOS Wioski 
Dziecięce. 
Cieszymy się, że mo-
gliśmy w ten sposób 
wesprzeć potrzebujące 
dzieci.  
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wieści z branży 

JZO 
świętuje rok współpracy z Nikon

Rok temu, w ofercie 
JZO S. A. pojawiły się po raz pierwszy so-

czewki okularowe Nikon, debiutując tym samym na pol-
skim rynku optycznym. W trakcie wystawy OPTYKA 2019, towarzy-

szącej Ogólnopolskiemu Kongresowi KRIO w Karpaczu, przedstawiciele JZO 
celebrowali ten jubileusz wspólnie z Marzeną Rogalską i Maciejem Orłosiem, amba-

sadorami kampanii Czas na wzrok. „Powierzenie nam – JZO S. A. – dystrybucji szkieł okula-
rowych Nikon to dla nas ogromne wyróżnienie, ale i wyzwanie. Miniony rok był dla nas czasem 

intensywnej pracy, której efekty już widzimy. Wspólnie z wyselekcjonowanymi salonami optycznymi, 
zbudowaliśmy sieć dystrybucji, która gwarantuje klientowi końcowemu najwyższą jakość obsługi.” – po-

wiedział Łukasz Ruta, Dystrykt Manager JZO S. A. Nikon Lenswear posiada ponad 100-letnie doświadcze-
nie w zakresie optyki precyzyjnej. Jako pionier  technologii optycznej, firma Nikon dąży do 

zaprojektowania takich soczewek okula- rowych, które zagwarantują najlepszą ja-
kość widzenia każdemu użytkownikowi okularów. Wysoko wyspecjalizowany 

kalkulator obliczeniowy NODE (Nikon Optical Design Engine) optymalizuje 
powierzchnie optyczne, wkalkulowując indywidualne parametry użytkownika 
tak, aby zapewnić wyraźne, ostre, pozbawione zniekształceń i komfor-
towe widzenie. Rozpoznawalność marki Nikon na polu fotografii oddziałuje na 
postrzeganie soczewek okularowych Nikon. Aż 80% użytkowników, którzy 
wybrali soczewki Nikon, pamięta mar- kę swoich soczewek. „Klienci oczekują 
najwyższej jakości widzenia, bez kom- promisów i soczewek tak cienkich, jak 
to możliwe. To wszystko gwarantują soczewki Nikon, zarówno progresyw-
ne, jak i jednoogniskowe.” –  potwierdza Łukasz Ruta, Dystrykt Manager JZO S. A. 
Choć obecne od niedawna na polskim ryn- ku optycznym, już doczekały się wyróżnień 

także wśród profesjonalistów. 
Progresywne soczewki okularowe Nikon Presio Master Infinite w 2018 roku zdobyły Złoty Medal Optyka.

JZO S.A. Polski Ekspert Optyczny wspiera wzrok pokoleń Polaków od 1945 r., dostarczając najwyższej jako-
ści soczewki okularowe, zapewniając doskonałą korekcję i ochronę wzroku. Firma od lat rozwija swoją 

działalność, inwestując w nowe technologie i tworząc nowe konstrukcje soczewek. Laborato-
rium JZO S. A. jest jednym z najnowocześniejszych zakładów w branży optycznej w Polsce 

oraz w całej Europie. Spółka jest wyłącznym dystrybutorem soczewek Nikon w Pol-
sce. Od 2016 r. JZO S.A. jest częścią Grupy Essilor – światowego lidera w bran-

ży optycznej z ponad 170-letnią tradycją, działającego w ponad 100 
krajach, na 5 kontynentach i realizującego misję „poprawa 

jakości życia poprzez poprawę widzenia”. 
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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
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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
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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

Teraz nowe, 
!

TU OKULARNIK

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

tel. 604 48 37 39
okularki32@wp.pl

SPRZEDAM

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

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

669 905 905 

więcej informacji znajdą 
Państwo na stronie:

www.interoptyka.pl
oraz

facebook.com/MagazynOko
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- OCT - tomograf okulistyczny 
-iVue- made in USA

- Urządzenia diagnostyczne do 
gabinetu okulistycznego

- Polomierze - perymetry okuli-
styczne.

Serwis urządzeń okulistycznych 
i Naprawy

OFERTA OKAZYJNA

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

SPRZEDAM
używane wyposażenie 
zakładu optycznego,

w tym: autorefraktometr 
z keratometrem 

automat ESSILOR KAPPA, 
foropter TOPCON 

oraz lampę szczelinową

tel. 785734797
 jerzy862@gmail.com

2019/4

UWAGA

SPRZEDAŻ i SERWIS

URZĄDZEŃ firmy ESSILOR
TARCZE SZLIFIERSKIE
ceny konkurencyjne

tel. 600 433 463
agalczynski@wp.pl

- 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

kat.

Teraz nowe, 
!

TU OKULARNIK
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- OCT - tomograf okulistyczny 
-iVue- made in USA

- Urządzenia diagnostyczne do 
gabinetu okulistycznego

- Polomierze - perymetry okuli-
styczne.

Serwis urządzeń okulistycznych 
i Naprawy

OFERTA OKAZYJNA

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

ELEFANT - OPTYKA

automaty szlifierskie z gwarancją 
12 miesięcy: Essilor Kappa/Gam-
ma, Nidek, sprawny serwis, części 
zamienne nowe i regenerowane, 

tarcze szlifierskie

 tel. 664760066 
e-mail: miki@elefantoptyka.pl 

www.elefantoptyka.pl  
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SPRZEDAŻ i SERWIS

URZĄDZEŃ firmy ESSILOR
TARCZE SZLIFIERSKIE
ceny konkurencyjne

tel. 600 433 463
agalczynski@wp.pl

Firma nawiąże współpracę z przedstawicielami handlowymi w kategorii: 
sprzedaż opraw okularowych. Przedmiotem współpracy jest dystrybucja 
opraw z najnowszych kolekcji, w różnym przedziale cenowym w tym orygi-
nalne włoskie oprawy marki premium.  

 
Kontakt.  tel.   662 588 014    turekpawel123@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

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

70 2019/3

669 905 905 

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

71

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

Sprzedam Salon Optyczny 
w centrum Szczecina, 

pow. lokalu 45 m2  

tel. 604 48 37 39    
okularki32@wp.pl

Z głębokim smutkiem i żalem informujemy, że po ciężkiej 
chorobie, w dniu 3.12.2019 zmarł

Mistrz Optyk Aleksander Filak

Założyciel i nieprzerwanie od 1994r Prezes Śląskiego 
Cechu Optyków w Katowicach,

wcześniej członek zarządu Stowarzyszenia Optyków 
Polskich, członek Komisji Branżowej Optyków,

Przewodniczący Rady Starszych Krajowej Rzemieślni-
czej Izby Optycznej, Przewodniczący Komisji 

Egzaminacyjnej w zawodzie Optyk okularowy przy Izbie 
Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości 
w Katowicach, Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej 

przy Krajowej Rzemieślniczej Izbie Optycznej 
w Warszawie.

Odszedł Rzemieślnik, Nauczyciel, wymagający Egza-
minator, Przewodnik i Przyjaciel odznaczony Złotym 

Medalem KRIO za Zasługi dla Optyki Polskiej

Non Omnis Moriar

Rodzinie oraz bliskim Ś.P. Aleksandra Filaka 
składamy najszczersze wyrazy współczucia 

Śląski Cech Optyków
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