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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 31

AM OPTICAL BYDGOSZCZ 9

ARGA POZNAŃ 71

BINOKL JABŁONOWO 33

CAMRO SOPOT 15

CLEX POLSKA SZCZECIN 48

DEK OPTICA WROCŁAW 37

ELEFANT OPTYKA POZNAŃ 71

HADAŚ-MARCINIAK WARSZAWA 64

HUMEL JÓZEFÓW 64

IDEA OPTICA OPOLE 21

IQ PRISMA OPOLE 23

JAI KUDO POZNAŃ 19

KAMEX JÓZEFÓW 6

LEICA EYECARE OLSZTYN 76

MAŻEX WARSZAWA 60

MEDICAL PARTNER POZNAŃ 61

NETZPOLSKA.PL POZNAŃ 49

OKO OPTICAL STRZELIN 4,5

OPTALEX WARSZAWA 61
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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 27

OPTI SERVICE CIESZYN 64

OPTOTECHNIKA KRAKÓW 55

OPTOMANIA WROCŁAW 65

OPTOVIT WARSZAWA 1

OPTY SPORT ZIELONA GÓRA 70

ORATA WARSZAWA 6

POLAND OPTICAL CIESZYN 74,75

POZNAŃSKI SALON OPTYCZNY POZNAŃ 3

PRIME VISIO OLSZTYN 76

PUCCINI EYEWEAR WARSZAWA 16,17

PROSTAF POZNAŃ 11,29

RAKO OPTYK SERWIS SZCZECIN 41

SERV-OPTIC KRAKÓW 59

SEYKOPOL ŁOMIANKI k/W-wy 70

SPECTRUM WROCŁAW 49

SZAACH KĘDZIERZYN-KOŹLE 71
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VERMARI EYEWEAR WARSZAWA 2
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www.kongreskrio.pl

Uwaga!  

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

Informacje o terminach pocho-
dzą bezpośrednio od organizato-
rów i są  aktualne  na  dzień odda-
nia magazynu do druku.

Przed wyjazdem na konkretną im-
prezę wskazane jest nawiązanie 
kontaktu z organizatorami.

Całoroczne KALENDARIUM 
dostępne jest na stronie:
www.interoptyka.pl

 

GIEŁDA OPTYCZNA
  

29.02.2020  WARSZAWA
www.fundacjaszkolyoptycznej.pl

MIDO
  

29.02-02.03.2020  MEDIOLAN
www.mido.com

 
 

COPENHAGEN SPECS
  

07-08.03.2020   KOPENHAGA
www.copenhagenspecs.dk

OPTA
  

13-15.03.2020  BRNO
www.bvv.cz/opta

POZNAŃSKI SALON OPTYCZNY
  

17-18.04.2020  POZNAŃ
www.mcro.pl

 OPTOMETRIA
  

17-19.04.2020  WROCŁAW
www.pssk.com.pl

EXPOOPTICA
  

24-26.04.2020  MADRYT
www.ifema.es/expooptica

BARCELONA SPECS

09-10.05.2020  BARCELONA
www.barcelonascecs.com

51. ZJAZD OKULISTÓW
  

04-06.06.2020  BYDGOSZCZ
www.zjazd2020.pto.com.pl

GIEŁDA OPTYCZNA
  

06.06.2020  WARSZAWA
www.fundacjaszkolyoptycznej.pl
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Parę miesięcy temu firma NIDEK wprowadziła na 
rynek swój nowy autorefraktometr i autorefrakto-
keratometr ARK-F / AR-F. Ta najnowsza seria sprzętu 
oferuje w pełni automatyczny pomiar. Po umiesz-
czeniu brody na podbródku urządzenia kamera 
automatycznie wykrywa pozycję oczu i rozpoczy-
na pomiar bez potrzeby aktywacji przyciskiem. 
Delikatne naprowadzanie głosowe ułatwia płynny 
przebieg pomiaru, bez potrzeby udziału osoby ob-
sługującej.
Ponieważ ekran może być stale przechylany i obra-
cany, ARK-F / AR-F można umieścić w dowolnym 
miejscu w obszarze badania, włącznie z instalacją 
na ścianie lub w rogu pokoju. 
Przy pomocy dużego, trwałego 7-calowego ekranu 
dotykowego przeprowadzić można również pomiar 
manualny. Naprowadzenie odbywa się w prosty 
sposób, poprzez naciśnięcie odpowiedniej ikony 

na ekranie. Wyraźne, czytelne ikony zapewniają in-
tuicyjną obsługę. Dostępne opcjonalnie są również 
nowo zaprojektowany pilot sterujący oraz oprogra-
mowanie do tableta sterującego, co jeszcze bardziej 
zwiększa swobodę operatora i wydajność.
  
Dzięki płynnemu, w pełni automatycznemu i precy-
zyjnemu pomiarowi oraz dużej swobodzie instalacji, 
nowy ARK-F / AR-F imponująco podnosi standardy 
badania wzroku.

2020/1

Autorefraktokerato-
metr ARK-F
Autorefraktometr AR-F
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W 2020 roku departament JAI KUDO Eyewear obchodzi 5-lecie istnienia. Z tej okazji �rma postanowiła już teraz 
wprowadzić nas w świat produkcji opraw, opowiedzieć o początkach działalności pełnej pasji i autorskich pomy-
słów, wydając BRAND BOOK’a, czyli książkę o marce. 
JAI KUDO Eyewear – jako jeden z nielicznych brandów może pochwalić się własną produkcją w Polsce, na 
pierwszym miejscu stawiając na najwyższą jakość i komfort użytkowania opraw. W BRAND BOOK’u pojawi się pięć 
tematycznych artykułów dotyczących m. in. kolekcji opraw, kulis rzemieślniczej pracy czy kooperacji z przedstawi-
cielami sztuki, kultury, mody i designu. Wszystkie zagadnienia zostały uzupełnione o artystyczne fotogra�e opraw  
i zdjęcia z najnowszej kampanii marki autorstwa fotografki mody - Małgorzaty Turczyńskiej. Twarzą marki została 
modelka Julia Bijoch. Premiera BRAND BOOK’a JAI KUDO Eyewear odbyła się w październiku.
Zachęcamy do lektury!

BRAND BOOK - barwny świat JAI KUDO Eyewear
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BlueCare UV 420:

wzrost z 12% do 17%

wzrost z 30% do 63%



Tegoroczna kolekcja okularów przeciwsłonecznych MOCOA.         
jest bardzo różnorodna. W swojej ofercie posiadamy okulary              
z acetatu celulozy, TR90 oraz z metalu, w wersjach damskiej oraz 
męskiej. Dla praktycznych mamy świetne rozwiązanie w postaci  
opraw korekcyjnych z TR90 oraz ultemu z nakładką przeciwsło-
neczną w technologii clip-on.

Niedługo przywitamy wiosnę, a wraz z nią pierwsze 
promienie słoneczne. To idealny czas aby zaopatrzyć się          
w dobrej jakości ochronę przeciwsłoneczną. 
Nasze oprawy posiadają �ltr chroniący przed szkodliwym 
promieniowaniem UV oraz polaryzację, zapewniając 
wysoki komfort widzenia w pogodne dni. 

Kolekcja damska składa się z pięknych, klasycznych 
modeli w kolorach czerni i złota, jak i z bardzo odważnych 
kolorowych propozycji, które dodatkowo podkreśliliśmy 
specjalnie dobraną soczewką w podobnym odcieniu. 

Dla mężczyzn proponujemy ponadczasowe modele              
w nowej odsłonie. Drobne wstawki kolorystyczne, meta- 
liczne odcienie, czy niebanalne zauszniki dodadzą smaku 
i staną się świetnym dopełnieniem letnich miejskich 
stylizacji.
Zapraszamy do kontaktu w celu zapoznania się z całą 
kolekcją.

2020/120

Tyle słońca w całym mieście...

Opracowanie: Interoptica na podst. mat. pras. Idea Optica

MOCOA. mod. S0088 1

MOCOA. mod. S0085 2 

MOCOA. mod. S0079 3 

MOCOA. mod. S0090 3 

MOCOA. mod. 22330CD 1 

Louis Delacroix
mod. 77186CD 2





2020/1 Opracowanie: Interoptyka na podst. mat. pras. IQ PRISMA

W 2020 roku nie tylko delikatne oprawy będą hitem, ale i również te bardziej wyraziste wejdą mocnym krokiem 
na modowe salony. Wychodząc naprzeciw światowym trendom, stworzyliśmy najnowsze kolekcje marek forseti 
PRESTIGE oraz DEFRAME zgodnie z tą ideą. Ważne jest utrzymanie równowagi w doborze kolorów i kształtów 
oraz łączeniu materiałów. Transparentny materiał idealnie komponuje się z metalem, tworząc dodatkowe barwy 
i struktury. 
W naszej kolekcji znajdziecie model 2999E w delikatnym beżu lub piękną butelkową zieleń (mod. 2995E C3). 
Oprawa 8034G to przykład totalnej równowagi, front z płyty i z metalu, a więc niebanalnie a zarazem delikatnie, 
wszystko to zamknięte w kobiecej, kociej formie. Okrągły kształt opraw od czasów lenonek jest nieustająco 
popularny. Model 8068 to nasza bardziej ekstrawagancka wersja z dodatkiem płyty, ale nadal cieniutka i lekka. 
Cała gama wzorów i kolorów w wyjątkowych kolekcjach forseti PRESTIGE i DEFRAME. 

forseti PRESTIGE mod. 2999E 3

forseti PRESTIGE mod. 2995E 3

DEFRAME mod. 8034G-NN 2

DEFRAME mod. 8068 3

DEFRAME mod. 8035G-NN 3

& PRESTIGE

22





Vinyl Factory mod. VOKRALL

SOLANO mod. s 10352 a

MIC mod. cloro�lla col. 3

Xavier Garcia mod. GALIA C2

DEFRAME mod. 8034G NN 2
JAI KUDO

mod. VINTAGE LOVER C01
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KOMONO mod. The Ash

PUCCINI mod. SPP129

INVU mod. B1020A

SOLANO mod. ss 90154 b 

Anne Marii mod. ams 20003 b

Vinyl Factory
mod. Celentano
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JUŻ DZIŚ UMÓW SIĘ I OBEJRZYJ

KOLEKCJĘ OKULARÓW PRZECIWSŁONECZNYCH BELUTTI 2020
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KENCHI mod. KE 2203 C3  
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Kolorem roku 2020 został 
oficjalnie ogłoszony PANTONE 19-4052 

Classic Blue, który elegancki w swojej pro-
stocie jest ponadczasowy. Kolor ten wprowadza 

w duszę spokój i ciszę, oferuje schronienie, pomaga 
w koncentracji i wyciszeniu - tak potrzebnych                       

w dzisiejszych zabieganych i niespokojnych czasach.  
Classic Blue kojarzy się z kolorem bezchmurnego nocne-
go nieba, co ma sprzyjać poszerzaniu naszych horyzon-
tów i skoncentrowaniu się na samorozwoju. Zacho-

wując opanowanie i pewność siebie, odcień ten 
podkreśla nasze pragnienie budowania stabil-

nego fundamentu, na którym można 
tworzyć przyszłość.

MATERIKA mod. 70590 55 M3

SOLANO mod. s10381 

Belutti mod. BDP0166 2

HIVE mod. Harry 2611
2020/130
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34 2020/1 fot. OPTI

targi optyczne 

Monachium, 12 stycznia 2020 r. 
Dobre samopoczucie od samego po-
czątku: to właśnie targi opti 2020 za-
oferowały swoim odwiedzającym już 
przy wejściu do hal targowych. Corocz-
ne inauguracyjne spotkanie skierowa-
ne do całej optycznej rodziny, wraz ze 
wzrostem odwiedzających z zagranicy, 
po raz kolejny pokazało, jak istotne są 
dla branży targi opti oraz jak ważne 
jest ich miejsce w Niemczech i na rynku 
światowym.

Znakomity biznes na targach opti
Firmy optyczne i okulistyczne rozpoczę-
ły rok w znakomitym nastroju, ponieważ: 
według stowarzyszenia branżowego 
Spectaris, niemiecki przemysł optyczny 
może spojrzeć wstecz na najbardziej 
udany rok obrotowy ostatniej dekady, 
ze wzrostem przychodów wynoszą-
cym 5,4%. Wzrostowy trend utrzymuje 
się nieprzerwanie od 2011 roku. Dobry 
klimat biznesowy znalazł odzwiercied-
lenie zarówno po stronie wystawców, 

jak i odwiedzających: prawie dwie 
trzecie wystawców zawarło na targach 
umowy oraz otrzymało zamówienia. 
Również w tym roku 92% odwiedzają-
cych przyznało targom opti najwyższe 
noty. Tym samym, znaczenie targów dla 
krajowych i międzynarodowych wy-
stawców oraz odwiedzających pozo-
staje niezmienione. Opti pozostaje naj-
ważniejszym wydarzeniem w regionie 
DACH. Josef May, prezes stowarzyszenia 
branżowego Spectaris podsumowuje: 

opti 2020: w centrum świata optycznego 
60.000 m 2, powierzchni wystawienniczej skoncentrowane na najnowszych 
rozwiązaniach z zakresu optometrii i okulistyki, reprezentowane przez 605 
wystawców z 39 krajów: targi opti 2020 odniosły pełny sukces. W tym roku, 
nowe i stylowe wejście północno-wschodnie oraz wejście północno-zachod-
nie stanowiły bramy do tętniących życiem hal wystawienniczych. 
Blisko 28.000 odwiedzających z 93 krajów przybyło na początku roku do 
Monachium, aby poznać najnowsze trendy i rozwiązania. 



„Większość z nas, podobnie jak w po-
przednich latach, zyskała wiele cennych 
kontaktów. Dla przedsiębiorstw, które 
na targach przyjmują nowe zamówie-
nia, był to dobry początek nowej deka-
dy. Teraz stoimy przed wspólnym wy-
zwaniem, jakim jest naładowanie nowej 
lokalizacji w Stuttgarcie komunikacyjnie 
i emocjonalnie, ponieważ przepro-
wadzka w nieparzystych latach jest 
nieunikniona ze względu na przyszłą 
sytuację targową w Monachium. Ale 
mamy zaufanie do marki, zespołu 
opti i centralnych targów w regionie 
DACH, a także wiemy, jakie znaczenie 
mają targi opti dla świata.”
Oprócz dobrego biznesu, utrzymywa-
nia istniejących kontaktów i rozbudowy 
własnej sieci, również priorytetowy był 
temat dalszej edukacji. Opti FORUM, 
które oferuje transfer wiedzy na wszyst-
kie istotne tematy dla branży optycznej, 
przyciągnęło wielu uczestników. W cią-
gu trzech dni targowych w jednym z 33 
wykładów wzięło udział łącznie 2.900 
odwiedzających. Szczególnie dużym 
powodzeniem cieszyły się tematy: „Op-
tyka 4.0. – szanse i zagrożenia związane 
z teleoptometrią”, „Marketing rekomen-
dacji”, „Wyzwanie MDR – co należy zro-
bić zanim zacznie obowiązywać?”.
Kolejną atrakcją na opti FORUM 
było przyznanie nagrody BLOGGER 
SPECTACLE Award 2020 najlep-
szemu debiutantowi prezentujące-
mu się w sektorze opti BOXES. 25 
międzynarodowych blogerów zaj-
mujących się okularami i stylem ży-
cia, pochodzących z jedenastu krajów, 
wybrało młodą londyńską markę Covrt 

Project Limited projektanta Marcello 
Martino. Na opti SHOWCASE dużym 
zainteresowaniem cieszył się również 
temat: „Pozycjonowanie firmy”, podczas 
którego połączono okulary VR z osobi-
stą konsultacją.
W odniesieniu do targów, prezes ZVA 
Thomas Truckenbrod podsumowuje:           
„Z punktu widzenia ZVA targi opti 2020 
były idealnym początkiem nowej deka-
dy i zapewniły podgląd na nadchodzą-
ce wydarzenia. Po raz kolejny, odwie-
dzający targi mogli znaleźć wszystko, 
czego potrzebują, aby odnieść sukces 
jako uczestnicy rynku. Bez względu na 
powody, które doprowadziły do zmiany 
lokalizacji na rok 2021, najważniejsze dla 
mnie jest to, że cała branżowa rodzina 
spotka się znów w jednym miejscu. Nie 
mogę się doczekać Stuttgartu! ”.

Stuttgart i Monachium: jedne tar-
gi, dwie lokalizacje
Od 2021 r. targi opti zmienią swoją lo-
kalizację i w nieparzystych latach będą 
odbywały się w Stuttgarcie. Przyczyną 
tego jest fakt, że lokalizacja w Mona-
chium nie jest już oferowana przez 
Messe München ze względu na odby-

wające się Wiodące Światowe targi BAU, 
a poza tym następuje strategiczna zmia-
na w portfolio targów Messe München 
w latach nieparzystych. Dieter Dohr, pre-
zes zarządu Gesellschaft für Handwerks-
messen mbH: „Wiadomość, że miejsce 
organizowania targów w Monachium nie 
będzie już dostępne w pożądanym przez 
nas okresie, początkowo była dla nas 
wszystkich dużym rozczarowaniem, 
ponieważ branża czuje się tutaj, jak   
w domu. Targi nie muszą być powiązane 
z konkretną lokalizacją, chociaż niektóre 
kryteria są niezbędne dla sukcesu naszej 
branży i były przedmiotem zainteresowa-
nia przy poszukiwaniu nowej lokalizacji: 
termin przypadający na początku stycz-
nia, kolejność dni od piątku do niedzieli, 
sensowny czas montażu i demontażu 
stoisk, doskonała logistyka, jak również 
możliwość dotarcia do silnych ryn-
ków wystawców i odwiedzających, do 
których przywykły targi opti. Oprócz 
Monachium wszystkie te zasadnicze 
kryteria spełnia jedynie lokalizacja tar-
gowa w Stuttgarcie. Bettina Reiter, która 
od ponad 20 lat jest związana z branżą 
targową i jest komisarzem targów opti, 
dodaje: „Doświadczony zespół opti zna 
branżę, zna targi i organizuje je od wielu 
lat na najwyższym poziomie. W nowej 
lokalizacji targi opti pozostaną targami 
opti.” Stefan Lohnert, obecnie kierow-
nik wydarzeń gościnnych w Stuttgart 
Messe, a wkrótce dyrektor zarządzający 
mówi: „Jesteśmy bardzo zaszczyceni, że 
targi opti wybrały Stuttgart jako drugą 
lokalizację. Już czekamy na przyjęcie 
branży w styczniu 2021 roku!”
Więcej informacji na: www.opti.de 
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Kolejne targi opti 
odbędą się w dniach 
08-10 stycznia 2021 

w Stuttgarcie. 

Opracowanie: INTEROPTYKA, na podst. mat. pras. GHM oraz Biura Targów Monachijskich w Polsce  
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Badania typów temperamentalnych 

zostały zapoczątkowane ponad 2400 

lat temu, z potrzeby zrozumienia sie-

bie i innych, przez greckiego filozofa 

i lekarza - Hipokratesa. Zauważył on, 

że przyjęte pewne kryteria ludzkich 

zachowań i indywidualnych cech oso-

bowości umożliwiają wygenerowanie 

i określenie 4 dominujących typów 

temperamentu. 

Pomimo upływu czasu oraz rozwo-

ju psychologii i medycyny, przyję-

te ogólne zasady temperamentalne 

przetrwały do dziś. Co więcej, badania                      

i obserwacje Hipokratesa umocnione 

zostały przez współczesne badania en-

dokrynologiczne. Wykazano w nich, że 

takie cechy, jak szybkość reagowania 

na bodźce wywołujące emocje, zależą 

w dużym stopniu od działania układu 

hormonalnego.

Ważnym kontynuatorem teorii Hipo-

kratesa był niewątpliwie, Galen. Stwo-

rzył on pierwszą typologię tempera-

mentów, wymieniając dziewięć typów. 

Cztery z nich bezpośrednio zależne są 

od przewagi jednego z tzw. „soków“    

w organizmie. 

Nazwał je następująco: sangwinik (san-

guis – krew), choleryk (chole – żółć), 

melancholik (melas chole – czarna 

żółć) i flegmatyk (phlegma – śluz).

Koncepcja, wiążąca typ temperamen-

tu z przewagą określonych „soków”               

w organizmie, została częściowo pop-

arta wynikami współczesnych badań 

endokrynologicznych. 

Temperament to zespół pewnych, 

względnie stałych cech osobowości, 

charakterystycznych dla danej jednostki, 

przejawiających się w jej zachowaniu, 

procesach psychicznych, zwłaszcza zaś 

emocjonalnych. Cechy temperamental-

ne to m.in.: impulsywność, towarzyskość, 

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

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

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

Na rynkach Europy zauważalny jest niezwykle silny trend zindywidualizowanego zapotrze-
bowania klientów na stylistyczny dobór opraw okularowych. 

Stylista Opraw Okularowych powinien posiadać podstawową choćby wiedzę o ludzkich 
temperamentach i umiejętność stosowania jej w praktyce. 
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Badaniami temperamentu, poza Hi-

pokratesem i Galenem, zajmowali się 

m.in.: Iwan Pawłow, Jan Strelau, Hans 

Eysenck, Arnold Buss, Robert Plomin, 

Ernst Kretschmer czy William Sheldon.

Aby maksymalnie wykorzystać i zrozu-

mieć możliwości stosowania wiedzy     

o temperamentach w zakresie Styli-

zacji Opraw Okularowych warto sięg-

nąć po opracowania Florence Littau-

er. Obecnie jest ona prezesem CLASS 

Speakers Inc. - organizacji zrzeszającej 

wykładowców zajmujących się proble-

matyką osobowości.

Poniżej opisujemy cechy charaktery-

zujące ludzi ze względu na tempera-

ment.

Osobowość towarzyskiego sangwi-
nika.
Towarzyski sangwinik to rozmowny 

ekstrawertyk, optymista.

Typowi sangwinicy są emocjonalni i wy-

lewni. Praca to dla nich zabawa, a każde 

nowe doświadczenie jest ekscytujące. 

Są otwarci i pełni entuzjazmu.

Mocne strony:

towarzyski sangwinik to człowiek, który 

posiada dar przyciągania do siebie lu-

dzi, jest duszą towarzystwa. Ma poczu-

cie humoru oraz dobrą pamięć do ko-

lorów. Kontakt ze słuchaczem umacnia 

przez dotyk. To człowiek emocjonalny 

i wylewny, entuzjastyczny i ekspre-

sywny, wesoły i spontaniczny. Posiada 

ciekawą osobowość i zmienne uspo-

sobienie. Żyje dniem dzisiejszym. Jest 

prostoduszny. Jest też urodzonym ak-

torem i często zachowuje się jak dzie-

cko. Towarzyski sangwinik kocha ludzi 

i z łatwością zyskuje przyjaciół. Nie 

dopuszcza do nudy, lubi spontaniczne 

działania i komplementy. Nie chowa 

urazy. Jest zazwyczaj podekscytowany 

i często wzbudza u innych zazdrość.

Osobowość perfekcyjnego melan-
cholika.
Perfekcyjny melancholik to intrower-

tyk, myśliciel, pesymista.

Temperament perfekcyjnego me-

lancholika pełen jest skrajności. Jego 

wzloty są najwyższe, a depresje naj-

głębsze.

Mocne strony:

perfekcyjny melancholik to człowiek 

głęboki i skłonny do rozmyślań. Posiada 

analityczny umysł, jest poważny i zde-

terminowany. To osoba utalentowana 

i twórcza, mająca zadatki na geniusza, 

muzykalna, przejawiająca zdolności 

artystyczne i wyczulona na piękno. 

Perfekcyjny melancholik to typ filo-

zofujący i poetyczny, wrażliwy na po-

trzeby innych, skłonny do poświęceń, 

sumienny. To idealista, również pod 

względem doboru partnera. Ostrożnie 

dobiera przyjaciół, unika zwracania na 

siebie uwagi i chętnie pozostaje w cie-

niu. Jest dobrym słuchaczem, głęboko 

troszczącym się o innych i pomaga-

jącym w rozwiązywaniu problemów. 

Wierny i ofiarny. Współczujący aż do 

łez.

Osobowość energicznego choleryka.
Energiczny choleryk to ekstrawertyk, 

człowiek czynu, optymista.

Mocne strony:

energiczny choleryk to urodzony przy-

wódca, dynamiczny i aktywny. Posiada 

nieodpartą potrzebę zmian, silną wolę 

i zdecydowanie. Trudno go zniechęcić. 

Jest niezależny i samowystarczalny. Nie 

ulega wzruszeniom. Wzbudza zaufa-

nie. Pracuje dla potrzeb grupy i spraw-

dza się w nieoczekiwanych sytuacjach. 

Przewodzi, organizuje i zazwyczaj ma 

rację. Niezbyt natomiast odczuwa po-

trzebę przyjaźni. 

Osobowość spokojnego flegmatyka.
Spokojny flegmatyk to introwertyk, ob-

serwator, pesymista. Zarówno mocne 

strony flegmatyka, jak i jego słabości, 

nie przejawiają się zbyt wyraźnie.

Mocne strony:

spokojny flegmatyk to człowiek po-

wściągliwy, niewymagający i beztro-

ski, spokojny, chłodny, opanowany. 

To człowiek cierpliwy, zrównoważony, 

cichy, a przy tym dowcipny i życzli-

wy, który nie miewa napadów złego 

humoru, nie popada w depresję i nie 

robi hałasu wokół swojej osoby. Emo-

cje skrywa głęboko, jest pogodzony 

z życiem. Jest uniwersalny. Łatwy we 

współżyciu, uprzejmy i pogodny. To 

dobry słuchacz, który ma wielu przyja-

ciół. Jest współczujący i troskliwy. Lubi 

obserwować ludzi.

Oprawy dla towarzyskiego sangwi-
nika:
powinny być optymistyczne, entuzja-

styczne, kształtem nie określające wie-

ku, spontaniczne, wesołe – budzące 

radosne wrażenia, nieco bardziej mło-

dzieżowe. Sangwinik chętnie zmienia 

oprawy. Jego motto mogłoby brzmieć 

– „zawsze pozytywnie“.

Oprawy dla perfekcyjnego melan-
cholika:
raczej wyważone, nieco bardziej spo-

kojne, lecz nie pozbawione wyjątko-

wego kształtu, który dostrzegamy i do-

ceniamy na tak zwany „drugi rzut oka“. 

Ważne są detale i unikatowa wyjątko-

wość technologii, materiałów i rozwią-

zań: mostek, zausznik, nanośnik, frez, 

inkrustacja. Motto – „czysta idea“.

Oprawy dla energicznego choleryka:
dynamiczne, widoczne, podkreślające 

temperament w zdecydowany, mocny  

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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sposób. Możemy osiągnąć taki efekt 

poprzez odważne kolory i kształty. Nie 

należy bać się nietypowego zestawie-

nia mateiałów. Oprawy nietypowe, 

prototypowe. Motto – „obowiązkowe 

wrażenie“.

Oprawy dla spokojnego flegmatyka:
spokojne oprawki, pasujące do każ-

dej sytuacji, lecz nie klasyczne. Lekki, 

niezobowiązujący i niebanalny kolor. 

Oprawa może być nieco szersza, peł-

niejsza, lecz nie ciężka. Motto – „w każ-

dej sytuacji – stosownie“.

Temat temperamentów jest niezwykle 

ciekawy i inspirujący dla Stylisty Opraw 

Okularowych. Podobnie, jak koła pig-

mentacyjne, umiejętność rozróżniania 

temperamentów to jedno z bardziej 

skutecznych narzędzi.

Zapraszam do przeczytania kolejne-

go artykułu, który poświęcimy jeszcze 

głębszemu poszerzeniu wiedzy z za-

kresu Stylizacji Opraw.
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Olaf Tabaczyński - twórca nowego zawodu i nazwy „Stylista Opraw 
Okularowych”. Mistrz Świata Makijażu Profesjonalnego. Absolwent Uniwer-
sytetu Artystycznego w Poznaniu na wydziałach: wzornictwo przemysłowe, 

architektura wnętrz, rysunek. 
Juror Międzynarodowych Mistrzostw Makijażu Profesjonalnego i PMU. 

Dyrektor artystyczny Akademii Wizażystyki Maestro.  
Od 1997 roku prowadzi szkolenia na podstawie autorskiego programu 

nauczania „Stylisty Opraw Okularowych“. Zdobywca wielu nagród, z ostatniej 
chwili - 2019 „Złota Perła Mody” przyznany przez Polską Akademię Mody.”

Olaf Tabaczyński
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Wpływ krótkowzroczności w roz-

wijającym się świecie

Padmaja Sankaridurg – Brien Holden 

Vision Institute

Kovin Naidoo – Brien Holden Vision 

Institute

Około połowa ludności świata, w tym 

dzieci, mieszka w miastach; do 2050 

roku prawie 70% ludności będzie 

mieszkać na obszarach miejskich. Kra-

jobraz miejski, zdominowany przez 

skoncentrowane obszary wysokich 

budynków o dużym zagęszczeniu,        

z dostępem do usług i przemysłu, nie 

tylko napędza ekonomiczny silnik na-

rodów, ale zmienia sposób, w jaki na-

sze dzieci postrzegają świat.

„Przeciętne” dziecko tego wieku 

mieszka w wieżowcu, dojeżdża na 

większość zajęć (w tym do szkoły)

i spędza coraz więcej czasu w domu, 

oglądając telewizję lub grając na ta-

bletach lub smartfonach. Ewentual-

nie może mieszkać w rozległych, źle 

zaplanowanych, ciasnych przestrze-

niach w zmarginalizowanych społecz-

nościach na obrzeżach miast. Tak czy 

inaczej czas spędzany na zewnątrz 

jest ograniczony. To zlokalizowane         

i ograniczone środowisko stwarza wy-

jątkowe wyzwania w zakresie zdrowia 

oczu dla dzisiejszych młodych ludzi.

Atak krótkowzroczności  

W 2010 roku u nieco ponad 28% 

światowej populacji występowała 

krótkowzroczność. Przewiduje się, że 

do 2020 roku odsetek ten wzrośnie 

do 34% oraz do prawie 50% w 2050 

roku. W niektórych krajach azjatyckich 

u 70% osób w wieku 17 lat lub starszych 

występuje krótkowzroczność, podob-

nie jak u 97% 19-letnich mężczyzn 

poborowych w Korei Południowej. 

Krótkowzroczność często pojawia się 

w dzieciństwie i jest spowodowana 

niedopasowaniem między długością 

gałki ocznej a jej mocą optyczną, co 

powoduje skupienie światła przed 

siatkówką, a tym samym niewyraź-

ne widzenie na odległość. Krótko-

wzroczność jest zwykle korygowana 

za pomocą okularów lub soczewek 

kontaktowych. Jednakże, ze względu 

na to, że nie rozwiązano problemu 

leżącego u podstaw mechanizmu 

wydłużania się gałki ocznej, stan ten 

zwykle postępuje aż do młodego 

wieku dorosłego i wymaga regular-

nych badań oczu w celu utrzymania 

odpowiedniego widzenia. Ponadto, 

krótkowzroczność ma również swoją 

ciemniejszą stronę. Wysoka krótko-

Na świecie żyją obecnie setki milionów osób niewidomych lub niedowidzących z przyczyn, które można 
leczyć, lub którym można zapobiegać. Istnieją sprawdzone i wysoko ekonomiczne rozwiązania, które 
jednak nie zostały przyjęte w odpowiedniej skali – jest to haniebna niesprawiedliwość społeczna. Na-

szym zamiarem i nadzieją jest, że Vision Atlas IAPB stanie się potężnym narzędziem 
w walce o zadośćuczynienie nierówności i zaniedbaniom, powodującym tę niesprawiedliwość.

Atlas IAPB łączy najnowsze dane i dowody związane ze ślepotą i utratą wzroku, których można było 
uniknąć; opowiada historię stojącą za liczbami; przedstawia rozwiązania i dobre praktyki; podkreśla moż-
liwości wyeliminowania niektórych czynników powodujących ślepotę; ostrzega przed pojawiającymi się 

zagrożeniami, które, jeśli zostaną zignorowane, mogą odwrócić postępy poczynione 
w zakresie zmniejszania występowania ślepoty w ciągu ostatnich 25 lat.

Vision Atlas

wzroczność (-5,00 dioptrii (D) lub 

więcej) zwiększa ryzyko występo-

wania chorób zagrażających utra-

tą wzroku, w tym odwarstwienia 

siatkówki, zaćmy i jaskry. Oprócz 

tego w przypadku wysokiej krót-

kowzroczności pojawia się ryzyko 

wystąpienia zwyrodnienia plamki 

żółtej, które szybko staje się głów-

ną przyczyną ślepoty w Azji i innych 

częściach świata.

Krótkowzroczność często występuje 

u małych dzieci w wieku szkolnym     

i pogłębia się w miarę ich wzrostu.

Zarządzanie narażeniem wymaga 

rozwiązań w zakresie kontroli wystą-

pienia i rozwoju choroby oraz opieki 

zdrowotnej.

Trwają wysiłki w celu znalezienia stra-

tegii zapobiegających wystąpieniu        

i postępowi krótkowzroczności. Stra-

tegie w zakresie optyki, leczenia far-

maceutycznego i uwarunkowań śro-

dowiskowych wykazują skuteczność.

Wysoka krótkowzroczność wiąże 

się z ryzykiem wystąpienia zwy-

rodnienia plamki żółtej – schorze-

nia, które szybko staje się główną 

przyczyną ślepoty w Azji i innych 

częściach świata.

Krótkowzroczność

Co można zrobić?

Już teraz obciążenie związane z krót-

kowzrocznością jest znaczne i doty-

czy zarówno poszczególnych osób 

(np. koszty związane z produktami 

korekcyjnymi, specjalistycznymi usłu-

gami, ryzykiem zaburzeń widzenia             

w dorosłym życiu), jak i społeczeń-

stwa (np. obciążenie związane z nie-

skorygowanymi wadami refrakcyjny-

mi i usługami okulistycznymi). Jeśli 

problem ten pozostanie nierozwią-

zany, wzrośnie wielokrotnie. Mamy 

nadzieję, że badania pomogą w do-

starczeniu rozwiązań opóźniających 

/ zapobiegających wystąpieniu krót-

kowzroczności lub kontrolujących jej 

postęp.

Wydłużanie gałki ocznej, oprócz uwa-

runkowań genetycznych, jest powo-

dowane przez wizualne sprzężenie 

zwrotne (środowisko). Przykładowo, 

krótkowzroczność jest znacznie bar-

dziej rozpowszechniona w popula-

cjach miejskich. W modelach zwierzę-

cych wydłużanie gałki ocznej można 

modulować za pomocą krążka roz-

mycia. Co jeszcze ciekawsze, dowody 

wskazują, że możemy kontrolować 

występowanie krótkowzroczności. 

W badaniach klinicznych przeprowa-

dzonych w Tajwanie i Chinach wyka-

zano, że wydłużony czas spędzany na 

zewnątrz stanowi ochronę przed wy-

stąpieniem krótkowzroczności, wska-

zując, że 40 do 80 minut dodatkowe-

go czasu spędzonego na zewnątrz              

w ciągu dnia u dzieci w wieku szkol-

nym (szkoła podstawowa) zmniejszy-

ło występowanie krótkowzroczności 

o 23% do 50%. U osób z już wystę-

pującą krótkowzrocznością, wybrane 

rozwiązania optyczne i farmaceutycz-

ne zmniejszały postęp krótkowzrocz-

ności. Podejścia w zakresie optyki, 

które polegały na zmniejszeniu opóź-

nienia akomodacji oka, zmniejszeniu 

obwodowego rozogniskowania  siat-

kówki lub indukowaniu rozognisko-

wania krótkowzrocznego siatkówki, 

skutecznie zmniejszały postęp krót-

kowzroczności o 30% do 40%.

Szacowana częstość występowa-

nia krótkowzroczności na świecie 

– lata 2000–2050:

ROK 2000

20,2% niska / umiarkowana krótko-

wzroczność (1243 m)

Data correct as at 12th Oct 2017 © IAPB Vision Atlas

2000 2010 2020 2030 2040 2050

Estimated global prevalence of Myopia – 2000 to 2050

l 40.0%  3,820m
l 9.8%  938m
l 50.2%

l 20.2%  1,243m
l 2.7%  163m
l 77.1%

l 24.3%  1,673m
l 4.0%  277m
l 71.7%

l 28.7%  2,221m
l 5.2%  399m
l 66.1%

l 33.8%  2,844m
l 6.1%  517m
l 60.1%

l 37.5%  3,393m
l 7.7%  696m
l 54.8%

l Low to Moderate Myopia       l High Myopia      l Non-Myopes       Numbers = people affected
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Wpływ krótkowzroczności w roz-

wijającym się świecie

Padmaja Sankaridurg – Brien Holden 

Vision Institute

Kovin Naidoo – Brien Holden Vision 

Institute

Około połowa ludności świata, w tym 

dzieci, mieszka w miastach; do 2050 

roku prawie 70% ludności będzie 

mieszkać na obszarach miejskich. Kra-

jobraz miejski, zdominowany przez 

skoncentrowane obszary wysokich 

budynków o dużym zagęszczeniu,        

z dostępem do usług i przemysłu, nie 

tylko napędza ekonomiczny silnik na-

rodów, ale zmienia sposób, w jaki na-

sze dzieci postrzegają świat.

„Przeciętne” dziecko tego wieku 

mieszka w wieżowcu, dojeżdża na 

większość zajęć (w tym do szkoły)

i spędza coraz więcej czasu w domu, 

oglądając telewizję lub grając na ta-

bletach lub smartfonach. Ewentual-

nie może mieszkać w rozległych, źle 

zaplanowanych, ciasnych przestrze-

niach w zmarginalizowanych społecz-

nościach na obrzeżach miast. Tak czy 

inaczej czas spędzany na zewnątrz 

jest ograniczony. To zlokalizowane         

i ograniczone środowisko stwarza wy-

jątkowe wyzwania w zakresie zdrowia 

oczu dla dzisiejszych młodych ludzi.

Atak krótkowzroczności  

W 2010 roku u nieco ponad 28% 

światowej populacji występowała 

krótkowzroczność. Przewiduje się, że 

do 2020 roku odsetek ten wzrośnie 

do 34% oraz do prawie 50% w 2050 

roku. W niektórych krajach azjatyckich 

u 70% osób w wieku 17 lat lub starszych 

występuje krótkowzroczność, podob-

nie jak u 97% 19-letnich mężczyzn 

poborowych w Korei Południowej. 

Krótkowzroczność często pojawia się 

w dzieciństwie i jest spowodowana 

niedopasowaniem między długością 

gałki ocznej a jej mocą optyczną, co 

powoduje skupienie światła przed 

siatkówką, a tym samym niewyraź-

ne widzenie na odległość. Krótko-

wzroczność jest zwykle korygowana 

za pomocą okularów lub soczewek 

kontaktowych. Jednakże, ze względu 

na to, że nie rozwiązano problemu 

leżącego u podstaw mechanizmu 

wydłużania się gałki ocznej, stan ten 

zwykle postępuje aż do młodego 

wieku dorosłego i wymaga regular-

nych badań oczu w celu utrzymania 

odpowiedniego widzenia. Ponadto, 

krótkowzroczność ma również swoją 

ciemniejszą stronę. Wysoka krótko-

Na świecie żyją obecnie setki milionów osób niewidomych lub niedowidzących z przyczyn, które można 
leczyć, lub którym można zapobiegać. Istnieją sprawdzone i wysoko ekonomiczne rozwiązania, które 
jednak nie zostały przyjęte w odpowiedniej skali – jest to haniebna niesprawiedliwość społeczna. Na-

szym zamiarem i nadzieją jest, że Vision Atlas IAPB stanie się potężnym narzędziem 
w walce o zadośćuczynienie nierówności i zaniedbaniom, powodującym tę niesprawiedliwość.

Atlas IAPB łączy najnowsze dane i dowody związane ze ślepotą i utratą wzroku, których można było 
uniknąć; opowiada historię stojącą za liczbami; przedstawia rozwiązania i dobre praktyki; podkreśla moż-
liwości wyeliminowania niektórych czynników powodujących ślepotę; ostrzega przed pojawiającymi się 

zagrożeniami, które, jeśli zostaną zignorowane, mogą odwrócić postępy poczynione 
w zakresie zmniejszania występowania ślepoty w ciągu ostatnich 25 lat.

Vision Atlas

wzroczność (-5,00 dioptrii (D) lub 

więcej) zwiększa ryzyko występo-

wania chorób zagrażających utra-

tą wzroku, w tym odwarstwienia 

siatkówki, zaćmy i jaskry. Oprócz 

tego w przypadku wysokiej krót-

kowzroczności pojawia się ryzyko 

wystąpienia zwyrodnienia plamki 

żółtej, które szybko staje się głów-

ną przyczyną ślepoty w Azji i innych 

częściach świata.

Krótkowzroczność często występuje 

u małych dzieci w wieku szkolnym     

i pogłębia się w miarę ich wzrostu.

Zarządzanie narażeniem wymaga 

rozwiązań w zakresie kontroli wystą-

pienia i rozwoju choroby oraz opieki 

zdrowotnej.

Trwają wysiłki w celu znalezienia stra-

tegii zapobiegających wystąpieniu        

i postępowi krótkowzroczności. Stra-

tegie w zakresie optyki, leczenia far-

maceutycznego i uwarunkowań śro-

dowiskowych wykazują skuteczność.

Wysoka krótkowzroczność wiąże 

się z ryzykiem wystąpienia zwy-

rodnienia plamki żółtej – schorze-

nia, które szybko staje się główną 

przyczyną ślepoty w Azji i innych 

częściach świata.

Krótkowzroczność

Co można zrobić?

Już teraz obciążenie związane z krót-

kowzrocznością jest znaczne i doty-

czy zarówno poszczególnych osób 

(np. koszty związane z produktami 

korekcyjnymi, specjalistycznymi usłu-

gami, ryzykiem zaburzeń widzenia             

w dorosłym życiu), jak i społeczeń-

stwa (np. obciążenie związane z nie-

skorygowanymi wadami refrakcyjny-

mi i usługami okulistycznymi). Jeśli 

problem ten pozostanie nierozwią-

zany, wzrośnie wielokrotnie. Mamy 

nadzieję, że badania pomogą w do-

starczeniu rozwiązań opóźniających 

/ zapobiegających wystąpieniu krót-

kowzroczności lub kontrolujących jej 

postęp.

Wydłużanie gałki ocznej, oprócz uwa-

runkowań genetycznych, jest powo-

dowane przez wizualne sprzężenie 

zwrotne (środowisko). Przykładowo, 

krótkowzroczność jest znacznie bar-

dziej rozpowszechniona w popula-

cjach miejskich. W modelach zwierzę-

cych wydłużanie gałki ocznej można 

modulować za pomocą krążka roz-

mycia. Co jeszcze ciekawsze, dowody 

wskazują, że możemy kontrolować 

występowanie krótkowzroczności. 

W badaniach klinicznych przeprowa-

dzonych w Tajwanie i Chinach wyka-

zano, że wydłużony czas spędzany na 

zewnątrz stanowi ochronę przed wy-

stąpieniem krótkowzroczności, wska-

zując, że 40 do 80 minut dodatkowe-

go czasu spędzonego na zewnątrz              

w ciągu dnia u dzieci w wieku szkol-

nym (szkoła podstawowa) zmniejszy-

ło występowanie krótkowzroczności 

o 23% do 50%. U osób z już wystę-

pującą krótkowzrocznością, wybrane 

rozwiązania optyczne i farmaceutycz-

ne zmniejszały postęp krótkowzrocz-

ności. Podejścia w zakresie optyki, 

które polegały na zmniejszeniu opóź-

nienia akomodacji oka, zmniejszeniu 

obwodowego rozogniskowania  siat-

kówki lub indukowaniu rozognisko-

wania krótkowzrocznego siatkówki, 

skutecznie zmniejszały postęp krót-

kowzroczności o 30% do 40%.

Szacowana częstość występowa-

nia krótkowzroczności na świecie 

– lata 2000–2050:

ROK 2000

20,2% niska / umiarkowana krótko-

wzroczność (1243 m)

Data correct as at 12th Oct 2017 © IAPB Vision Atlas

2000 2010 2020 2030 2040 2050

Estimated global prevalence of Myopia – 2000 to 2050

l 40.0%  3,820m
l 9.8%  938m
l 50.2%

l 20.2%  1,243m
l 2.7%  163m
l 77.1%

l 24.3%  1,673m
l 4.0%  277m
l 71.7%

l 28.7%  2,221m
l 5.2%  399m
l 66.1%

l 33.8%  2,844m
l 6.1%  517m
l 60.1%

l 37.5%  3,393m
l 7.7%  696m
l 54.8%

l Low to Moderate Myopia       l High Myopia      l Non-Myopes       Numbers = people affected

43



2020/1

2,7% wysoka krótkowzroczność 

(163 m)

77,1% osoby bez krótkowzroczności

ROK 2010

24,3% niska / umiarkowana krótko-

wzroczność (1673 m)

4,0% wysoka krótkowzroczność (277 m)

71,7% osoby bez krótkowzroczności

ROK 2020

28,7% niska / umiarkowana krótko-

wzroczność (2221 m)

5,2% wysoka krótkowzroczność (399 m)

66,1% osoby bez krótkowzroczności

ROK 2030

33,8% niska / umiarkowana krótko-

wzroczność (2844 m)

6,1% wysoka krótkowzroczność (517 m)

60,1% osoby bez krótkowzroczności

ROK 2040

37,5% niska / umiarkowana krótko-

wzroczność (3393 m)

7,7% wysoka krótkowzroczność (696 m)

54,8% osoby bez krótkowzroczności

ROK 2050

40% niska / umiarkowana krótko-

wzroczność (3820 m)

9,8% wysoka krótkowzroczność (938 m)

50,2% osoby bez krótkowzroczności

Jak można kontrolować krótko-

wzroczność?

Produkty optyczne wykorzystujące te 

strategie obejmują okulary dwuogni-

skowe, specjalnie zaprojektowane wie-

loogniskowe soczewki kontaktowe  oraz 

ortokeratologię. Środki farmaceutyczne, 

takie jak atropina w niskiej dawce  i 7-me-

tyloksantyna, dają obiecujące rezultaty. 

Podczas gdy długoterminowa skutecz-

ność i nawrót krótkowzroczności po 

odstawieniu tych leków wymagają dal-

szych badań, dotychczasowe dowody 

wskazują na duży potencjał tych terapii   

w ograniczenia szkód i obciążenia wyso-

ką krótkowzrocznością poprzez zmniej-

szenie częstości ich występowania.

Podsumowując, ze względu na rosnące 

rozpowszechnienie krótkowzroczności 

istnieją znaczące konsekwencje zdro-

wotne i ekonomiczne. Zarządzanie ob-

ciążeniem krótkowzrocznością wymaga 

skoordynowanego wysiłku w celu zna-

lezienia rozwiązań kontrolujących wy-

stąpienie i postępowanie krótkowzrocz-

ności oraz usług w zakresie zarządzania 

powiązanymi konsekwencjami zdro-

wotnymi.

Opracowanie: INTEROPTYKA, 
na podst. mat. pras. IAPB
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zwycięzcy 
konkursu 
fotogra�cznego

zwycięzcy 
konkursu 
fotogra�cznego

Zwycięzca w kategorii: fotografia profesjonalna, autorzy: Sergio Carmona i Silvia Tablada.
Chwile niepewności przed pierwszym badaniem wzroku. Obóz bezpłatnej chirurgii zaćmy
w Referral Hospital w hrabstwie Nakuru, Kenia.  

Zwycięzca w kategorii: fotografia amatorska, autor: Frenky de Jesus.
Operacja zaćmy obuocznej u pary.

Organizator:
Międzynarodowa Agencja 
do Zapobiegania Ślepocie 
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FOTOGRAFIA PROFESJONALNA, WYRÓŻNIENIA

 

Oto zwycięzcy konkursu
 fotograficznego VisionFirst 2019!

Organizatorzy wyłonili jednego zwycięzcę i przy-
znali pięć wyróżnień w dwóch kategoriach: fotografia 

profesjonalna i fotografia amatorska. Każda praca opowiada 
historię o zdrowiu oczu, ich potrzebach i opiece okulistycznej                      

na całym świecie.
„Zanim spojrzymy na zwycięskie zdjęcia, chcieliśmy serdecznie podzięko-

wać wszystkim uczestnikom, również tym, którzy wracają do nas rok po 
roku - dziękujemy za przesłanie wszystkich wspaniałych zgłoszeń. Tegorocz-
ny Światowy Dzień Wzroku był fascynujący i pamiętny, bo miał miejsce                               
w przeddzień 2020 roku. Zdjęcia z konkursu fotograficznego ozdobiły 
wiele okładek, raportów, książek i stron internetowych na całym świecie. 

Umożliwiły rozmowę na temat dostępu do opieki okulistycznej i pomo-
gły zwrócić uwagę na kluczowy wskaźnik zdrowia w miarę naszych 

postępów w realizacji celów zrównoważonego rozwoju. 
IAPB pragnie podziękować firmie Bayer za wsparcie 

podczas organizacji tego konkursu fotograficzne-
go.” - Tejah Balantrapu - menadżer ds. 

komunikacji IAPB.

Portret dziecka z zaćmą obuoczną, które 
czeka na operację oka, 
autor: Andras D. Hajdu.

Bezpłatny obóz szkolny dla uczniów, 
zapewniamy bezpłatne badanie i okulary 
dla dzieci w szkole podstawowej
w prowincji Ha Nam, Wietnam,
autor: Nguyễn Hữu Thông.

Badanie zaćmy u dzieci w klinice w ra-
mach szpitalnego projektu szkolenio-    
wego Orbis International w Gondar, 
Etiopia,
autor: Geoffa Olivera Bugbee. 

Leczenie laserowe wykonywane w mobil-
nej klinice okulistycznej u pacjenta
z retinopatią cukrzycową,
autor: Rajesh Pandey.

Pooperacyjne badanie przesiewowe                       
w oddziale okulistycznym w Etiopii, 
autor: Ulrich Eigner. 
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FOTOGRAFIA AMATORSKA,
WYRÓŻNIENIA

 

Opracowanie: INTEROPTYKA na podst. mat. pras. IAPB

       Badanie dna oka, autor: Suit May Ho.

Ślepota, której 
można uniknąć, 
autor: Uday Addepalli.

Porady lekarza z obozu okulistycznego 
„Eye From Zion” w szpitalu Chuka, Mount 
Kenya, autor: Nati Marcus.

Wyjaśnianie przebiegu badania wzroku 
starszej kobiecie podczas testu przesie-
wowego w wiosce. FHFNZ, Papua Nowa 
Gwinea, autor: Theresa Gende.

Zwycięzca w kategorii: fotografia profesjonalna
 - Gregor Kuntscher, Light For The World.
Refrakcja w Ugandzie.

Zwycięzca w kategorii: fotografia amatorska
- Graham Coates, Vision Aid Overseas.
Badanie wzroku dzieci w klasie wiejskiej szkoły 
rządowej w Sierra Leone.

Okulista bada oczy pacjentów bezpłatne-
go obozu chirurgicznego po operacji 
zaćmy, autor: Niranjan Gaire. 
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Informujemy, że w dniach 21-22 grudnia zakończyła się 
kolejna edycja kursu refrakcji I stopnia organizowana 
przez nasz Cech, świadectwa ukończenia kursu otrzy-
mały 42 osoby.
Cech Optyków w Warszawie zaprasza Państwa na kurs 
refrakcji II stopnia. Zajęcia zaczynamy   w dniach 14-15 
marca, kolejne spotkania na kursie to 16-17 maja i 13-
14 czerwca. Zastrzegamy sobie możliwość późniejsze-
go rozpoczęcia, tj. 16-17 maja w przypadku małej liczby 
chętnych, bez konieczności podziału na dwie grupy. 
Kurs refrakcji II stopnia zawiera informacje z zakresu re-
frakcji, jak również zagadnienia dotyczące aplikacji so-
czewek kontaktowych. Ćwiczenia praktyczne odbywają 
się z wykorzystaniem m.in. foroptera, lampy szczelino-
wej oraz kasety okulistycznej. Zajęcia na kursie, obej-
mujące wykłady teoretyczne, jak również ćwiczenia 
praktyczne prowadzone są przez  dr. n. med. Andrzeja 
Styszyńskiego w siedzibie KRIO przy ul. Przy Agorze 28 
w Warszawie.  

Informujemy, że w kursie refrakcji drugiego stopnia 
mogą uczestniczyć również osoby, które nie ukończyły 
kursu stopnia pierwszego.
Zgłoszenia chętnych  do uczestnictwa w kursach przyj-
muje Biuro Cechu, e-mail: cech.optyk@interia.pl,       
tel. 22 635 78 67 w godz. 9:00-13:00, strona: 
www.cechoptyk.waw.pl

PROGRAM KURSU REFRAKCJI I
STOPNIA

I. Metody badania wad refrakcji.
A. Metody subiektywne. 
1. Metoda Dondersa.
2. Pomiar astygmatyzmu za pomocą cylindra skrzyżowa-
    nego.
3. Badanie refrakcji za pomocą foropteru.
B. Metody obiektywne.
1. Skiaskopia.
2. Refraktometr Hartingera.
3. Autorefraktometr.
C. Korekcja starczowzroczności.
II. Korekcje zaburzeń widzenia obuocznego.
1. Fizjologia widzenia obuocznego.
2. Zaburzenia widzenia obuocznego.
3. Metody badania widzenia obuocznego.
4. Analiza graficzna zależności pomiędzy akomodacją 
    i konwergencją.

5. Optometryczne metody leczenia zaburzeń widzenia 
obuocznego.
III. Korekcja wad wzroku soczewkami kontaktowymi.
1. Podstawy anatomii i fizjologii rogówki.
2. Rodzaje soczewek kontaktowych, budowa, materiały.
3. Fizjologia i badanie układu łzowego.
4. Badanie oczu poprzedzające dobór soczewki.
5. Zasady dobierania miękkich soczewek kontaktowych.
6. Kontrolne badanie pacjentów noszących soczewki 
kontaktowe.
7. Powikłania związane z noszeniem soczewek kontak-
towych.
IV. Pole widzenia, metody badania i przyczyny zaburzeń 
pola widzenia.
V. Najczęstsze stany chorobowe układu wzrokowego 
utrudniające dobór korekcji  okularowej.
VI. Korekcja wad wzroku i pomoce optyczne dla słabo-
widzących.

Nową inicjatywą Cechu Optyków w Warszawie, której 
pomysłodawcą była Starsza Cechu Małgorzata Leszczyń-
ska, jest realizacja comiesięcznego forum dyskusyjnego 
pt.: „Wieczorne spotkania branży optycznej”. Zaplanowa-
liśmy cykl wykładów i konwersacji dotyczących ważnych 
tematów, realizowanych raz w miesiącu w sali konferen-
cyjnej w siedzibie Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycz-
nej. Zapraszamy na nie wszystkich zainteresowanych        
z branży optycznej. 

W dniu 6 listopada odbyło się pierwsze z zaplanowane-
go cyklu spotkań. Mieliśmy okazję uczestniczyć w wykła-
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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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dzie p. Szymona Grygierczyka zatytułowanym „Wyzwa-
nia stojące przed indywidualnymi salonami optycznymi 
w XXI wieku”. Podczas prelekcji podkreślono istotną 
rolę Internetu i mediów społecznościowych jako narzę-
dzi służących przede wszystkim bieżącej komunikacji              
z klientem, jak również budowaniu wizerunku firmy. 
Nie zabrakło informacji o konieczności wyróżniania się 
na rynku, odpowiedzi na pytania, jaki ma być mój salon, 
dla jakich klientów dedykowany, czy co zrobić by się 
wyróżniać. Prowadzący podkreślał istotę utrzymywania 
relacji z klientem, jak również posługiwania się języ-
kiem korzyści, czyli stosowania w rozmowie z klientem 
sformułowań typu: „Przychodząc do mnie masz pew-
ność, że …”. Spotkanie było transmitowane na żywo na 
naszym fanpage na Facebooku.

W ramach Wieczornych Spotkań Branży Optycznej            
8 grudnia 2019 r. zorganizowaliśmy w restauracji hotelu 
„Maria” coroczne Spotkanie Wigilijne naszych członków 
wraz z dziećmi i wnukami. Specjalnie dla najmłodszych 
zaprosiliśmy Mikołaja. Dzięki temu świąteczna atmo-
sfera udzieliła się wszystkim - również dorosłym, którzy        
z przyjemnością obserwowali swoje pociechy podczas 
wręczania prezentów, a także zorganizowanych spe-
cjalnie dla nich dodatkowych zabaw. Mieliśmy okazję 
wspólnie pośpiewać kolędy, które wprowadziły nas        
w świąteczny nastrój. Każdy mógł zrobić sobie zdjęcie 
z Mikołajem. 
Nie zabrakło także podniosłych akcentów związanych     
z wręczeniem dyplomów naszej organizacji dla wie-
loletnich członków Cechu – Marka Jakubowicza i An-

drzeja Rastawickiego. Otrzymali oni tytuł Honorowego 
Członka Cechu. Korzystając z okazji, wręczono także 
zaległe odznaczenia - Srebrną Odznakę KRIO odebrali 
koledzy Jacek Patejczuk i Jacek Wesołowski. Uhonoro-
wano również bukietami kwiatów naszych Jubilatów 
- Starszą Cechu Małgorzatę Leszczyńską i Podstarszego 
Cechu Jerzego Wysockiego. 
Spotkanie wigilijne dla naszych członków organizowali-
śmy już siódmy raz i bardzo cieszy nas, że z roku na rok 
mamy coraz więcej uczestników. 
Otrzymaliśmy wiele podziękowań za przyjazną atmosfe-
rę, okazję do spotkania się oraz możliwość nawiązywa-
nia bliższych kontaktów i przyjaźni w gronie optyków.

W dniu 15 stycznia odbyło się kolejne spotkanie z cyklu 
„Wieczornych spotkań branży optycznej”. Tym razem 
mieliśmy przyjemność uczestniczyć w szkoleniu pani 
Katarzyny Nowickiej pt.: „Odpowiednio dobrane opra-
wy istotnym elementem sukcesu”. Dowiedzieliśmy się, 
że tak naprawdę proces analizy klienta pod kątem do-
boru opraw powinien rozpocząć się już w momencie 
jego wejścia do salonu optycznego. To już wtedy zada-
jemy sobie pytanie, jaki styl ubioru preferuje. Podczas 
doboru oprawy bierzemy pod uwagę, oprócz  stylu 
ubioru klienta, kształt jego twarzy z uwzględnieniem 
brwi, oczu, nosa, jak również fryzurę i koloryt. Musimy 
także uwzględnić preferencje klienta. Ważne pytania to: 
jakie miał do tej pory okulary, czego oczekuje, a czego 
chciałby uniknąć. W dalszej części szkolenia słuchacze 

mieli możliwość zapoznania się z typami kształtów twa-
rzy i doborem kolorystycznym jako kolejnymi elemen-
tami wyboru oprawy. Analizie zostały poddane również 
poszczególne elementy twarzy, tj. oczy z uwzględnie-
niem koloru tęczówki  i kształtu  nosa.

Jako organizacja branżowa pragniemy wpływać na stan-
dardy i jakość pracy w salonach optycznych, pomagając 
optykom podnosić kwalifikacje, jak również doskonalić 
ich umiejętności. Zależy nam na postrzeganiu zawodu 
optyka jako godnego zaufania, a cechu jako organizacji 
zrzeszającej profesjonalistów. 

fot. Cech Optyków w Warszawie
2020/1
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Z bólem żegnamy zmarłego 03.12.2019 
Pana Aleksandra Filaka – męża, ojca, 
dziadka i wuja, ale również zaanga-
żowanego w sprawy swojego miasta 
mieszkańca Żor, Mistrza Optyka, Pre-
zesa Śląskiego Cechu Optyków w Ka-
towicach, przewodniczącego Komisji 
Egzaminacyjnej przy Izbie Rzemieśl-
niczej w Katowicach oraz przy KRIO, 
przyjaciela. Jego odejście to ogromna 
strata dla najbliższych, dla rodziny, ale 
również dla nas, optyków. 
Po ukończeniu nauki zawodu w za-
kładzie optycznym mistrza Wrób-
lewskiego w Gliwicach, w 1967 r. Pan 
Aleksander otworzył wraz z żoną swój 
własny zakład optyczny w Żorach. 
Było to ponad 50 lat temu. Budowę 
firmy rozpoczynali od podstaw, szlifu-
jąc ręcznie szkła i produkując również 

we własnym zakresie oprawki do oku-
larów. Pan Aleksander stale podnosił 
swoje umiejętności, uczestniczył      
w różnego rodzaju kursach i szko-
leniach, by jeszcze lepiej wypełniać 
swoją misję zawodową. 
Równocześnie rozbudowywał i uno-
wocześniał swój zakład. Dzisiaj, po 
ponad 50 latach, firma Państwa Fila-
ków może być wzorem rodzinnego 
zakładu optycznego. Nie tylko dzię-
ki pięknemu wystrojowi, nowoczes-
nym urządzeniom i szerokiej ofercie 
produktów. Miarą sukcesu zawo-
dowego w naszej branży są ludzie, 
którzy na przestrzeni lat powierzyli 
swój wzrok optykowi. A tych w Żo-
rach i sporej okolicy przez ponad 
50 lat były nie setki i nie tysiące, ale 
dziesiątki tysięcy. Dziesiątki tysięcy 

osób, które Pan Aleksander badał i dla 
których wykonywał okulary. Po latach 
wracali ze swoimi dziećmi i wnukami. 
Tak dzieje się w rodzinnych firmach      
z wieloletnimi tradycjami. 
W zawodowe ślady Pana Aleksan-
dra poszli również obydwaj synowie, 
a ostatnio dołączył do nich wnuk. Na-
pełniało to Pana Aleksandra ogromną 
satysfakcją, o czym nie wahał się roz-
mawiać z przyjaciółmi. 
Pan Aleksander nie ograniczył się jed-
nak tylko do swojej pracy zawodowej 
i życia rodzinnego. Mając duszę spo-
łecznika szybko odnalazł się wśród 
żorskich rzemieślników, by stać się 
jednym z założycieli Cechu Rzemiosł 
Różnych w Żorach, którego w latach 
1985-1989 był również Prezesem.         
W kadencji 1984-1988 został wybra-
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Pożegnanie Prezesa 
Śląskiego Cechu Optyków

Mistrza Optyka Aleksandra Filaka 

( *17.07.1943 + 03.12.2019)
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ny radnym Miejskiej Rady Narodowej 
w Żorach, Przewodniczącym Komisji 
Planowania Przestrzennego i Archi-
tektury oraz członkiem Prezydium 
MRN.
Jako młody, trzydziestopięcioletni 
rzemieślnik, w 1978 r. Pan Aleksander 
został powołany do Komisji Egzami-
nacyjnej Optyków przy Izbie Rze-
mieślniczej w Katowicach, której póź-
niej był wiceprzewodniczącym, od 
1991 r. przewodniczącym. Był wyma-
gającym egzaminatorem, ale dzięki 
otwartemu i przyjaznemu podejściu 
do egzaminowanych sprawiał, że        
w zdecydowanej większości potra-
fili oni pokonać swój stres i sprostać 
wymogom egzaminacyjnym.  Dzisiaj 
wielu śląskich (i nie tylko śląskich) 
optyków może z dumą powiedzieć, 
że swój egzamin czeladniczy lub 
mistrzowski zdawali przed komisją            
w której zasiadał, lub której przewod-
niczył Pan Aleksander, a podpisany 
przez Niego dyplom stał się dla wielu 
osób przepustką do zawodu optyka.
Dzięki stałemu poszerzaniu swojej 
wiedzy zawodowej Pan Aleksander 
stał się niekwestionowanym auto-
rytetem w dziedzinie optyki, a rów-
nież mentorem i rozjemcą w wielu 
spornych kwestiach. Miał wyjątkową 

umiejętność jednoczenia i gromadze-
nia wokół siebie ludzi. 
Stąd w latach 1983-1994 pełnił funk-
cję Przewodniczącego Komisji Bran-
żowej Optyków przy Izbie Rzemieśl-
niczej w Katowicach, a w 1989 r. jako 
przedstawiciel śląskich optyków, zo-
stał członkiem zarządu Stowarzysze-
nia Optyków Polskich.
Kiedy w latach dziewięćdziesiątych  
minionego wieku środowisko optyków 
podjęło decyzję o powołaniu branżo-
wych cechów optycznych i branżowej 
optycznej izby rzemieślniczej, Pan 
Aleksander podjął się trudu powoła-
nia do życia w 1994 r. Śląskiego Cechu 
Optyków w Katowicach. Od tej pory, 
przez 25 lat, aż do tego roku, kiedy ze 
względu na stan zdrowia musiał wy-
cofać się z działalności i nie mógł już 
uczestniczyć w obchodach 25-lecia 
Cechu, był naszym Prezesem. Pełnił 
również funkcję przewodniczącego 
Rady Starszych, powołanej przy jego 
udziale w 1996 r.  Krajowej Rzemieśl-
niczej Izby Optycznej w Warszawie 
oraz Przewodniczącego Komisji Egza-
minacyjnej dla optyków przy KRIO. 
W uznaniu zasług Pan Aleksander zo-
stał wyróżniony wieloma odznacze-
niami - to między innymi przyznany   
w 1987 r. Srebrny, a następnie przy-

znany w 2001 r. Złoty Krzyż Zasługi; 
przyznany przez Związek Rzemiosła 
Polskiego w 1994 r. Złoty Medal im. 
Jana Kilińskiego, oraz w 2009 r. naj-
wyższe honorowe odznaczenie ZRP 
– Szabla Kilińskiego, jak również naj-
wyższe odznaczenie przyznawane 
przez Krajową Rzemieślniczą Izbę 
Optyczną – Złoty Medal za Zasługi dla 
Optyki Polskiej. 
Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak 
wiele czasu pochłania zaangażowa-
nie w działalność społeczną. Odbywa 
się to kosztem pracy zawodowej, ale 
również kosztem życia rodzinnego. 
Dlatego w imieniu wszystkich opty-
ków chcielibyśmy złożyć serdeczne 
podziękowania Rodzinie Pana Alek-
sandra.  W szczególności Żonie, która 
przez wszystkie lata wspierała męża, 
zarówno w pracy zawodowej, jak i tej 
społecznej – towarzysząc Mu, ale też 
zastępując Go w pracy, a zwłaszcza 
w domu rodzinnym, gdy z powodu 
licznych obowiązków nie mógł być 
wraz z najbliższymi. Dziękujemy za 
zrozumienie, miłość i wyrozumiałość, 
wsparcie oraz serdeczną opiekę, któ-
rej potrzebował w ostatnich dniach 
życia. 
Pan Aleksander miał piękne hobby – 
hodował ptaki i uwielbiał je obserwo-
wać. Był również zapalonym wędka-
rzem. Jedna i druga pasja wymagała 
cierpliwości, a On miał ten dar. Dar ten 
był również  bardzo pomocny w jego 
pracy zawodowej, działalności spo-
łecznej i w życiu rodzinnym. O jednej 
i drugiej pasji, podobnie, jak o pracy 
zawodowej Pan Aleksander potrafił 
pięknie opowiadać. Będzie nam tych 
opowieści bardzo brakowało...

Do zobaczenia Panie Aleksandrze.

Niech odpoczywa w pokoju.

Śląski Cech Optyków

Mistrza Optyka Aleksandra Filaka 

( *17.07.1943 + 03.12.2019)
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Prowadząc optometryczną terapię widzenia 
mam możliwość pracy z wieloma małymi pacjentami i ich rodzicami. 

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

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

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

adekwatną pomoc. 

Terapia widzenia – kto i kiedy 
jest potrzebny?

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

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

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

Oblicza terapii widzenia
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Polskie Towarzystwo Okulistyczne ogłasza nabór gabinetów i poradni okuli-
stycznych do IV edycji ogólnopolskiej akcji Polscy Okuliści Kontra Jaskra.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

W związku ze zbliżającym się Świato-
wym Tygodniem Jaskry, który w tym 
roku obchodzony jest w dniach 8-14 
marca, Polskie Towarzystwo Oku-
listyczne (PTO), Sekcja Jaskry PTO 
i Polski Związek Niewidomych, już 
po raz czwarty, zapraszają gabinety 
okulistyczne do włączenia się do spo-
łecznej akcji badań przesiewowych 
w kierunku jaskry. Udział w akcji to 
nie tylko działanie na rzecz zdrowia 
Polaków, ale także doskonała forma 
promocji, zarówno dla lekarzy, jak i ga-
binetów okulistycznych. 
- Gorąco zachęcam Państwa do zgła-
szania placówek okulistycznych do 
akcji. W ubiegłbym roku do projektu 
przystąpiły 74 gabinety z 44 miast i 14 
województw. Liczymy na to, że w tym 
roku będzie ich jeszcze więcej. – mówi 
Prof. dr hab. n. med. Jacek Szaflik, 
Kierownik Katedry i Kliniki Okulistyki 
II Wydziału Lekarskiego Warszaw-
skiego Uniwersytetu Medycznego, 
Prezes Polskiego Towarzystwa Okuli-
stycznego. Każdy gabinet, który weź-
mie udział w tegorocznej inicjatywie 
otrzyma bezpłatny dostęp do trans-
misji online z Polskiego Forum Jaskry 
oraz Zjazdu Okulistów Polskich. 
Gabinety można rejestrować za po-
średnictwem strony: www.tydzienja-
skry.pl do 29 lutego br. Lista udostęp-
niona będzie 3. marca.
Aby zgłosić się do tegorocznej inicja-
tywy wystarczą 4 proste kroki. Należy 
wypełnić formularz znajdujący się na 

www.tydzienjaskry.pl, wydrukować 
potwierdzenie otrzymane na email            
i odesłać jego scan. Każdy z gabinetów 
okulistycznych, który przystąpi do akcji, 
po zdeklarowaniu liczby bezpłatnych 
badań oferowanych pacjentom, otrzy-
ma pakiet startowy, w skład którego 
wchodzić będą: plakat informacyjny, 
ulotki informacyjne dla pacjentów oraz 
wydrukowane kwestionariusze bada-
nia przesiewowego (1 szt./pacjenta).
Akcja Polscy Okuliści Kontra Jaskra 
to trwająca od 2017 roku inicjaty-
wa Polskiego Towarzystwa Okuli-
stycznego i lekarzy okulistów z całej 
Polski, mająca na celu podniesienie 
świadomości społeczeństwa na te-
mat jaskry oraz zwiększenie jej wy-
krywalności we wczesnych stadiach 
zaawansowania, a tym samym ura-
towanie wzroku pacjentów, którzy 
są nieświadomi swojej choroby. 
Ideą projektu jest przeprowadzenie 
badania przesiewowego w kierun-
ku jaskry, tj. badania budowy dna 
oka, grubości rogówki, ciśnienia we-
wnątrzgałkowego oraz wywiadu le-
karskiego u pacjentów, którzy nie od-
wiedzili okulisty co najmniej przez rok 
i nie są chorzy na jaskrę.
- Jako Polskie Towarzystwo Okulistycz-
ne stoimy bezsprzecznie na stanowisku, 
że umożliwienie pacjentom wykonania 
bezpłatnych badań w kierunku wczes-
nego wykrycia jaskry to bardzo ważny 
krok w walce z tą podstępną chorobą. 
W przypadku jaskry nie możemy mó-

wić o profilaktyce, a jedynie o wczes-
nej diagnostyce, dlatego tego typu 
inicjatywy mają ogromny wpływ na 
poprawę sytuacji zdrowotnej Polaków. 
Pokazują to efekty akcji zrealizowa-
nych w poprzednich latach. W samym 
2019 roku przebadaliśmy 2468 osób, 
z czego aż u 1060. z nich rozpozna-
no jaskrę, bądź zlecono dalszą diag-
nostykę. Łącznie, w ciągu trzech lat 
trwania akcji, przebadaliśmy ponad 
8 000 osób. Mamy nadzieję, że w tym 
roku gabinetów, które wspólnie z nami 
zechcą zaangażować się w inicjatywę 
będzie jeszcze więcej, a co za tym idzie, 
więcej osób będzie miało możliwość 
wykonania  bezpłatnego badania i wy-
krycia choroby na jej wczesnym etapie, 
co zwiększy ich szansę na ocalenie wzro-
ku. – podsumowuje Prof. Szaflik. 
Problem jaskry może dotyczyć w Pol-
sce 800. tysięcy osób, z czego tylko 
połowa z nich została zdiagnozowana.  
W 90% przypadków choroba przebie-
ga bez widocznych dolegliwości. Za-
chorować może każdy bez względu 
na wiek i płeć, a tylko wczesna diag-
noza może pomóc ocalić wzrok. Dla-
tego tak ważne są regularne badania. 
Każdy powinien przynajmniej raz 
w roku wykonać pełne badanie 
okulistyczne, a osoby z grupy ry-
zyka nawet co 6 miesięcy. 
Lista placówek, które przyłączą się 
do projektu udostępniona zostanie         
3. marca na stronie tydzienjaskry.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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O alfabecie Braille’a 
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Nie jestem zawodowo związana z me-

dycyną, ale jest to dziedzina, wbrew 

pozorom, ściśle skorelowana z moim 

zawodem – z pracą pedagoga specjal-

nego. Dlaczego? Ponieważ z każdym 

rokiem przychodzi na świat coraz wię-

cej dzieci przedwcześnie urodzonych 

– statystyki podają, że w naszym kraju 

aż co dziesiąte dziecko jest wcześnia-

kiem. Rozwój i postęp nauk medycz-

nych sprawił, że w dzisiejszych czasach 

ważące nawet mniej niż 500 gramów 

dzieci są do odratowania. Oczywi-

stym jednak jest, że utrzymanie przy 

życiu dzieci w tak wczesnym stadium 

prenatalnym i zapewnienie im dal-

szego prawidłowego rozwoju wyma-

ga ogromnej wiedzy, doświadczenia 

i profesjonalizmu medyków wielu 

specjalności. Potem, wraz z biegiem 

czasu, wcześniaki te są naszymi pod-

opiecznymi – uczniami pedagogów 

specjalnych…

Im wcześniej dziecko się rodzi, tym ma 

niższą wagę urodzeniową, a co za tym 

idzie, z uwagi na niewydolność wielo-

narządową, obarczone jest większym 

ryzykiem różnych schorzeń. Jednym     

z nich jest retinopatia wcześniacza, 

która jeszcze do niedawna prowadziła 

do całkowitej ślepoty. 

ROP, czyli retinopathy of prematurity, to 

choroba niedojrzałej siatkówki polega-

jąca na nieprawidłowym procesie una-

czynienia, z jednoczesnym rozrostem 

tkanki łącznej. Bezpośrednią przyczyną 

ROP jest mało zaangażowany wiek cią-

żowy i niska masa urodzeniowa dziecka, 

jako czynniki w głównej mierze przy-

czyniające się do ryzyka retinopatii. Ale 

dochodzą do tego jeszcze: tlenoterapia 

- powodowana zaburzeniami oddy-

chania, związanymi z dysplazją oskrze-

lowo-płucną, zaburzenia krzepnięcia 

krwi noworodka, infekcje wewnątrzma-

ciczne i okołoporodowe oraz działania 

terapeutyczne.

Dlaczego piszę o retinopatii wcześnia-

czej? Bo jest to jedna z wielu chorób, 

która może skutkować poważnymi po-

wikłaniami wzrokowymi, m.in. jaskrą, 

zaćmą, wysokimi wadami i zaburzenia-

mi wzroku dzieci, z których każde po-

winno na swojej drodze edukacyjnej 

napotkać kompetentnego pedagoga 

specjalnego. 

Tyflopedagog to specjalista, którego 

zawodową rolą jest wielopłaszczyzno-

we wspomaganie osób dysfunkcyj-

nych wzrokowo. W materii rehabilitacji 

tyflopedagog będzie terapeutą wi-

dzenia i nauczycielem orientacji prze-

strzennej, natomiast pod pojęciem 

edukacji kryje się nie tylko nauczanie 

sensu stricto, ale także adaptacja ma-

teriałów edukacyjnych i modyfikacja 

niektórych treści zawartych w pro-

gramach nauczania, dostosowanie 

nauczanych treści do indywidualnych 

możliwości dziecka. Kompetentny ty-

flopedagog jest w stanie zapewnić 

wieloaspektowe wsparcie (samodziel-
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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 
soczewkami kontaktowymi 
daleki powinien znajdować            
się w nieskończonej odległości. 

medycyna 
i optyka

Barbara Pakuła - optometrystka, 
terapeuta widzenia, kontaktolog.

Diagnostyka 
i terapia akomodacji 
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ne, bądź we współpracy z innymi spe-

cjalistami) w każdej kluczowej dziedzi-

nie życia osoby z dysfunkcją wzroku.                                                           

I ta edukacyjna droga powinna rozpo-

cząć się już od najmłodszych lat. 

Drastycznym jest jednak, że w opinii 

tychże właśnie nauczycieli specjalnych 

– tyflopedagogów,  pracujących czy to 

w placówkach ogólnodostępnych lub 

specjalistycznych ośrodkach dla dzie-

ci i młodzieży z niepełnosprawnością 

wzrokową, większość dzieci niewido-

mych przed rozpoczęciem szkoły nie 

otrzymuje żadnej pomocy z zakresu 

nauki samoobsługi, orientacji prze-

strzennej, rozwoju percepcji dotyko-

wej (w wypadku dzieci niewidomych) 

czy czytania grafiki dotykowej. Cho-

ciaż istnieje wiele przedszkoli integra-

cyjnych, do których mogą uczęszczać 

niepełnosprawne wzrokowo dzieci, to 

moja praktyka pokazuje, że niewiele 

z nich zatrudnia tyflopedagoga, który 

przygotuje dziecko z dysfunkcją wzro-

ku do nauki szkolnej. 

Z tego powodu, wciąż wiele niepełno-

sprawnych wzrokowo dzieci, zwłaszcza 

niewidomych, nie otrzymuje odpo-

wiedniej pomocy, a często nawet nie 

ma kontaktu z pismem brajla i wypukły-

mi ilustracjami. Według informacji prze-

słanych przez 8 z 15 ośrodków szkolno-

wychowawczych dla dzieci z dysfunkcją 

narządu wzroku w tychże placówkach 

uczy się ok. 1600 osób, a jedynie 19%, tj. 

360 osób, zna lub posługuje się brajlem. 

Co ciekawe, w tychże ośrodkach więk-

szość nauczycieli deklaruje znajomość 

pisma punktowego.

Dodatkowo, w dobie maksymalnej 

cyfryzacji otaczającego nas świata co-

raz częściej wspomina się o znacznym 

kryzysie książki w kontekście kryzysu 

czytelnictwa, zwłaszcza wśród adole-

scentów. Przypadłością nastoletnich 

czytelników czarnodruku jest to, iż 

czytają oni rzadko i zazwyczaj ograni-

czają się tylko do fragmentów książek. 

Tendencja ta zauważalna jest także 

wśród młodych z dysfunkcją wzroku, 

ponieważ w ich mniemaniu znacznie 

mniejszym trudem obarczone jest 

włączenie e-booka i wysłuchanie fonii, 

niż żmudne przesuwanie palcami po 

liniach wypukłych liter. 

Brajl w połączeniu z osiągnięciami no-

woczesnej techniki ma ogromny sens, 

ale wyłącznie wtedy, gdy korzystamy    

z tych dobrodziejstw równolegle. 

Przerzucanie edukacji dziecka na drogę 

wyłącznie słuchową pozbawia go wie-

lu ważnych umiejętności rozwijanych 

najsprawniej podczas zaprzyjaźniania 

się ucznia z pismem Brajla. Wyłącz-

nie wprowadzanie małych niewido-

mych dzieci w świat książek poprzez 

jak najwcześniejsze umożliwienie im 

kontaktu z tekstami w Brajlu, jak rów-

nież atrakcyjną i dobrze przygotowaną 

grafiką wypukłą, przyczyni się nie tylko 

do rozbudzania w nich zainteresowa-

nia książką, ale także przysposobi je              

o motywację do nauki czytania doty-

kowego. 

A to najkrótsza droga do wyrównania 

ich szans edukacyjnych i życiowych. 

W wypadku małych niewidomych 

dzieci pierwszym krokiem ku pozna-

waniu pisma konieczna jest bowiem 

stymulacja dotyku, rozwijanie percep-

cji i poznania dotykowego. 

Ubolewam, iż jest tak niewiele profesjo-

nalnie przygotowanych wydawnictw, 

które pochylają się nad rozpowszech-

nianiem literatury w Brajlu, domnie-

mam że ze względu na potrzebę mini-

malizowania wysokich kosztów druku. 

Lata pracy w charakterze tyflopedago-

ga pokazują mi także ogromny deficyt 

pomocy edukacyjnych dla dzieci słabo-

widzących. Kontakt z tyflopedagogami 

z innych placówek w Polsce pokazuje, 

iż w wielu  ośrodkach szkolno-wycho-

wawczych zaniechano niestety stoso-

wania dobrej tradycji obowiązkowego 

codziennego półgodzinnego czytania 

książek brajlowskich półgłosem. Zaś                  

z relacji emerytowanych już nauczycie-

li wiem, iż dzięki temu właśnie wypar-

temu zwyczajowi uczniowie wyrabiali 

sobie odpowiednią technikę czytania, 

która wymaga systematycznych ćwi-

czeń, zwłaszcza na początkowym eta-

pie edukacji. 

Wzrost świadomości społecznej może 

zaskutkować doskonałym kompromi-

sem. Ponieważ współcześnie można 

być doskonałym brajlistą, a jedno-

cześnie z powodzeniem korzystać                    

z szerokiej gamy dobrodziejstw wciąż 

rozwijającej się techniki. Dla przykładu: 

osoby niewidome pozbawione są do-

stępu do takich urządzeń, jak tablety. 

Jednak już w niedalekiej przyszłości 

może to się zmienić, ponieważ opraco-

wywane jest urządzenie, które będzie 

w stanie „wyświetlać” alfabet Braille’a. 

Naukowcy z Uniwersytetu Michigan 

opracowują sprzęt z wyglądu przypo-

minający tablet internetowy lub czyt-

nik e-booków. 

W tym przypadku naukowcy szukają 

rozwiązania, które na ekranie będzie 

w stanie wyświetlać alfabet Braille’a. 

Kolejne novum na rynek dla osób nie-

widomych i słabowidzących planuje 

wprowadzić firma Samsung, opraco-

wując projekt telefonu komórkowego, 

w którym rolę wyświetlacza LCD pełnić 

ma matryca z alfabetem Braille’a. We-

dle projektu odczytywanie przez oso-

by niewidome informacji z matrycy ma 

być możliwe dzięki innowacyjnej tech-

nologii elektrycznie aktywowanego 

plastiku, który ma  prezentować znaki 
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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 
soczewkami kontaktowymi 
daleki powinien znajdować            
się w nieskończonej odległości. 

medycyna 
i optyka

Barbara Pakuła - optometrystka, 
terapeuta widzenia, kontaktolog.

Diagnostyka 
i terapia akomodacji 



Braille’a w formie wypukłości.

Jak ważny jest Brajl potwierdza tak-

że przykład samodzielnego funkcjo-

nowania osób niewidomych w go-

spodarstwie domowym (np. książka 

kucharska, taśma do brajlowskiego 

oznaczania produktów, miarki krawie-

ckie, pojemnik z miarką do odmierza-

nia płynów i sypkich produktów i inne) 

czy pracy zawodowej (np. opisanie 

brajlem i umieszczenie w segregatorze 

dokumentów czarnodrukowych zapew-

nia niewidomemu pracownikowi biura 

bardzo dobrą orientację w zakresie kore-

spondencji wpływającej i wychodzącej). 

Brajl w edukacji jest nieodzowny: mowa 

tu o sporządzaniu notatek w przeróż-

nych okolicznościach edukacyjnych, tak-

że w sytuacji, gdy podczas wystąpienia 

korzysta się z prezentacji komputerowej.

Brajl powinien być także rozpowszech-

niany w przestrzeni publicznej i instytu-

cjach kultury. Powinien zaistnieć wszę-

dzie tam, gdzie tylko jest to możliwe. 

Owszem, można go niekiedy zastąpić 

innymi dotykowymi oznaczeniami, ale 

wskazane jest, by uzupełniać je o ozna-

czenia z pismem punktowym. Nieste-

ty, aby Brajl mógł się nadal rozwijać                                                                         

i stawać bardziej popularny, potrzebne 

są nie tylko większe środki finansowe 

przeznaczane na ten cel. Potrzeba tu 

zwiększenia wrażliwości i świadomości 

społecznej a przede wszystkim mądrych 

tyflopedagogów, którzy nie dadzą się 

zwieść nowinkom techniki i pozostaną 

przy rzetelnej dbałości o właściwy po-

ziom rehabilitacji osób z niepełnospraw-

nością wzrokową. 

mgr Aneta Bester – po ukończeniu 

studiów w zakresie administracji i eu-

ropeistyki zmieniła sferę zainteresowań 

na pomoc niepełnosprawnym i zanie-

dbanym społecznie dzieciom. Nabyła 

ku temu stosowne kwalifikacje poprzez 

ukończenie studiów w dziedzinie „przy-

gotowania pedagogicznego” a potem 

„resocjalizacji i socjoterapii”, „oligofre-

nopedagogiki”, „tyflopedagogiki”, „tera-

pii autyzmu” oraz „zarządzania oświatą”. 

Prócz tego nieustannie pogłębia za-

kres swojej wiedzy i kompetencji po-

przez uczestnictwo w licznych kursach 

i innych formach doszkalających. 

W pracy łączy profesjonalizm i pasję. 

Obecnie realizuje się zawodowo, pra-

cując jako pedagog specjalny w jednej 

z podkarpackich szkół podstawowych 

oraz jako tyflopedagog. Znajduje czas, 

by dzielić się wiedzą i doświadczeniem 

jako wykładowca studiów podyplomo-

wych w jednej z łódzkich uczelni, jest 

pożądanym trenerem szkolącym na-

uczycieli i rady pedagogiczne w zakre-

sie pedagogiki specjalnej i specjalnych 

potrzeb edukacyjnych dzieci. Pasjonu-

je ją rękodzieło, dlatego samodzielnie 

projektuje i tworzy pomoce dydaktycz-

ne dla dzieci o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych. W ramach warsztatów 

szkolnych „Bądźmy przyjaźni niepeł-

nosprawności”, organizowanych dla 

dzieci, krzewi wśród nich świadomość 

i humanitarne postawy wobec niepeł-

nosprawności.
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Pierwsze pisanie 
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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 
soczewkami kontaktowymi 
daleki powinien znajdować            
się w nieskończonej odległości. 

medycyna 
i optyka

Barbara Pakuła - optometrystka, 
terapeuta widzenia, kontaktolog.

Diagnostyka 
i terapia akomodacji Zeszyt „Pierwsze Pisanie” skonstruowa-

ny jest w taki sposób, aby ułatwić dzie-

cku uczenie się i ćwiczenie kształtów 

liter. Pisanie w nim jest zdecydowanie 

łatwiejsze niż w tradycyjnym zeszycie, 

dzięki czemu dzieci chętnie w nim 

ćwiczą i nie tracą motywacji. Innowa-

cyjna liniatura 3D w naturalny sposób 

nie pozwala dziecku na wychodzenie 

poza wyznaczone linie.

Zeszyt otrzymał rekomendację ame-

rykańskiego psychologa klinicznego  

– Johna Thurmana.
„Pierwsze pisanie” jest pomocne przy 

wszelkich rodzajach zaburzeń gra-

fomotoryki (niewłaściwe napięcie 

mięśniowe, afazja, dysgrafia) oraz przy 

niedowidzeniu, a także przy ogólnej 

niechęci dziecka do pisania, spowo-

dowanej np. wymogami zbyt dużej 

precyzji, bowiem liniatura, z którą się 

zetknęło była zbyt wąska.

Zeszyt składa się z 20 dwustronnych 

arkuszy z liniaturami 3D. Liniatura po-

siada cztery linie, których wymaga 

pisownia polskich liter. Każda z nich 

stanowi odrębną całość i posiada 

żłobienia oraz tłoczenia, stanowiące 

naturalną barierę zapobiegającą wkra-

czaniu na sąsiednią liniaturę. Główne 

pole pisarskie ma kolor żółty, co jest 

dużym ułatwieniem dla dzieci niedo-

widzących. Zeszyt stanowi doskonałą 

pomoc w nauce pisania, nie tylko dla 

dzieci zdrowych i niedowidzących, ale 

i zagrożonych dysgrafią.

Wyjątkowy zeszyt pomocny przy nauce pisania „Pierwsze pisanie” Marii Trojanowicz-Kasprzak. 
Zeszyt ten dedykowany jest maluchom stawiającym pierwsze kroki w pisaniu prostych szlaczków 
(4-5 lat), starszym dzieciom z zaburzeniami grafomotoryki, dzieciom niedowidzącym oraz słabo-

widzącym i osobom dorosłym po udarach czy wylewach.

O Autorce:

Maria Trojanowicz – Kasprzak, filolog polski, pedagog przedszkolny z wieloletnim stażem. W 1996 roku otrzymała tytuł 

Nauczyciela Roku – „Za szczególnie wyróżniającą się umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych nauczyciel-

dziecko, za tworzenie właściwego klimatu i atmosfery w grupie dzieci, za wdrażanie innowacyjnych metod i programów 

oraz nowoczesnych technik czytania”. Autorka książek dla dzieci, ułatwiających m.in. naukę pisania i czytania. Wciąż aktyw-

nie poszukuje nowych metod aktywizowania i stymulowania dziecięcego rozwoju.

Więcej o zeszycie można przeczytać na stronie: https://cwiczeoko.pl/pierwsze-pisanie/
A także w wywiadzie z Autorką: https://barbarapakula.pl/wywiad-z-autorka-zeszytu-pierwsze-pisanie/
Zeszyt można zakupić na stronie: https://cwiczeoko.pl/pierwsze-pisanie/, biuro@cwiczeoko.pl

Wydawnictwo Ćwiczę Oko
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Barbara Pakuła - optometrystka, terapeuta widzenia, kontaktolog

Prawdopodobieństwo skuteczności 
terapii funkcjonalnej u pacjentów
z zezem nieakomodacyjnym

Jeden z podręczników optometrii podaje wyniki
badań pana Flom'a z roku 1963. Opisują one

skuteczność terapii funkcjonalnej u pacjentów
 z zezem nieakomodacyjnym.

De�nicja terapii funkcjonalnej wg Floma to wyprowadzanie zeza za pomocą soczewek korekcyjnych                                
i ćwiczeń, z możliwym wsparciem chirurgicznym. 

De�nicja skutecznej terapii funkcjonalnej to doprowadzenie pacjenta do momentu "utrzymania dołeczko-
wej �ksacji obuocznej w warunkach codziennego życia, przy zachowaniu ostrego komfortowego widzenia, 
obejmującego wszystkie kierunki patrzenia i dla wszystkich odległości, począwszy od tych najdalszych, a na 
zaledwie kilku centymetrach skończywszy".

Dlaczego jest tak trudno przeprowadzić skuteczną terapię?
Na skuteczność terapii widzenia wpływa kilka czynników, ale najważniejsze są:
• rodzaj i wielkość zeza
• wiek dziecka, w którym podjęto leczenie (korekcja i terapia, ewentualnie zabieg chirurgiczny)
• wybór drogi postępowania
• zaangażowanie rodziców i wykonywanie zaleceń terapeutycznych w domu
• motywacja i podporządkowanie się dziecka

Chciałabym móc powiedzieć, że zawsze terapia przebiega bez komplikacji i każdy zez zostaje wyprowadzony. 
Jednak tak nie jest i warto na samym początku informować rodziców o wszystkich elementach wpływających 
na skuteczność ćwiczeń.

Omawiana powyżej skuteczność dotyczy całkowitego wyprowadzenia zeza, wg de�nicji Floma:  "utrzymanie 
dołeczkowej fiksacji obuocznej w warunkach codziennego życia, przy zachowaniu ostrego, komfortowego widze-
nia, obejmującego wszystkie kierunki patrzenia i dla wszystkich odległości, począwszy od tych najdalszych, a na 
zaledwie kilku centymetrach skończywszy". 

2020/162



ZEZ
STAŁY

W przypadku zeza stałego sku- 
teczność terapii dla  egzotropii 
(zez rozbieżny) to 27%, przy 
esotropii (zez zbieżny) - 11%.

ZEZ Z NORMALNĄ 
KORESPONDENCJĄ 

SIATKÓWKOWĄ

Skuteczność terapii dla zeza i normalnej 
korespondencji siatkówkowej przy egzo-
tropii (zez rozbieżny) to 57%, przy 
esotropii (zez zbieżny) - 40%

ZEZ Z  ANOMALNĄ 
KORESPONDENCJĄ 

SIATKÓWKOWĄ

Skuteczność terapii dla zeza i anomalnej 
korespondencji siatkówkowej przy egzo-
tropii (zez rozbieżny) to 38%, przy 
esotropii (zez zbieżny) - 3%.

ZEZ 
Z TŁUMIENIEM

W przypadku zeza z tłumieniem 
skuteczność terapii dla egzotro-
pii (zez rozbieżny) to 37%, przy 
esotropii (zez zbieżny) - 10%.

ZEZ 
OKRESOWY

W przypadku zeza okresowego 
skuteczność terapii dla egzotro-
pii (zez rozbieżny) to 58%, przy 
esotropii (zez zbieżny) - 50%.

Jakie jest 
prawdopodo-

bieństwo skutecz-
ności terapii 

widzenia przy 
zezie?

SZKOLENIE - ZAPISY
NA STRONIE:

WWW.CWICZEOKO.PL

Badanie
optometryczne 

dzieci
 

www.barbarapakula .pl

Często terapia widzenia nie przynosi całkowitego 
efektu. Jednak poprawia komfort życia pacjenta, 
zmniejsza dolegliwości, uzyskujemy efekt kosme-
tyczny, poprawiają się wyniki w nauce, wzrasta 
pewność siebie.
Rodzice podczas terapii często informują nas, że oko, 
owszem, nadal ucieka, ale dziecko potra� się dłużej 
skupić, ładniej pisze, lepiej zapamiętuje, jeździ na 
rowerze. Widząc postępy łatwiej o motywację i chęć 
do działania.

Tego Państwu życzę - i Rodzicom i Specjalistom.

Na podstawie: Flom, M.C. Treatment of Binocular Anomalies of 

Vision, Ch.7 in Vision of Children, M.J.Hirsch   and R.E. Wick, eds. 

Philadelphia: Chilton 1963.
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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
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Jak długo przed 
ekranem?
Badania wskazują, że w skali 
globalnej gracze poświęcają oko- 
ło 1,37 h na jedną, nieprzerwaną 
sesję podczas grania, a średnia 
wyliczona z deklaracji najdłużej 

spędzonego czasu podczas jed-
nej sesji to ponad 4,5 h4. 
Jak to wpływa na wzrok gracza?

 - Choć rozwój technologii gwarantuje 
nam coraz nowsze rozwiązania, to 
nadal większość naszych ekranów 
jest skonstruowanych na bazie tech- 
nologii LCD i LED. Wyświetlacze 

takich sprzętów emitują duże ilości 
światła niebieskiego, niebezpiecz-
nego dla ludzkiego wzroku, ponie-
waż energia niesiona przez niebie-
ską składową światła ledowego 
niszczy nabłonek barwnikowy siat- 
kówki oraz fotoreceptory w  siat- 
kówce odpowiedzialne za widzenie 
– komentuje Grzegorz Romanik.

Krajowa
Rzemieślnicza
Izba Optyczna

Gry wideo to nie tylko hobby, ale coraz częściej „narzędzie pracy”. Dochody z e-sportu                    
w Polsce w 2019 roku szacowane są na niemal 14,5 miliona dolarów, a liczba odbiorców tej 
dziedziny ma oscylować wokół 1,5 miliona1, przy czym grać w ogóle ma w Polsce 16 milio-
nów osób2. Gracze online przebywają średnio powyżej 7 h tygodniowo przed ekranem3 – 
jak wpływa to na ich wzrok? Jak dbać o oczy podczas kilkugodzinnych sesji przed ekranem 
komputera lub telewizora? Radzi Grzegorz Romanik, optyk i optometrysta oraz ekspert 
Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej. 

Okulary dla gracza
-  jakie warto wybrać?

Grzegorz Romanik - optyk
i optometrysta oraz ekspert 

Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej.
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 – Dlatego zawsze, kiedy to możli- 
we, powinniśmy robić kilka minut 
przerwy po każdej godzinie spędzo-
nej przed ekranem. Warto wtedy 
popatrzeć w dal, np. przez okno na 
kolorowy krajobraz, co pozwoli 
„odpocząć” naszym gałkom ocznym. 
Na wyświetlacze patrzymy zazwyczaj 
z bliskiej odległości. Nawet, jeśli są 
odsunięte od nas np. na kilka metrów 
to dla naszego wzroku nadal jest to 
problem – człowiek ewolucyjnie 
został przystosowany do patrzenia        
w dal głębszą niż zazwyczaj pozwala 
nam na to komfort grania w  domu 
czy mieszkaniu. Co równie ważne, 
podczas rozgrywek, będąc skupio-
nym, nie mrugamy tak często, jak 
powinniśmy. To właśnie mruganie                            
jest odpowiedzialne za odpowiednie 
nawilżenie oka, które eliminuje np. 
zwiększone ryzyko zapalenia spojów-
ki. Powinniśmy zwracać na to uwagę          
i  mrugać około 20 razy na minutę. 
Ponadto, niebieskie światło może też 
rozregulować nasz zegar biologiczny 
– to ważne, jeśli gramy wieczorami 
czy nocami – dodaje Grzegorz 
Romanik. 

Czy granie 
może pogłębić 
wady wzroku? 
- Podobnie jak inne czynności mocno 
angażujące wzrok przez długi czas, 
zwłaszcza aktywności przed ekrana-
mi LCD, również granie może pogłę-
biać lub powodować wady wzroku, 
choć nie odczujemy tego po kilku 
sesjach, a w rozrachunku długotermi-
nowym. Oczywiście to nie powód, aby 
rezygnować ze swojego zajęcia, ale 
należy być świadomym potencjalne-
go zagrożenia i zachować odpowied-
nią pro�laktykę – mówi Grzegorz 
Romanik.

Czy można zatem uniknąć lub 
zminimalizować ryzyko pogłębiania 

wad wzroku? Czy powinniśmy się 
martwić, jeśli już teraz dotyczy nas 
konkretna wada wzroku lub, co 
więcej – czy z powodu niektórych 
schorzeń powinniśmy zdecydowa-
nie zrezygnować z długich rozgry-
wek?

- Zawsze najbezpieczniej będzie, jeśli 
czas poświęcany przed ekranem 
jednorazowo nie przekroczy 20-30 
minut. Warto przyjąć sobie wewnętrz-
ną zasadę 3x20 – co 20 minut pracy 
przy komputerze patrzymy przez co 
najmniej 20 sekund na odległość min. 
20 metrów. Z tym problemem nie 
borykają się wyłącznie gracze, a tak 
naprawdę również większość pra- 
cowników biurowych. Nadmierne 
męczenie wzroku może pogorszyć 
nasze dobre widzenie. 
Dobrym rozwiązaniem będzie np. 
zakup do okularów szkieł korekcyj-
nych z powłoką antyre�eksyjną, 
posiadających dodatkowy �ltr 
ograniczający dopływ szkodliwego 
światła niebieskiego do oka, jednak 
nie zaburzający prawidłowego wi- 
dzenia i postrzegania barw. Taka 
powłoka posiada charakterystyczny 
niebiesko-�oletowy poblask.
Co więcej, nawet jeśli nie mamy 
stwierdzonej wady wzroku, jednak 
spędzamy sporo czasu przed ekra- 
nem, wówczas również możemy 
pozwolić sobie na okulary z  takimi 
�ltrami, natomiast szkła nie powinny 
mieć wtedy mocy korekcyjnej (tzw. 
„zerówki”). 

Jeszcze ciekawszym rozwiązaniem są 
tzw. soczewki relaksacyjne. W  górnej 
części soczewki te mają taką moc 
jakiej potrzebujemy do dali (lub są 
„zerówkami”), natomiast w dolnej 
części (której używamy do patrzenia 
na bliskie odległości, np. czytając lub 
grając na komputerze) są one nie- 
znacznie mocniejsze. Rozwiązanie 
takie odciąża nasze oczy podczas 
pracy z  bliska, dzięki czemu po 
dłuższym czasie spędzonym przy 

komputerze dolegliwości są mniejsze. 
Oczywiście, najlepszym rozwiąza-
niem będą okulary z soczewkami 
relaksacyjnymi i z powłoką ograni-
czającą ilość światła niebieskiego.
Nie zapominajmy, że nawet takie 
okulary powinien dla nas wykonać 
optyk w  profesjonalnym salonie op- 
tycznym. Poza poradą dot. wyglądu 
oprawek, te powinny być dostosowa-
ne do indywidualnego kształtu naszej 
twarzy –  odstępstwa od tego mogą 
powodować nawet zaburzenia widze- 
nia, których wcześniej nie uświad- 
czyliśmy, np. sztucznie wytworzony 
astygmatyzm. 
Kupując gotowe okulary z niepewne-
go źródła nie mamy pewności jakości 
ich wykonania oraz skuteczności za- 
stosowanych powłok. 
Optykowi najlepiej opowiedzieć o na- 
szym stylu życia, a  specjalista dobie- 
rze dla nas najlepsze rozwiązanie. 
Pamiętajmy, że nawet najnowsze 
powłoki na soczewkach okularowych 
nie zwalniają nas z obowiązku 
robienia przerw i systematycznego 
mrugania – puentuje Grzegorz 
Romanik.

Źródła:
1..
https://esportbiz.pl/2018/03/24/paypal-i-
superdata-ponownie-o-esporcie-analizuj
emy-rynek-polski-rosyjski-grecji-czeski-i-
wegierski-analiza/
2. 
https://www.chip.pl/2019/05/who-nie-ma
-watpliwosci-uzaleznienie-od-gier-to-chor
oba
3. 
https://www.limelight.com/resources/whi
te-paper/state-of-online-gaming-2019/#f
our2.05.2019 r.].
4. 
Tamże.
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sztuka 

Obrazy ceramiczne to jeden z moich ulubionych projek-
tów - obok rzeźb i instrumentów. Początkowo nazywa-
łem je reliefami, ze względu na zróżnicowanie powierzch-
ni, której nadaję bardziej lub mniej rozrzeźbiony kształt, 
zwykle także specjalną fakturę, podkreślającą urodę 
szkliw. Tym, co je wyróżnia, jest głębia koloru i jego trwa-
łość, nieosiągalna w żadnej innej technice. Szkliwo jest 
de facto cieniutką warstwą różnego rodzaju szkła, dzięki 
czemu w specyficzny sposób przyjmuje i odbija światło. 
To powoduje, że w każdych warunkach, w zależności od 
pory dnia czy kąta patrzenia, obraz wygląda nieco inaczej.                         
W ten sposób pięknie „odpowiada” na otoczenie - tak jak-
by żył własnym życiem. Ja to nazywam „rezonansem”, za-
pożyczając termin z muzycznego słownika.

Niestety żadne, najlepsze nawet zdjęcie nie pokaże nawet 
w połowie tego, czym naprawdę one są. Jedynie bezpo-
średni kontakt jest miarodajny. Potwierdzają to wszyscy 
oglądający i wszyscy, którzy weszli w ich posiadanie. Ob-
razy te mają także zupełnie inne działanie, niż tradycyjne 
malarstwo. Jednocześnie pasują do każdego typu wnę-
trza. Z założenia mogą stanowić trwałą dekorację, jeśli ktoś 
chciałby je sobie wmurować w ścianę.

Reliefy są zrobione z oddzielnych elementów, osobno wy-
palanych i połączontych ze sobą w całość. Osiągnięcie od-
powiedniej barwy wymaga często wielokrotnego wypala-
nia kolejnych warstw szkliwa na poszczególnych fragmen-
tach. Wykorzystuję do tego technikę RAKU - wywodzącą 
się z Japonii, unowocześnioną i bardzo spektakularną me-
todę tworzenia ceramiki. 

Poza widowiskowym, bardzo efektownym zakończeniem 
wypalania w wysokiej temperaturze (960-:-1120 stop-
ni Celsjusza), technika RAKU ma także kilka innych zalet. 
Jedną z nich jest krótki czas - sam proces trwa około 4-ch 
godzin, co umożliwia dość szybkie przejścia do kolejnych 
etapów. Inną zaletą jest możliwość uzyskiwania metalicz-
nego połysku i specyficznych śladów, poprzez tzw. reduk-
cję, którą wykonuje się wrzucając rozgrzane do czerwono-
ści przedmioty w trociny, trawę, lub olej. Dzieje się wtedy 
wiele nie całkiem przewidywalnych rzeczy - i to właśnie 
dodaje wyjątkowej magii tej ceramice. W RAKU przyjmuje 
się bowiem, że pęknięcia powstałe w piecu lub podczas re-

Piotr Michnikowski: artysta-rzeźbiarz, także autor, kompozytor i wykonawca 
wielu piosenek, urodzony w Warszawie w 1960 r.
Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie, uzyskał dyplom na wydziale 
rzeźby  w pracowni prof. Jerzego Jarnuszkiewicza w 1985 roku.
Zajmuje się małą formą rzeźbiarską w brązie, ceramiką – głównie w technice 
RAKU, pomocniczo metaloplastyką i pracą w drewnie, budowaniem instrumen-
tów muzycznych, tworzeniem abstrakcyjnych konstrukcji przestrzennych z róż-
nych materiałów, czasem także instalacji.
Brał udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych, jego prace można 
znaleźć w wielu prywatnych kolekcjach w kraju i na świecie.
Od 2019 roku Piotr Michnikowski ściśle współpracuje z firmą „Sztuka i Smak” 
organizującą eventy biznesowe, których głównym celem jest promocja i sprze-
daż dzieł sztuki współcześnie tworzących artystów. Nic w tym zresztą dziwne-
go, bo właścicielka tej firmy, Barbara Demuth-Garbień, jest równocześnie impre-
sario artysty. O ciekawej formie tych spotkań biznesu ze sztuką napiszemy na-
stępnym razem.
Strony www: http://gallery.michnikowski.com, 
http://piotrmichnikowski.com

Obrazy ceramiczne 
Piotra Michnikowskiego

dukcji, ślady narzędzi, których się używa do wyjmowania 
- to wszystko są wartości dodane. Stosuje się szkliwa de-
dykowane specjalnie do RAKU, lecz ja używam ich we wła-
sny, wypracowany wieloletnim doświadczeniem sposób. 
Oprócz nich mam cały zestaw stworzonych przeze mnie 
receptur, chronionych prawem autorskim. Dopiero połą-
czenie tych wszystkich tajemnic w całość pozwoliło mi do-
pracować warsztat i znaleźć w tym własną ścieżkę.
Idea obrazów ma swoją historię. Wiele lat temu, kiedy jesz-
cze nie było w Polsce ani jednego sklepu dla ceramików, 
szukałem przepisów na własne szkliwa. Interesowała mnie 
polichromia rzeźby i zależało mi na osiągnięciu satynowej, 
delikatnej barwnej powierzchni, nie matowej, ale też nie 
błyszczącej. Po wielu eksperymentach to się udało, a przy 
okazji zauważyłem, że moje mikstury po wypaleniu dają 
przepiękne, iście malarskie efekty. To skojarzenie prowa-
dziło wprost do myśli o obrazach.

Pierwszy raz zaprezentowałem je w 2004 roku w dość 
specyficznej scenerii: na barce przy nabrzeżu wiślanym 
w Warszawie. Odbiór był jednoznacznie zachęcający 
do dalszej pracy. Później losy były różne, ale ostatecz-
nie w ciągu ostatnich lat dopracowałem i wzbogaciłem 
warsztat na tyle, że mogę nad nimi pracować systema-
tycznie i nadal rozwijać. W planach mam bowiem jesz-
cze bardziej przestrzenne pomysły, które zamierzam 
przedstawić w niedalekiej przyszłości. 

1. Piotr Michnikowski, fotografia: Bogdan Marciniak
2.  „Tancereczka”, 2018, 37 x 46 cm 
3. „Przyciąganie i Opór”, 2018, 51,5 x 35 cm 
4. „Pejzaż ze Starych Żukowic”, 2017, 38 x 29 cm
5. „Pejzaż górski ze śniegiem”, 2017, 45 x 36,5 cm
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W ten sposób pięknie „odpowiada” na otoczenie - tak jak-
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delikatnej barwnej powierzchni, nie matowej, ale też nie 
błyszczącej. Po wielu eksperymentach to się udało, a przy 
okazji zauważyłem, że moje mikstury po wypaleniu dają 
przepiękne, iście malarskie efekty. To skojarzenie prowa-
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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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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
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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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TU OKULARNIK
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Zakład Optyczny z gabinetem 
okulistycznym w Katowicach

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  

2020/1

SPRZEDAŻ i SERWIS

URZĄDZEŃ firmy ESSILOR
TARCZE SZLIFIERSKIE
ceny konkurencyjne

tel. 600 433 463
agalczynski@wp.pl

5365

SPRZEDAŻ i SERWIS

URZĄDZEŃ firmy ESSILOR
TARCZE SZLIFIERSKIE
ceny konkurencyjne

tel. 600 433 463
agalczynski@wp.pl

- OCT - tomograf okulistyczny 
-iVue- made in USA

- Urządzenia diagnostyczne do 
gabinetu okulistycznego

- Polomierze - perymetry okuli-
styczne.

Serwis urządzeń okulistycznych 
i Naprawy

OFERTA OKAZYJNA

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

SPRZEDAM
używane wyposażenie 
zakładu optycznego,

w tym: autorefraktometr 
z keratometrem 

automat ESSILOR KAPPA, 
foropter TOPCON 

oraz lampę szczelinową

tel. 785734797
 jerzy862@gmail.com

SPRZEDAM OKAZYJNIE

2019/1

Nasze Produkty:

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

Zawieszki Cenowe,
Soczewki Diagnostyczne, 

Pupilometry mechaniczne, 
Szablony, 

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

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

PROMOCJE

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

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

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

i zapraszamy do współpracy. 

KOMUNIKAT VISION FASHION

Stratus OCT firmy Zeiss rok 
produkcji 2012.

Używany przez 1 osobę, 
bezawaryjny

Tel. 608 714 544

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

automaty szlifierskie z gwarancją 12 miesięcy
Essilor Kappa/Gamma, Nidek 

sprawny serwis, części zamienne 
nowe i regenerowane, tarcze szlifierskie

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

ELEFANT - OPTYKA

Nasze Produkty:

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

Zawieszki Cenowe,
Soczewki Diagnostyczne, 

Pupilometry mechaniczne, 
Szablony, 

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

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

PROMOCJE
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669 905 905 

WYNAJMĘ
GABINET dla OPTOMETRYSTY  

nowocześnie wyposażony 
gabinet do badań wzroku. 

NOWA SÓL  
Szczegóły do uzgodnienia

  
tel. 608 892 891 

e-mail:szabanelski@gmail.com 

WAŻNE KONTAKTY
WARMIŃSKO-MAZURSKI

CECH OPTYKÓW
OLSZTYN

89 527 60 24
www.wmco.pl

CECH OPTYKÓW
w WARSZAWIE
22 635 78 67

www.cechoptyk.waw.pl

CENTRUM KSZTAŁCENIA
OPTYCZNO-MEDYCZNEGO

CZĘSTOCHOWA
34 365 07 57

www.cko-m.pl

PRYWATNA POLICEALNA
SZKOŁA OPTYCZNA 

OCULUS
CZĘSTOCHOWA

606 307895 
www.szkolaoptyczna.pl

DOLNOŚLĄSKI
CECH OPTYKÓW

WROCŁAW
71 321 29 55

www.cechoptykow.pl

POMORSKI CECH 
OPTYKÓW
 GDAŃSK

52 305 45 77
www.pco.net.pl

OWEXIM
GIEŁDY OPTYCZNE 

WARSZAWA
602 600 847

www.fundacjaszkolyoptycznej.pl

KRAJOWA RZEMIEŚLNICZA
IZBA OPTYCZNA

WARSZAWA
22 635 20 50

www.krio.org.pl

LUBELSKI CECH OPTYKÓW
LUBLIN

81 746 39 33
www.cechoptyk.lublin.pl

MAŁOPOLSKI
CECH OPTYKÓW

KRAKÓW
12 421 90 77

www.mcokrakow.pl

UNIWERSYTET  MEDYCZNY
KATERA OPTOMETRII

POZNAŃ
61 85 47 362

www.optometria.amp.edu.pl

MIĘDZYWOJEWÓDZKI 
CECH RZEMIOSŁ OPTYCZNYCH

POZNAŃ
61 853 77 83
www.mcro.pl

SPOŁECZNA ZAOCZNA 
POLICEALNA SZKOŁA OPTYCZNA

ŁÓDŹ
42 678 56 75

www.szs.spoleczna.pl

POLICEALNA SZKOŁA 
ZAWODOWA
WARSZAWA
22 810 79 61

www.fundacjaszkolyoptycznej.pl

POLICEALNA SZKOŁA PRACOWNI-
KÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH

KROTOSZYN
62 7253275

www.policealnaszkola.eu

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 31 
im. Jana KILIŃSKIEGO  

WARSZAWA
www.zs31.waw.pl

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH 

PROBLEMÓW TECHNIKI
71 3203774

www.optyka.if.pwr.wroc.pl

POLSKIE STOWARZYSZENIE
SOCZEWEK KONTAKTOWYCH

TORUŃ
tel./fax 56 652-23-76

www.pssk.com.pl

POLSKIE TOWARZYSTWO
OPTOMETRII I OPTYKI

POZNAŃ
61 868 78 68
www.ptoo.pl 

POLSKIE TOWARZYSTWO
ORTOPTYCZNE

KRAKÓW
668 145 966

www.pto-ipkk.pl

ŚLĄSKI
CECH OPTYKÓW

KATOWICE
32 781 06 58

www.slaskicechoptykow.pl

UNIWERSYTET
im. A. MICKIEWICZA

POZNAŃ
61 829 52 02

www.fizyka.amu.edu.pl

UNIWERSYTET WARSZAWSKI 
Wydział Fizyki

22 55 32 156
www.optometria.fuw.edu.pl

ZESPÓŁ JEDNOSTEK 
EDUKACYJNYCH

WOJ. MAŁOPOLSKIEGO
KRAKÓW

12 64 42 871
www.zjewm.krakow.pl

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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Okulistyczne oraz Optyczne 
urządzenia w bardzo dobrej cenie

ODSTĄPIĘ

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

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 



WYPOSAŻENIE PRACOWNI, WORKSHOP, WERKSTATT
ОБОРУДОВАНИЕ МАСТЕРСКОЙ

OPRAWY OKULAROWE, SPECTACLE FRAMES, BRILLEN-
FASSUNGEN ОЧКОВЫЕ ОПРАВЫ

CLEX POLSKA MAŻEX RAKO OPTYK SERWIS

JAI KUDO OPTIBLOK SEYKOPOL

LEICA EYECARE PRIME VISIO

AM OPTICAL KAMEX ORATA

BINOKL MACRO OPTIC PROSTAF

CAMRO MAŻEX PUCCINI EYEWEAR

CLEX POLSKA OKO OPTICAL RAKO OPTYK SERWIS

DEK OPTICA OPTALEX SOLANO

IDEA OPTICA OPTIBLOK TARPOL

IQ PRISMA OPTOVIT 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

72 2020/1

WYPOSAŻENIE PRACOWNI, WORKSHOP, WERKSTATT
ОБОРУДОВАНИЕ МАСТЕРСКОЙ

OPRAWY OKULAROWE, SPECTACLE FRAMES, BRILLEN-
FASSUNGEN ОЧКОВЫЕ ОПРАВЫ

CLEX POLSKA OPTIBLOK VISIO

JAI KUDO RAKO OPTYK SERWIS

MAŻEX SEYKOPOL

AM OPTICAL KAMEX RAKO OPTYK SERWIS

BINOKL MACRO OPTIC SCORPION EYEWEAR

BLICK-PUNKT MAŻEX SEYKOPOL

CAMRO MERTZ SOLANO

CLEX POLSKA OKO OPTICAL TARPOL

DEK OPTICA OPTIBLOK TRESS

HAYNE ORATA VERMARI

i-D TOKYO PROSTAF

IQ PRISMA PUCCINI

ARGA MACRO OPTIC SERV-OPTIC

ELEFANT OPTYKA OPTY SPORT SEYKOPOL

HAYNE POLAND OPTICAL SPECTRUM

MAŻEX RAKO OPTYK SERWIS TAR-POL

SZKŁA KOREKCYJNE, OFTALMIC LENSES, BRILLENGLÄSER
ОЧКОВЫЕ ЛИНЗЫ

72 2019/2

AKCESORIA, ACCESSORIES, ZUBEHÖR
АКСЕССУАРЫ

WYPOSAŻENIE GABINETU, INSTRUMENTS, REFRAK-
TIONSGERÄTE, ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ALBINEX MACRO OPTIC SEYKOPOL

HADAŚ-MARCINIAK MAŻEX SZAACH

HAYNE OPTY SPORT TAR-POL

HUMEL SERV-OPTIC TRZPIL

ARGA MEDICAL PARTNER SPECTRUM

HAYNE NETZPOLSKA.PL SEYKOPOL

MAŻEX POLAND OPTICAL TAR-POL

MACRO OPTIC RAKO OPTYK SERWIS

SERWIS, SERVICE, DIENSTLEISTUNGEN
СЕРВИС

ARGA RAKO OPTYK SERWIS

ELEFANT OPTYKA TAR-POL

WYPOSAŻENIE EKSPOZYCJI, EXPO, LADENEINRICH-
TUNG, ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

732019/2

MACRO OPTIC ORATA

OPTI SERVICE SERV OPTIC



AKCESORIA, ACCESSORIES, ZUBEHÖR
АКСЕССУАРЫ

WYPOSAŻENIE GABINETU, INSTRUMENTS, REFRAK-
TIONSGERÄTE, ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ALBINEX MAŻEX SZAACH

HADAŚ-MARCINIAK OPTY SPORT TAR-POL

HUMEL SERV-OPTIC

MACRO OPTIC SEYKOPOL

ARGA OPTOMANIA SPECTRUM

MAŻEX OPTOTECHNIKA SEYKOPOL

MACRO OPTIC POLAND OPTICAL TAR-POL

MEDICAL PARTNER RAKO OPTYK SERWIS TU OKULARNIK

NETZPOLSKA.PL OPTOMANIA

SERWIS, SERVICE, DIENSTLEISTUNGEN
СЕРВИС

ARGA OPTI-SERVICE RAKO OPTYK SERWIS

ELEFANT OPTYKA OPTOMANIA TAR-POL

WYPOSAŻENIE EKSPOZYCJI, EXPO, LADENEINRICH-
TUNG, ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

732020/1

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



ICE-1200
Centroskop

lub wejdź na www.polandoptical.pl
Warszawa - Piotr Tabor, tel. 506 128 363
Koszalin - Karol Jańczak, tel. 511 898 513
Cieszyn - Wiarosław Wajdzik, tel. 509 366 930
Zielona Góra - Mateusz Radkiewicz, tel. 513 028 590

Znajdź nasPOLAND OPTICAL
WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR FIRMY NIDEK
ul. Katowicka 100, 43-400 Cieszyn
tel. 33 851 36 30, fax: 33 851 36 31
e-mail: polandoptical@po.pl

Lexce Trend PRO
Automat bezszablonowy

Zgrany
duet



ICE-1200
Centroskop

lub wejdź na www.polandoptical.pl
Warszawa - Piotr Tabor, tel. 506 128 363
Koszalin - Karol Jańczak, tel. 511 898 513
Cieszyn - Wiarosław Wajdzik, tel. 509 366 930
Zielona Góra - Mateusz Radkiewicz, tel. 513 028 590

Znajdź nasPOLAND OPTICAL
WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR FIRMY NIDEK
ul. Katowicka 100, 43-400 Cieszyn
tel. 33 851 36 30, fax: 33 851 36 31
e-mail: polandoptical@po.pl

Lexce Trend PRO
Automat bezszablonowy

Zgrany
duet



20
20
/1

2020/1


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	Strona 1

	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	63
	64
	65
	66
	67
	68
	69
	70
	71
	72
	73
	74
	75
	76

