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FIRMA LOKALIZACJA STRONA

MERTZ BOLESŁAWIEC 53

NETZPOLSKA.PL POZNAŃ 67

OKO OPTICAL STRZELIN 2,3

OLAF TABACZYŃSKI POZNAŃ 43

OPTIBLOK WARSZAWA 31

OPTY SPORT ZIELONA GÓRA 70

ORATA WARSZAWA 6

POLAND OPTICAL CIESZYN 74,75

PROSTAF POZNAŃ 19

RAKO OPTYK SERWIS SZCZECIN 58

SERV-OPTIC KRAKÓW 65

SEYKOPOL ŁOMIANKI k/W-wy 71

SPECTRUM 2 WROCŁAW 68

SZAACH KĘDZIERZYN-KOŹLE 70

TAR-POL NIEPOŁOMICE 67

TRESS BRODNICA 57

TRZPIL RUDA TALUBSKA 66

VERMARI EYEWEAR WARSZAWA 11

PRIME VISIO POLSKA OLSZTYN 21
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FIRMA LOKALIZACJA STRONA

ALBINEX SULEJÓWEK 4

AM OPTICAL BYDGOSZCZ 5,25

ARGA POZNAŃ 71

BINOKL JABŁONOWO 59

BLICK-PUNKT JELENIA GÓRA 76

CAMRO SOPOT 12

CLEX POLSKA SZCZECIN 55

DEK-OPTICA WROCŁAW 1,17

ELEFANT OPTYKA POZNAŃ 70

HAYNE POZNAŃ 10

HADAŚ-MARCINIAK WARSZAWA 66

HUMEL JÓZEFÓW 68

i-D TOKYO GDAŃSK 23

IQ PRISMA OPOLE 27

JAI KUDO POZNAŃ 15

KAMEX JÓZEFÓW 6

MACRO OPTIC SZCZECIN 55

MAŻEX WARSZAWA 70

MEDICAL PARTNER POZNAŃ 66
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FIRMA LOKALIZACJA STRONA

ARGA POZNAŃ 53

BELUTTI WARSZAWA 21

BINOKL WÓLKA KOSOWSKA 17

CAMRO SOPOT 4,5

CLEX POLSKA SZCZECIN 51

ĆWICZĘ OKO CWICZEOKO.PL 29

DEK OPTICA WROCŁAW 2,3

ELEFANT OPTYKA POZNAŃ 53

HADAŚ-MARCINIAK WARSZAWA 52

HUMEL JÓZEFÓW 50

IQ PRISMA OPOLE 19

JAI KUDO POZNAŃ 15

LEICA EYECARE OLSZTYN 27

MACROOPTIC SZCZECIN 51

MAŻEX WARSZAWA 53

MEDICAL PARTNER POZNAŃ 45

MERTZ EYEWEAR POZNAŃ 23

NETZPOLSKA.PL POZNAŃ 33

OPTALEX WARSZAWA 33

OPTIBLOK WARSZAWA 21

OPTISERVICE CIESZYN 35

OPTOMANIA WROCŁAW 43

OPTOTECH NIEPOŁOMICE 12

OPTOTECHNIKA KRAKÓW 37

OPTY SPORT ZIELONA GÓRA 53

ORATA WARSZAWA 43

POLAND OPTICAL CIESZYN 54,55

PRIME VISIO OLSZTYN 27

PROSTAF POZNAŃ 9

RAKO OPTYK SERWIS SZCZECIN 1,45

SEYKOPOL ŁOMIANKI k/W-wy 50

SIZAR WARSZAWA 51

SPECTRUM WROCŁAW 42

STYLISTA OPRAW OKULAROWYCH POZNAŃ 42

SZAACH KĘDZIERZYN-KOŹLE 53

TU OKULARNIK LESZNO 52

QUANTEL MEDICAL POLSKA WARSZAWA 56
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JZO Polski Ekspert Optyczny, producent nowoczesnych szkieł okularowych, kończy w tym roku 75 lat. Historia    
JZO jest jak historia rozwoju polskiego biznesu w pigułce, a zachowanie produkcji w Polsce i nieustanne rozwija-
nie zaplecza technologicznego w kraju wyróżniają jeleniogórskiego wytwórcę na tle konkurencji. 
W latach dziewięćdziesiątych polskie �rmy musiały nauczyć Polaków, że to, co jest produkowane w kraju, może 
wyróżniać się najwyższą jakością. Można powiedzieć, że JZO ma w tym swój udział. Historia spółki pokazuje,
jak zachować tradycje i tożsamość, cały czas przechodząc zmiany.

Firma powstała w 1945 roku jako Państwowa Wytwórnia Optyczna. Najpierw była to przede wszystkim huta szkła, 
a w pierwszym etapie działalności produkowano tu m.in. optyczne urządzenia pomiarowe. Duża część produkcji 
odbywała się dla wojska. Przez lata pro�l działalności �rmy się zmieniał. Przed 1989 wytwarzanie soczewek nie 
było jedyną działalnością produkcyjną �rmy, ale już wtedy myślano o rozwoju portfolio w tym zakresie. Cieka-
wostką jest fakt, że  w 1962 wprowadzono do oferty polskie korekcyjne okulary przeciwsłoneczne. Pełna koncen-
tracja na produkcji szkieł okularowych nastąpiła po1989, kiedy to pracownicy wykupili udziały �rmy od państwa.
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JZO
Polski Ekspert Optyczny

kończy 75 lat

E-URODZINY      

Tegoroczne przyjęcie urodzi- 
nowe zostało przeniesione                   
do Internetu. Film urodzinowy, 
prezentujący JZO „od kuchni” 
jest dostępny na pro�lu facebo-
okowym: JZO - Polski Ekspert 
Optyczny.
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W latach dziewięćdziesiątych 
dynamiczny rozwój i inwe- 
stycje w nowe technologie 
stały się warunkiem zacho-
wania pozycji na rynku.
W 1996 roku w ofercie pol- 
skiego producenta z Jeleniej 
Góry pojawiły się szkła pro- 
gresywne – do dziś najsku-
teczniejsze rozwiązanie dla 
osób z prezbiopią. W 1997                    
do oferty dodano powłoki 
antyre�eksyjne. W 2008 ro- 
ku w JZO zaczęto stosować 
technologię cyfrowej obrób-
ki soczewek okularowych, 
zwaną również free form. ..... 
Wprowadzono ją na bazie li- 
cencji francuskiej �rmy BBGR, 

łącząc w ten sposób francu-
ską technologię z polską ja- 
kością wykonania soczewek.

W 2018 JZO nawiązało współpracę z �rmą NIKON, wprowadzając do dystrybucji na polski rynek, na zasadzie 
wyłączności, szkła okularowe japońskiego producenta z segmentu premium. To tylko wybrane przykłady, poka-
zujące, że rozwój jest wpisany w DNA jeleniogórskiej  �rmy. 
JZO to polski producent szkieł okularowych na światowym poziomie. Będąc częścią globalnej Grupy Essilor, 
jeleniogórski wytwórca ma dostęp do rzetelnej wiedzy i najnowszych technologii, które pozwalają mu utrzymy-
wać pozycję lidera. Firma jest największą polską spółką w Grupie.

JZO współpracuje regularnie z około 2000 salonów optycznych, znajdujących się w różnych zakątkach kraju. 
Aktualnie JZO zatrudnia blisko 300 osób, planuje kolejne inwestycje, rozwija laboratorium i moce produkcyjne
ze względu na dynamiczny rozwój rynku w Polsce i rosnący eksport, m.in. do krajów nadbałtyckich. Fabrykę                             
w Jeleniej Górze opuszcza 1000 przesyłek z soczewkami okularowymi dziennie.

Więcej o historii JZO: https://www.jzo.com.pl/o-jzo/historia/

POLSKI EKSPERT OPTYCZNY
JZ lat75

OD 75 LAT RAZEM ROZWIJAMY POLSKI RYNEK OPTYCZNY

Opracowanie: Interoptyka na podst. 
mat. pras. JZO S.A.

www.jzo.com.pl
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HONG KONG OPTICAL FAIR
  16-27.11.2020 HONGKONG (ONLINE)

www.hktdc.com

51. ZJAZD OKULISTÓW POLSKICH
 06-07.11.2020 BYDGOSZCZ (ONLINE)

www.pto.com.pl

COPENHAGEN SPECS
  06-07.03.2021 KOPENHAGA 

www.copenhagenspecs.dk

EXPOOPTICA
  16-18.04.2021 MADRYT

www.ifema.es

100% OPTICAL 
  08-10.05.2021 EXEL LONDON

www.100percentoptical.com

MIDO
05-07.06.2021 MEDIOLAN

www.mido.com

SILMO PARIS  
24-27.09.2021 PARYŻ
www.silmoparis.com

TARGI OPTYKA
22-24.10.2021 POZNAŃ
www.targioptyka.mtp.pl

SILMO ISTANBUL
  18-21.11.2021 STAMBUŁ

www.silmoistanbul.com

OPTI
  14-16.01.2022 STUTTGART

www.opti.de

Uwaga!  

Informacje o terminach po-
chodzą bezpośrednio od orga-
nizatorów i są aktualne na dzień 
oddania magazynu do druku.

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

Całoroczne i na bieżąco aktualizo-
wane KALENDARIUM znajduje 

się na stronie:
www.interoptyka.pl



2020/514

Peter&May mod. Costa

Dior mod. futuristic blue

Gucci - aviator

Porsche design mod. p8478 
limited edition 2020

________   Dilem mod. 3C00D 

KENZO mod. Fuchsia 1

Dek Optica mod. Frame 516

SOLANO mod. ss 10333



KLIENCI
POCZUJĄ SIĘ 
ŚWIETNIE
W SOCZEWKACH 
PROGRESYWNYCH 
JAI KUDO

Soczewki progresywne HyperView: 
najwyższa jakość, bogata oferta, 
skuteczne rozwiązania oraz świetne promocje.

Zeskanuj kod QR, zaloguj się i sprawdź.

www.jaikudo.pl


TREE Spectacles, mod. OFFA 2658 5218142
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JESIEŃ
2020

KENCHI mod. KE 2111 C3o
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Dekoptica mod. Frame 168 col. 185

LOOK mod. 70621 

Italia Independent 
mod. PAMELA 5955

JAI KUDO
mod. MR SMITH 
C08 S



www.binokl.pl


2020/518 Opracowanie: Interoptyka  na podst. mat. pras. IQ PRISMA

Kolorowa jesień za oknem. 
Liście mienią się różnymi barwami: 
czerwieni, brązu i złota.
Złoto króluje jako elegancka baza, 
której towarzyszą śliczne kolory. 
Od pastelowych odcieni różu                 
i mięty, przez błękit, granat,           
do mocnej czerwieni czy koralu. 
Na pozór delikatne oprawy, dzięki 
ciekawym formom i feerii barw 
nabierają charakteru. 
Kształty geometryczne, ale bardzo 
kobiece, dodadzą wdzięku i nutki 
ekstrawagancji. 
Wszystkie modele wykonane 
z wysokiej jakości stali nierdzew-
nej i acetatu celulozy. 
Każda z opraw jest wyjątkowa, 
posiada piękne ozdoby, takie jak: 
niebanalny zausznik, subtelne 
kryształki czy podwójny mostek. 
Celem obejrzenia tej wyjątkowej 
kolekcji zapraszamy do kontaktu
z naszymi doradcami handlowymi.

forseti PRESTIGE mod. 2973G C1

forseti PRESTIGE mod. 3013 C3

forseti PRESTIGE mod. 2992E C3

forseti PRESTIGE mod. 3044 C2

forseti PRESTIGE mod. 3047 C2



www.iqprisma.pl


mod. BOP 063 C2

mod. BOM 024 C3

mod. BOM 023 C1

2020/50020

mod. BLM 0106 C001

mod. BLP 0097 C003

mod. BOP 062 C2

mod. SBC 182 C3



www.belutti.com
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OPRAWKA INNOWACJA TECHNOLOGICZNA

Oprawka FROST « JUPiTER »

W tym projekcie kreatywność spotyka się z nieskończo-

nością. Odkryj wszechświat pełen fascynujących możliwo-

ści. Każda oprawka jest inspirowana przez planetę, a każda 

pojedyncza soczewka krąży na swojej kolorowej orbicie 

satelity. „JUPITER”  to początek ery nowych okularów, które 

są zindywidualizowane pod względem koloru i mają inno-

wacyjną, zgłoszoną do opatentowania konstrukcję. Każda 

oprawa składa się z kombinacji 5 pojedynczych części, 

które można odpowiednio ze sobą łączyć.

SPORT

MARCOLIN z « COMPETITION SP0001 » - adidas» 

Adidas prezentuje nową kolekcję okularów Marcolin. 

Model COMPETITION to połączenie czterech elemen-

tów konstrukcyjnych i lekkiej ramy. Szybki system 

wymiennych soczewek; 9-cio otworowy system 

wentylacji przeciwmgielnej gwarantuje zawsze dobrą 

widoczność; 4-stopniowe regulowane nakładki na 

nos, aby okulary były idealnie dopasowane do twarzy. 

Regulowane gumowe końcówki antypoślizgowe na 

skroniach zapewniają optymalne dopasowanie.

Laureaci SILMO d’Or 2020

2020/5



DZIECI

LAFONT z « HUGO » - Lafont Enfants

HUGO to nowa oprawka dla dzieci Silmo 2020, z naszej linii  

dla dzieci od 4 do 7 lat. Oprawka HUGO jest produkowana 

we Francji. Acetatowy front z mostkiem w kształcie dziurki od 

klucza, wyposażony w nasz ekskluzywny zawias sprężynowy 

typu monoblok. Zastosowano tu całe know-how marki, aby 

zapewnić idealne dopasowanie do potrzeb dzieci. Od pro-

jektu do produkcji, regulowane i wygodne, oprawki HUGO 

prezentowane są w ekskluzywnym kolorze Lafont.

MATERIAŁY / SPRZĘT

TOPCON z « MYAH »

MYAH to urządzenie, która oferuje wszystkie technologie 

niezbędne do leczenia krótkowzroczności: biometrię op-

tyczną, topografię rogówki, pupilometrię, mapę porów-

nawczą i różnicową, symulację dopasowania soczewek 

kontaktowych, badania stożka rogówki... Oferuje rów-

nież ewoluującą platformę, która zapewnia narzędzia do 

dodawania lub rozwijania leczenia zespołu suchego oka: 

nieinwazyjne badanie czasu przerwania filmu łzowego 

(BUT), analizę gruczołów Meiboma, analizę mrugnięć, 

analizę wysokości meniska łzowego, agiografię fluore-

sceinową i nagranie wideo.

OPRAWA OPTYCZNA « EYEWEAR DESIGNER »

MASAHIROMARUYAMA z « Monocle MM-0052 »

Monokl łączący przeszłość z teraźniejszością, czerpiący 

inspirację z pełnych gracji obrazów znajdujących się w mu-

zeach, które oddają enigmatyczną atmosferę. Nasze nowo-

czesne podejście do klasycznego designu odzwierciedla 

nowa sylwetka, podkreślona przez pojedynczy okrągły 

obiektyw.
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RAMKA OPTYCZNA « FASHION TREND » 

GROSFILLEY Francja z « Tigris » - Chantal Thomass

Metalowy model z motywem Windsor. Wzory dżungli wnoszą 

modną nutę i odrobinę oryginalności. Oprawka występuje     

w trzech kolorach i wzorach: czarnym i koronkowym, złotym   

i tygrysim, czarnym i w kratę.

SILMO d’Or 

2�

OKULARY PRZECIWSŁONECZNE 
« FASHION TREND »

SAFILO z « Marc 451/S » - Marc Jacobs

Te inspirowane latami 80-tymi okulary słoneczne łączą 

owalną sylwetkę z mnóstwem przyciągających wzrok 

detali.

Efekt vintage tej oprawki acetatowej jest wzmocniony 

przez mieszankę bieli i złota oraz bardzo płaskie soczewki 

cieniowane. 

Zauszniki są obrysowane metalem i przedstawiają „J” Marca 

Jacobsa, a wzdłuż zauszników umieszczone zostało logo 

marki. Podpis projektanta jest wyeksponowany (okrągłe złote 

detale) na wewnętrznej stronie  zauszników.

NAGRODA SPECJALNA -  PREMIERE CLASE

TARIAN z « SKY BAR »

2020/5
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OKULARY PRZECIWSŁONECZNE 
« EYEWEAR DESIGNER » 

NATHALIE BLANC Paris z « CHUPA – 363 »

Połączenie metalu/ acetatu z wkładem z acetatu fran-

cuskiego MODOT. Zausznik w kształcie metalowego 

stożka z kolorowym obszarem  stworzonym za pomocą 

strzykawki ręcznej. Szpatułki na końcach zauszników. 

Tytanowe podkładki.

2020/5

VISION

HOYA z « HOYA MiYOSMART VISION »

HOYA MiYOSMART VISION to soczewka, której specyficzna 

geometria zapewnia jednocześnie 2 moce korekcyjne, 

jedną dla ostrego widzenia, drugą dla powstrzymania na-

pinania mięśni oka, dzięki setkom małych wypukłych seg-

mentów mocy, które zapewniają stałe rozogniskowanie 

krótkowzroczności. Bezsegmentowa strefa centralna uła-

twia pomiar soczewki i gwarantuje idealne centrowanie. 

Jest to nowa, nieinwazyjna i skuteczna metoda w leczeniu 

krótkowzroczności.

więcej informacji na stronie:
silmoparis.com
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Idea 
wielospecjalistycznego

wspierania rozwoju widzenia
w aspekcie 

Integracji Sensorycznej
   Wyzwaniem współczesnych czasów jest organizacja interdyscyplinarnej pomocy dzieciom wyma-
gająca regulacji prawnych i pakietów pomocowych o charakterze międzyresortowym. Rodzice 
doświadczają wielu barier w przedsięwzięciu działań terapeutycznych w celu pro�laktyki lub 
terapii widzenia. Sam proces diagnostyczny w polskich warunkach wymaga wiele czasu, poszuki-
wania odpowiednich specjalistów, niejednokrotnie oddalonych od miejsca zamieszkania dziecka 
i rodziny. Wypracowanie Indywidualnego Programu Terapeutycznego, który winien być nakierowa-
ny na planowe, indywidualne oddziaływania, prowadzić do wydobycia najwyższych możliwości

mgr Anna Parakiewicz

pedagog specjalny, specjalista Wczesnej Interwencji, terapii pedagogicznej, diagnozy rozwoju i funkcjonowania 

małego dziecka niewidomego ze złożoną niepełnosprawnością, trener TUS, BI; wykładowca akademicki, autorka 

publikacji z zakresu Integracji Sensorycznej i rozwoju dziecka. Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 

w Olsztynie i Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz Kujawsko - Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. 

Od 1999 r. zajmuje się diagnozą i terapią dzieci. Autorka szkolenia „Plastyka Sensoryczna, jako holistyczna metoda 

wspierania rozwoju dziecka” oraz innych kursów na temat terapii. Dyrektor SENSORIA TERAPIA, placówki ukierunko-

wanej na rozwój dzieci i młodzieży. Wieloletnie doświadczenie zdobywała, jako terapeuta i diagnosta w poradni, 

Zespole Placówek Edukacyjnych w Olsztynie – specjalistycznym ośrodku zajmującym się diagnozą i terapią osób             

z całościowymi zaburzeniami rozwoju, Instytucie Hiltona Perkinsa w USA, Stowarzyszeniu Rodziców i Przyjaciół 

Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza” w Warszawie, Ośrodku Wczesnej Interwencji w Giżycku. 

 

medycyna 
i optyka



dziecka, powinno być rezultatem pracy wielospecjalistycznego zespołu. Kluczowa jest wczesna 
diagnostyka stanu zdrowia dziecka i doboru metod i technik rozwijających widzenie. Bogata i zróż-
nicowana wiedza okulistów, ty�opedagogów, rehabilitantów wzroku, optometrystów, ortoptystów 
i nauczycieli orientacji przestrzennej, w połączeniu z im właściwymi narzędziami i środkami oraz 
sposobami pracy na rzecz zdrowia i funkcjonalnej oceny widzenia, w zależności od potrzeb danej 
osoby, pozwoli na uzyskanie pozytywnych rezultatów. Włączenie w proces usprawniania terapeu-
tów Integracji Sensorycznej zapewnia, dzięki bazowym założeniom tej metody, szybsze zdobywa-
nie kompetencji, pozwalających na odpowiednie posługiwanie się wzrokiem.

TEORETYCZNE PODSTAWY 
INTEGRACJI SENSORYCZNEJ.

   Metoda Integracji Sensorycznej, 
opracowana w dwudziestym 
wieku przez dr Jean A. Ayres, 
wyrosła na gruncie terapii zaję- 
ciowej mającej w USA znaczącą 
rolę w systemie zdrowia i oświaty. 
Model rozwoju procesu integracji 
sensorycznej ma silną podbudo-
wę neuro�zjologiczną i zakłada 
zastosowanie narzędzi precyzyj-
nej oceny w celu określenia 
rodzaju de�cytu i doboru proce-
dur i technik terapeutycznych. 
Autorka i jej współpracownicy nie 
nawiązywali do uszkodzenia 
analizatorów czy innych zaburzeń 
spowodowanych patologią 
układu nerwowego w kontekście 
terapii widzenia, lecz podkreślali, 
że nieprawidłowościom tym mo-
gą towarzyszyć de�cyty w zakre- 
sie integracji sensorycznej. 
Założono, że kluczowa jest 
integracja funkcji percepcyjno – 
motorycznych, czyli zdolności do 
odbierania informacji ze wszyst-
kich zmysłów, ich przetwarzania
i formowania odpowiedzi, tak 
zwanej reakcji adaptacyjnej. 

Pojęcie Integracji Sensorycznej 
odnosi się do procesu neurolo-
gicznego, polegającego na 
organizowaniu wrażeń z ciała 
i środowiska przez układ nerwo-

wy, po uprzednim rozpoznaniu, 
interpretacji i integracji z już 
posiadanymi, co wpływa na od- 
powiedź danej osoby uzewnę- 
trzniającą się zachowaniem. 

W przypadku powstania zakłóceń 
mechanizmów integracyjnych,
na różnych poziomach systemu 
nerwowego dochodzi do ujawnie-
nia się zaburzeń w sferze proce-
sów percepcyjnych i ruchowych 
oraz zachowania. 

Dysfunkcje ujawniają się, gdy 
nieprawidłowo przebiega proces 
przyjmowania bodźców zmysło-
wych, jest ich zbyt mało lub zbyt 
dużo, niewłaściwie realizowany 
jest proces porządkowania
i organizowania informacji 
zmysłowych w obrębie układu 
nerwowego, nieadekwatnie 
uskuteczniane jest formowanie, 
tworzenie odpowiedzi przez 
układ nerwowy.
 
Symptomy dysfunkcji integracji 
sensorycznej współwystępują
ze sobą, tworząc określone cha- 
rakterystyczne zespoły zaburzeń.
Mogą mieć różny stopień nasile-
nia i objawiać się różnorodnymi 
reakcjami. 

Nadmierna reaktywność na 
bodźce określana jest mianem 
nadwrażliwości sensorycznej, 

niedostateczna reaktywność na 
bodźce sensoryczne to podwrażli-
wość sensoryczna.
Istnieje też trzeci rodzaj zaburzeń 
Integracji Sensorycznej, czyli poszu- 
kiwanie wrażeń sensorycznych. 
Ponadto, dzieci z obniżonymi 
umiejętnościami ruchowymi 
mogą demonstrować trudności 
z planowaniem ruchu, czyli 
dyspraksję lub mieć zaburzenia 
posturalne. 
Wyróżnia się także zaburzenia 
różnicowania sensorycznego,
w tym wzrokowego i inne. 
Pełna diagnoza dysfunkcji w opar- 
ciu o specjalistyczne narzędzia 
pozwala na określenie potrzeb 
rozwojowych dziecka i udzielenie 
odpowiedniego wsparcia. 

ROLA ZMYSŁÓW BAZOWYCH.

    Podstawową zasadą Integracji 
Sensorycznej jest założenie, że 
wskutek dostarczania odpowied-
niej stymulacji podstawowych 
układów zmysłowych i aktywizo-
wania pracy układu nerwowego 
na jego niższych poziomach, 
czyli w obrębie pnia mózgu, 
możliwe jest uzyskiwanie popra-
wy rozwoju i funkcjonowania 
emocjonalnego, psychicznego, 
społecznego i złożonych zacho-
wań ruchowych.
Uwidacznia się to zmianami 
w zakresie poziomu napięcia 
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mięśniowego, postawy 
ciała, koordynacji wzro- 
kowo – ruchowej, plano-
wania motorycznego i ja- 
kości ruchu. 

Terapia, polegająca na oddziały-
waniu na zmysły bazowe, według 
Integracji Sensorycznej, czyli 
układ przedsionkowy, dotykowy
i proprioceptywny przekłada się 
na reakcje na bodźce zmysłowe
z poszczególnych systemów 
sensorycznych, takich, jak wzrok 
czy słuch, kontrolę neuromięśnio-
wą, reakcje równoważne i posta-
wę, percepcję i schemat ciała, 
koordynację obu stron ciała, 
planowanie ruchu, dużą i małą 
motorykę oraz integrację wzroko-
wo – ruchową i wzrokowo – 
słuchową. 

Istotą terapii metodą Integracji 
Sensorycznej jest ruch.
Aktywność ruchowa sprzyja 
wzrostowi zaangażowania
i motywacji. 
Za pomocą mody�kowania 
otoczenia, wyposażenia sali tera- 
peutycznej w sprzęty do aktywiza-
cji ruchowej, takie jak podwieszane 
platformy, równoważnie, tunele, 
drabinki i inne - wdraża się dziecko 
do adekwatnego reagowania na 
bodźce, dostosowywania ciała
do zadania i demonstrowania 
dobrej jakości ruchu i koordynacji.  

   Teoria Integracji Sensorycznej 
wnosi, że rozwój widzenia jest 
ściśle powiązany zarówno z naby- 
waniem kompetencji motorycz-
nych przez dziecko, jak i z rozwo-
jem poznawczym oraz społecz-
nym. 
Z uwagi na to, że osiąganie przez 
dziecko różnych umiejętności 
określane jest jako rozwój psycho-
motoryczny, w planowaniu terapii 
należy przyjąć, że rozwijające się 
możliwości wzrokowe dziecka 
stymulują osiąganie przez nie 
nowych dyspozycji we wszys-
tkich sferach rozwojowych. 
Istnieje zatem ścisła korelacja 
pomiędzy zmianami w zakresie 
dużej i małej motoryki, funkcji 
poznawczych, społecznych 
i emocjonalnych, a procesem 
odbioru, przetwarzania i interpre-
tacji wizualnych informacji. 
Poprzez przyswajanie wiedzy 
na temat przedmiotów czy osób, 
bliższego i dalszego otoczenia, 
która nabywana jest dzięki 
scalaniu danych z pozostałych 
zmysłów, takich, jak dotyk, węch, 
smak, propriocepcja i układ 

przedsionkowy, 
możliwy jest rozwój 

percepcji wzrokowej. 
Widzenie w ujęciu Integra-

cji Sensorycznej oznacza
o wiele więcej niż pełną ostrość 

wzroku. Stanowi ono zdolność 
rozumienia znaczenia obrazów, 
które widzimy dzięki zmysłowi 
wzorku. Wprowadzanie aktywno-
ści ruchowych, łączonych ze sty- 
mulacją zmysłu wzroku przekłada 
się na rozwój kompetencji 
widzenia.

WSZECHSTRONNE WSPIERANIE 
WIDZENIA. 

   Istnieje wiele sposobów rozwija-
nia widzenia, które w oparciu
o założenia metody Integracji 
Sensorycznej można stosować 
zarówno pod opieką specjalistów, 
jak również w warunkach domo-
wych. Kluczową sprawą jest wielo- 
systemowe nastawienie do zabu- 
rzeń widzenia, a co za tym idzie – 
dobór czynności wspierających 
widzenie. Oprócz diagnozy me- 
dycznej, niezwykle ważna staje 
się ocena funkcjonalna widzenia, 
której celem jest przygotowanie 
planu interwencji. Interdyscypli-
narne grupy specjalistów, wraz
z członkami rodzin, dzięki pracy 
zespołowej, jako równorzędni 
partnerzy, mogą w efekcie praco- 
wać dla dobra dziecka. 
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Nowe działania Cechu 
Optyków w Warszawie 

Wychodząc naprzeciw bieżącym potrzebom swoich Członków, 
Cech Optyków w Warszawie organizował w ostatnim czasie kur-
sy, szkolenia i E-spotkania Branży Optycznej.
W dniu 5 sierpnia odbyła się kolejna edycja Wieczornych E-spot-
kań Branży Optycznej, pt.: „Higiena pracy w czasach COVID”. 
Szkolenie poprowadziła p. Luiza Krasucka, a współorganiza-
torem była firma Johnson&Johnson Vision. Podczas spotkania 
omówiono sposoby przygotowania gabinetu do doboru socze-
wek kontaktowych w czasie pandemii oraz praktyczne sposo-
by komunikacji z klientem. Dowiedzieliśmy się dlaczego warto 
umawiać wizyty telefonicznie i jak duże znaczenie ma wcześ-
niejszy wywiad z pacjentem. Prowadząca przedstawiła zasady 
organizacji pracy w salonach i gabinetach oraz metody dezyn-
fekcji, które zapewnią każdemu bezpieczeństwo. Został rów-
nież zaprezentowany najzdrowszy tryb użytkowania soczewek 
kontaktowych wraz z okularami korekcyjnymi.
Z ogromną przyjemnością wróciliśmy do organizacji stacjonar-
nych kursów i szkoleń – oczywiście przy zachowaniu wszelkich 
środków ostrożności.
We wrześniu zakończył się najbardziej popularny kurs refrak-
cji II stopnia organizowany przez Cech Optyków w Warszawie. 
Uczestniczyły w nim 23 osoby. Prowadzącym zajęcia był auto-
rytet w środowisku optycznym dr. Andrzej Styszyński. Przedsta-
wił on metody obiektywne i subiektywne pomiarów refrakcji, 
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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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skupiając się na praktycznych aspektach wy-
korzystywanych w optometrii. Omówił za-
gadnienia dotyczące widzenia obuocznego. 
Nie zabrakło podczas szkolenia podstawowej 
wiedzy o anatomii i fizjologii ludzkiego oka. 
Poruszono również tematy korekcji wzroku 
soczewkami kontaktowymi oraz zasadności 
ich stosowania.
Przeprowadziliśmy także długo oczekiwany 
kurs ortoptyczny. Podczas spotkania 19-20 
września uczestnicy poszerzyli wiedzę na 
temat badania dzieci i dorosłych z dysfunk-
cjami wzrokowymi. Poznali metody dobrania 
właściwej korekcji przy problemach z widze-
niem obuocznym. Szkolenie poprowadziła                   
p. Joanna Zdybel, dyplomowana ortoptystka 
i optometrystka. Certyfikaty ukończenia kur-
su otrzymało 15 uczestników.
Zapraszamy Państwa na kolejną edycję kursu 
refrakcji pierwszego stopnia, której rozpo-
częcie planowane jest w październiku. Kurs 
prowadzony jest przez dr. n. med. Andrzeja 
Styszyńskiego, w siedzibie KRIO przy ul. Przy 
Agorze 28 w Warszawie.

Bardzo się cieszymy, że w tym trudnym cza-
sie nasza organizacja mogła niezmiennie,                  
z niemalejącym zaangażowaniem wspierać 
optyków w nabywaniu nowych umiejętności 
i podnoszeniu kwalifikacji. Zamierzamy nie-
ustawać w naszych staraniach o najwyższy 
poziom usług w branży optycznej. 
 
Zgłoszenia chętnych do uczestnictwa w kur-
sach przyjmuje biuro Cechu, 
e-mail: cech.optyk@interia.pl, tel. 510 235 688, 
w godz. 9:00-13:00, 
strona: www.cechoptyk.waw.pl.
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Walne Zgromadzenie 
w Cechu Optyków 
w Warszawie

Dnia 23 września 2020 roku w sali im. Jana Kilińskiego 
należącej do Związku Rzemiosła Polskiego, a miesz-
czącej się w Warszawie przy ul. Miodowej 14, odbyło 
się Walne Zgromadzenie członków Cechu Optyków                              
w Warszawie.
Zebranie zostało otworzone przez Starszą Cechu, Panią 
Małgorzatę Leszczyńską, która na wstępie poinformo-
wała zgromadzonych o zasadach i wymogach bezpie-
czeństwa przewidzianych w przepisach Ministerstwa 
Zdrowia dla takich spotkań dotyczących COVID-19. 
Aktualna sytuacja spowodowana pandemią wymusiła 
przygotowanie zmian w statucie tak, aby pojawiły się 
w nim na stałe zapisy dotyczące różnych form przepro-
wadzenia zebrań. Po konsultacji z kancelarią prawną 
zostały one opracowane i przedstawione wszystkim 
członkom cechu w zawiadomieniu o Walnym Zgroma-
dzeniu.
Przewodniczącym Walnego Zgromadzenie został Jerzy 
Wysocki, zastępcą Arkadiusz Bellitzay, a sekretarzem 
Zbigniew Gajewski. Przyjęto porządek obrad i wybrano 
członków komisji Uchwał i Wniosków oraz Skrutacyjnej. 
Uczestnikom przedstawiono wszystkie sprawozdania 
organów statutowych cechu. Po krótkiej dyskusji przy-
jęte zostały jednogłośnie, poparto zaproponowane 
zmiany statutowe i udzielono absolutorium Zarządowi.
Uczestnicy walnego zgromadzenia podkreślali właści-
wą pracę Zarządu, a w szczególności aktywizację człon-
ków cechu poprzez stworzenie grupy zamkniętej na FB 
oraz organizację spotkań, szkoleń, kursów, etc. Mówili 
również o bardzo dobrej i transparentnej komunika-
cji pomiędzy zarządem a optykami z wykorzystaniem 
nowoczesnych środków komunikacji. Zwracali uwagę, 
iż dzięki bieżącej informacji mają wiedzę o aktualnej 
działalności i mogą reagować przedstawiając własne 
opinie, pomysły czy sugestie, które są brane pod uwa-
gę przy podejmowaniu ważnych decyzji. Zwrócono 
uwagę na to, iż Cech Optyków w Warszawie pozyskuje 
nowych członków mimo tak trudnej sytuacji na rynku 
optycznym i podziękowano Starszej Cechu Małgorzacie 
Leszczyńskiej za skuteczne działanie. W wolnych wnio-
skach wrócono do tematu budżetu, który w obecnej 
sytuacji jest niewystarczający i zaproponowano kilka 
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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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Światowy Ty-
dzień Jaskry 
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pomysłów, które zdaniem członków mogą rozwiązać tę 
sytuację (ograniczenie stałych wydatków, zwiększenie 
ilości członków cechu, podniesienie składek, organizacja 
targów branżowych, uczestnictwo w cyfrowym życiu in-
nych firm, organizacja płatnych kursów etc.). W tym miej-
scu rozgorzała dyskusja nad zasadnością przynależności 
do Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej, gdyż optycy 
nie widzą żadnej wartości dodanej z działalności tej orga-
nizacji na rzecz cechów i ich samych. Starsza Cechu, Mał-
gorzata Leszczyńska przerwała tę dyskusję, gdyż w obec-
nej sytuacji jest ona bezprzedmiotowa. Przewodniczący, 
Jerzy Wysocki zakończył oficjalną część obrad dziękując 
za przybycie oraz aktywne uczestnictwo w obradach. 
Uczestnicy przenieśli się do kuluarów, kontynuując rozpo-
częte w trakcie obrad rozmowy.  

Podsumowanie:
1. Udzielono absolutorium obecnemu Zarządowi, przyję-
to sprawozdania oraz poparto wnioskowane zmiany sta-
tutowe.
2. Zaakceptowano plan rozwoju organizacji na kolejne 
lata, który wspiera swoich członków w prowadzeniu dzia-
łalności rzemieślniczej, pomaga w podnoszeniu kompe-
tencji, dba o utrwalenie więzi środowiskowych i reprezen-
tuje interesy optyków przed wszelkimi instytucjami.

wieści z branży 

Zapraszamy do grona 
optyków profesjonalistów!

Cech Optyków w Warszawie, ul. Piekarska 6/5, 
00-264 Warszawa, tel. 22 635 78 67



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

www.optotechnika.pl
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sztuka 

Werner Jerke, lekarz okulista, który z pasji do sztu-
ki stworzył w niemieckim Recklinghausen własne mu-
zeum już na studiach zaczął kolekcjonować polską sztu-
kę. Jego zbiór stał się tak duży - dziś ma ponad 600 prac 
- że postanowił otworzyć w małej niemieckiej miejsco-
wości Recklinghausen własne muzeum.
Museum Jerke w Recklinghausen, w Zagłębiu Ruhry, po-
wstałe w 2016 r., to pierwsze poza Polską muzeum po-
święcone polskiej sztuce awangardowej. Kolekcja mu-
zeum składa się z ponad 600 eksponatów – dzieł pol-
skiej awangardy oraz sztuki nowoczesnej, twórców ta-
kich jak: Władysław Strzemiński, Katarzyna Kobro, Alina 
Szapocznikow, Henryk Stażewski, Tadeusz Kantor czy 
Wilhelm Sasnal. Wiele z eksponatów było wystawianych 
na ekspozycjach na całym świecie, m. in. w Muzeum 
Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku. Museum Jerke to 
nie tylko przestrzeń ekspozycji dzieł, ale także miejsce 
otwarte na różnego rodzaju wydarzenia artystyczne.

Zainteresowania sztuką nie wyniosłeś z domu. Domy-
ślam się, że twoi rodzice nie mieli czasu na sztukę, ra-
czej koncentrowali  się  na  zapewnieniu  tobie  i  two-
jej siostrze warunków do nauki i rozwoju. Skąd poja-
wiło się twoje zainteresowanie sztuką?
W siódmej klasie szkoły podstawowej miałem wypa-

dek samochodowy, w następstwie którego spędziłem 
trzy miesiące w szpitalu w Opolu. Wtedy w szpitalach 
nie było telewizorów, pozostawały jedynie książki do 
czytania. Czytałem szybko, biblioteka szpitalna nie była 
zbyt bogata. Gdy przeczytałem już wszystkie młodzie-
żowe książki z biblioteki, jakie czyta czternastolatek, bi-
bliotekarka przyniosła mi książkę o francuskim chłop-
cu, którego matka zmuszała do malowania. Wkładała 
wiele wysiłku w zainteresowanie go sztuką, aż w koń-
cu został on artystą − chłopcem tym był Maurice Utrillo. 
Po latach, gdy już miałem prywatną praktykę lekarską                
i mogłem sobie pozwolić na zakup dzieł sztuki, kupiłem 
w londyńskim Sotheby’s jedną akwarelę Utrillo. Później 
kilka razy wypożyczałem ją na wystawy w Japonii. Dzi-
siaj myślę, że Utrillo to początek mojego zainteresowa-
nia sztuką. W podstawówce zbierałem monety, przed-
wojenne polskie monety. Ciekawiło mnie, kto jest na 
monecie, jaka była jego historia. Tak zaczęło się moje 
zainteresowanie historią Polski. Potem w liceum był 
klub filmowy, bardzo ważny etap w moim życiu. Zawsze 
chciałem studiować reżyserię w Szkole Filmowej w Ło-
dzi, ale aby się tam dostać, należało najpierw skończyć 
inny kierunek. Interesowała mnie także geografia. Od 
dziecka byłem zakochany w Krakowie, więc po maturze 
zdawałem na ten kierunek na Uniwersytecie Jagielloń-

Okulistyka przeznaczona 
jest dla estetów

MUSEUM JERKE W RECKLINGHAUSEN

Museum Jerke w Recklinghausen
Jerke Art Foundation gGmbH

Johannes-Janssen-Str. 7
45657 Recklinghausen

museumjerkefuehrungen@t-online.deWerner Jerke przed muzeum (fotografia po lewej autorstwa Andrzeja Świetlika, 
po prawej: Museum Jerke)

skim, dostałem się i w 1976 roku rozpocząłem studia. 
Instytut Geografii UJ mieścił się przy Grodzkiej, na sa-
mym końcu tej ulicy, w dawnym arsenale Władysława 
IV − w trakcie zajęć z okien widziałem Wawel. Jak miesz-
kasz w tak wspaniałym mieście jak Kraków, na każdym 
kroku obcujesz ze sztuką i ciekawą architekturą. Cztery 
lata spędzone w Krakowie bardzo wzmocniły moje zain-
teresowanie sztuką. (...) W 1981 roku skończyłem studia 
i wkrótce potem pozwolono mi wyjechać wraz z mamą 
do Niemiec. Rok 1981 to był niesamowity rok w Polsce. 
To był także rok, który zapoczątkował nowy rozdział        
w moim życiu. Wyjechaliśmy z mamą do Recklinghau-
sen w Zagłębiu Ruhry, tam zresztą mieszkała cała moja 

rodzina. W tym rejonie około ¼ populacji ma jakieś pol-
skie korzenie, dzisiaj nie wszyscy sobie to uświadamia-
ją. W tutejszym slangu jest wiele zapożyczeń z polskie-
go, na przykład często można usłyszeć słowo: „pinią-
dze”. Moja żona ma pięć kuzynek, z których każda ma 
nazwisko kończące się na -ski, ich mężowie są Niemca-
mi urodzonymi w Niemczech. Moja żona jako jedyna                                                                                                 
tej szóstki nosi typowe niemieckie nazwisko, mając za 
męża Niemca urodzonego w Polsce. (...)
Pierwszą kupioną przeze mnie pracą był Wodnik Witol-
da Pruszkowskiego. Przesiąknięty Krakowem zacząłem 
od drobnych zakupów prac z okresu Młodej Polski, ry-

sunków Matejki, Wyspiańskiego. Muzeum Sztuki w Ło-
dzi odwiedziłem dopiero pod koniec lat osiemdziesią-
tych ubiegłego stulecia. Pierwszą pracą polskiej awan-
gardy, jaką kupiłem, był rysunek autorstwa Władysława 
Strzemińskiego.
Po skończeniu studiów pracowałem przez trzy lata              
w prywatnej klinice. W trakcie tej pracy, na konferen-
cji w Niemczech spotkałem wybitną okulistkę, prof. Ad-
riannę Gierek. Zapytałem, czy nie mógłbym odbyć stażu 
w prowadzonej przez nią klinice w Katowicach. Zgodzi-
ła się i tak przez rok miałem okazję u niej się szkolić. To 
był bardzo ciekawy rok. Po pobycie w Katowicach pra-
cowałem jeszcze przez rok w klinice w Bochum, by na-
stępnie odkupić prywatną praktykę medyczną w Her-
ten, mieście sąsiadującym z Recklinghausen. Później 
dokupiłem kolejną praktykę i rozwinąłem swoją klinikę 
okulistyczną. Dzisiaj zatrudniam w niej trzynaście osób.

Czemu wybrałeś tę dziedzinę medycyny?
To fascynujący kierunek, oko odbiera sztukę i kieruje 
wrażenia wzrokowe do mózgu. Okulistyka przeznaczo-
na jest dla estetów.

Wernerze, twoje największe rozczarowanie związane 
z zakupami sztuki?
Spóźniłem się i nie udało mi się kupić rzeźby przestrzen-
nej Katarzyny Kobro z lat 1927-1931.

Z jakich prac ze swojej kolekcji jesteś najbardziej za-
dowolony, które cię najbardziej cieszą?
Posiadane przeze mnie prace Katarzyny Kobro i Włady-
sława Strzemińskiego.

Prace z twojej kolekcji podróżują po świecie, są pre-
zentowane w różnych miejscach, którą z takich pre-
zentacji szczególnie wspominasz? Dodam, że my po-
znaliśmy się przy okazji wypożyczenia z twojej kolek-
cji pracy Samuela Szczekacza na indywidualną wy-
stawę artysty, jaką pokazaliśmy jesienią 2012 roku              
w Atlasie Sztuki.
W 2012 roku MoMA pokazała indywidualną wysta-
wę prac Aliny Szapocznikow Sculpture Undone, 1955-
1972. Wśród prezentowanych prac były dwie z moich 
zbiorów − rysunek i rzeźba Aliny Szapocznikow. Byłem 
wraz z żoną na otwarciu wystawy. To ekscytujące być     
w takim miejscu i widzieć obok prac informację, że po-
chodzi ona z mojej kolekcji.(...)

Czy masz jakieś marzenie wystawiennicze?
Tak, jestem zafascynowany polską awangardą. Chciał-
bym w Muzeum Jerke pokazać obok siebie polską i nie-
miecką awangardę. Tutaj w Niemczech nie wspomina 
się o polskiej awangardzie, gdy mówi się o awangardzie 
wschodnioeuropejskiej.

Całość wywiadu ukazała się w katalogu towarzyszącym 
wystawie prac z kolekcji Wernera Jerke w łódzkiej gale-
rii Atlas Sztuki. 
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zainteresowanie historią Polski. Potem w liceum był 
klub filmowy, bardzo ważny etap w moim życiu. Zawsze 
chciałem studiować reżyserię w Szkole Filmowej w Ło-
dzi, ale aby się tam dostać, należało najpierw skończyć 
inny kierunek. Interesowała mnie także geografia. Od 
dziecka byłem zakochany w Krakowie, więc po maturze 
zdawałem na ten kierunek na Uniwersytecie Jagielloń-

Okulistyka przeznaczona 
jest dla estetów

MUSEUM JERKE W RECKLINGHAUSEN

Museum Jerke w Recklinghausen
Jerke Art Foundation gGmbH

Johannes-Janssen-Str. 7
45657 Recklinghausen

museumjerkefuehrungen@t-online.deWerner Jerke przed muzeum (fotografia po lewej autorstwa Andrzeja Świetlika, 
po prawej: Museum Jerke)
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Proces edukacji jest zawsze procesem zło-
żonym i długotrwałym. Każdy z nas wie         
o tym, ale często zapomina. 
W Polsce nastała tendencja do organizacji 
warsztatów, do nauki tylko przez praktykę. 
A najlepiej w jeden dzień. Tak, jakby wiedza 
i różne aspekty teorii nie miały znaczenia, 
tak jakby nic nie dawały. Jakbyśmy mogli 
się wykształcić tylko poprzez praktykę. 
Niestety, to niemożliwe. Często odbieramy 
telefony z zapytaniem, czy nasze szkolenie 
nie mogłoby trwać jeden dzień lub czy po 
jednym dniu szkolenia mogę być już Styli-
stą Opraw Okularowych? A tematyka na-
szych kursów  jest złożona, wymaga kilku 
godzin przekazania wiedzy teoretycznej                                          
i kilku praktycznej. My zbieramy te doświad-
czenia, którymi się dzielimy na szkoleniach 
od ponad 20 lat.
Edukacja to podstawa dla przyszłej kadry 
zawodowej, to wartościowy i czasochłonny 
proces, podczas którego człowiek poznaje 
od podszewki swój zawód. Taka refleksja 
towarzyszyła nam także w czasie szkole-
nia  młodzieży z Technikum Optycznego               

w Lubinie, którego poprowadzenie napeł-
niło nas optymizmem i nadzieją na dobrą 
przyszłość.
Nie tylko jako twórca nowych kompetencji 
na rynku optyki, ale również jako wykła-
dowca akademicki, którym miałem oka-
zję być przez 7 lat na Collegium Medicum                     
w Bydgoszczy na Uniwersytecie im. Miko-
łaja Kopernika, z wielką radością przyjąłem 
propozycję przeszkolenia uczniów tech-
nikum optycznego. To nowatorski projekt       
w skali całej Polski.
Ten właśnie projekt Stylisty Opraw Oku-
larowych został „uszyty na miarę” i dopa-
sowany do potrzeb młodego pokolenia 
kształcących się techników optyków. Tutaj 
też, oprócz doświadczenia zawodowego, 
przydały się niewątpliwie uprawnienia pe-
dagogiczne do kształcenia osób nieletnich, 
które również posiadam. To kolejny niezwy-
kle ważny aspekt prawny, wynikający z pro-
wadzenia szkoleń, nakładający ustawowo 
na „trenerów” obowiązek posiadania odpo-
wiednich uprawnień. 
Ale … zacznijmy od początku. Zadzwonił 

telefon: „Tu Technikum Optyczne w Lubi-
nie…”  I tak, krok po kroku, po wielu rozmo-
wach i ustaleniach, doszliśmy do realizacji 
szkolenia dla wybranej grupy 10 ambitnych 
uczniów. Wspólnie z panią dyrektor i kadrą 
nauczycieli Dolnośląskiego Zespołu Szkół 
w Lubinie, doprowadziliśmy do urzeczy-
wistnienia tego pionierskiego, pierwszego         
w Polsce szkolenia młodzieży. 
Zostało ono zaplanowane jako trzydnio-
we. W pierwszych dwóch dniach zajęliśmy 
się omówieniem i przedstawieniem zasad 
Stylizacji Opraw Okularowych. Dzień trzeci 
poświęciliśmy w 100% na praktykę. Pro-
gram był niezwykle napięty, ale wielka chęć 
uczniów do poznania zagadnień pozwoliła 
nam skutecznie go zrealizować w całości. 
Nie bez znaczenia jest tutaj postawa mło-
dzieży. W czasie szkolenia, z godziny na 
godzinę, kształtowały się między nami ser-
deczne relacje. To one w sposób niezwykły 
wpłynęły na wyjątkowy charakter kursu                                   
i motywację w trakcie tych kilku razem spę-
dzonych dni. Szkolenie pozwoliło uczniom 
na zdobycie nowych kompetencji jako 

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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Relacja ze szkolenia w Dolnośląskim Zespole Szkół w Lubinie - Technikum Optyczne w Lubinie.

Fot. Monika Misiak-Tabaczyńska
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dodatkowego elementu w rozwoju zawo-
dowym  młodych, przyszłych techników 
optyków. Co tym samym czyni ich bardziej 
konkurencyjnymi i pożądanymi na rynku 
optyki okularowej. Na koniec ostatniego 
dnia sam im zazdrościłem takiego wejścia 
na rynek zawodowy, nabycia w tak młodym 
wieku tylu umiejętności, potrzebnych tech-
nikom optykom i stylistom.
Minęło zaledwie trochę czasu, a nam nadal 
towarzyszą niezwykłe emocje i  ogromna 
satysfakcja dla nas jako pedagogów, ale 
również po prostu jako ludzi. Tak, czyn-
nik ludzki miał tu ogromne znaczenie. To, 
że Dyrekcja i nauczyciele szkoły zadbali 
o przyszłość swoich uczniów, świadczy                                                
o wizjonerskim podejściu do kształcenia 

młodzieży. To, że uczniowie tak odpowie-
dzialnie podeszli do szkolenia, że każdego 
dnia z dużą niechęcią wychodzili z zajęć, to, 
że ze smutkiem przyjęli zakończenie kursu, 
daje nam wielką nadzieję na przyszłość. 
Gratulujemy im podjęcia wysiłku i chęci 
nabycia nowych kwalifikacji, które na pew-

no dadzą im większe szanse na pozyskanie 
pracy w zawodzie i wiernych, oddanych 
klientów.
Szkolenie zakończyliśmy profesjonalnie 
- zgodnie z procedurą. Jedną z jego części 
jest zawsze  podsumowanie. Tutaj, oprócz 
wielkiego zaangażowania uczniów, otrzy-
maliśmy od nich uściski dłoni, zauważyliśmy 
u nich poczucie głębokiego sensu naszego 

szkolenia, uznanie oraz, co ważne, nowe 
spojrzenie na zawód i własną przyszłość. 
Usłyszeliśmy również: „… zostańcie, prosi-
my”, „… nie wyjeżdżajcie ...”. 
I rzeczywiście, jakaś część nas samych właś-
nie tam pozostała. 
Szkolenia to coś więcej niż przekazywanie 
wiedzy, to realny wpływ na kształtowanie 
rynku, jego wartości i postaw. Permanentna 
nauka jest wpisana w dzisiejszą rzeczywi-
stość. Klient już wie, że oprawki okularowe 

mogą nadać stylu jego 
osobowości. Są one sta-
łym elementem naszego 
wizerunku. Nasi klienci 
częściej zmieniają kolor 
włosów niż oprawy. Stąd 
tak ważne są umiejętności 
stylistycznego ich doboru.  
To absolutne must-have 
Twojego salonu. Potrzebu-
jesz wiedzy      i odpowied-
nich narzędzi, aby stać się 
doradcą wizerunku swoje-

go klienta. 

Pamiętaj: Trening Czyni Mistrza! 
Stąd,  nie zniechęcajcie się, tylko wrzućcie 
kolejny bieg i do przodu! Bo nikt za Nas tego 
nie zrobi. Do zobaczenia!
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cji skóry klienta, czyli, krótko mó-
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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-
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tego w 99 % barw opraw okularo-
wych nie dobieramy do koloru tę-
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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. 
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wy do odcienia skóry klienta. 
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Olaf Tabaczyński – twórca zawodu i nazwy „Stylista 
Opraw Okularowych“. Mistrz Świata Makijażu Profesjo-
nalnego i Stylizacji. Absolwent Uniwersytetu Artystyczne-
go w Poznaniu na wydziałach: wzornictwo przemysłowe, 
architektura wnętrz, rysunek. Juror Międzynarodowych 
Mistrzostw Makijażu Profesjonalnego, Permanentnego                  
i Stylizacji Rzęs i Brwi. Dyrektor artystyczny Akademii Maes-
tro. Od 1997 roku prowadzi szkolenia na podstawie autor-
skiego programu nauczania „Stylisty Opraw Okularowych“. 
Zdobywca wielu nagród, z ostatniej chwili „Złotej Perły 
Mody“ przyznanej przez Polską Akademię Mody.

www.olaftabaczynski.com
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HURTOWNIA 
SPRZĘTU OPTYCZNEGO
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SZKOLENIA
ONLINE I STACJONARNE

WYBÓR NALEŻY DO CIEBIE!

www.olaftabaczynski.com

690 91 00 91
maestro@awm.pl

21 i 22.11.2020  MAKEUP FOR GLASSES

28 i 29.11.2020 STYLISTA OPRAW OKULAROWYCH 

 13.12.2020 MASTERCLASS SOO

www.spectrum24.pl
www.olaftabaczynski.com


2020/5

WWW.ORATA.PL

501 708 257
601 308 569

biuro@orata.pl

Stelaże ścienne i panele z pleksi na oprawy, kasety i szafki na oprawy

PROJEKTOWANIE SALONÓW OPTYCZNYCH
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Krajowa Rzemieślnicza Izba Optyczna           
i Grupa MTP od wielu lat wspólnie organi-
zują Targi Optyczne OPTYKA, tworząc wy-

darzenie w oparciu o potrzeby i wskazówki 
zarówno wystawców jak i odwiedzających 
optyków. W wyniku wnikliwych konsul-

tacji z przedstawicielami branży, a także 
analizy kalendarza tegorocznych euro-
pejskich wydarzeń, organizatorzy podjęli 
decyzję o przesunięciu targów OPTYKA na 
termin 22-24 października 2021 roku.
W imieniu całego zespołu organizacyjne-
go pragniemy serdecznie podziękować 
wszystkim za merytoryczne wsparcie, po-
moc i zaangażowanie w organizację wyda-
rzenia. Jesteśmy głęboko przekonani, że 
nowy termin będzie odpowiednim czasem 
na organizację targów, które angażują tak 
liczne grono profesjonalistów. Zapewnia-
my także, że dołożymy wszelkich starań, 
by czas dzielący nas od kolejnej edycji OP-
TYKI wykorzystać do stworzenia jeszcze 
ciekawszego programu merytorycznego, 
oferty handlowej i platformy nawiązywa-
nia nowych relacji biznesowych.

Nowy termin Targów OPTYKA 2021

2020/5

Szanowne Koleżanki i Koledzy

        Ze względu na rozszerzającą 
się epidemię koronawirusa COVID 
19 i zalecenia Rządu RP oraz służb 
sanitarnych wielu z nas staje 
przed dylematem jak wobec 
braku jednoznacznych wytycz-
nych dotyczących naszej branży 
postępować w najbliższych 
dniach.

       Czy dbając o zdrowie i życie 
personelu oraz klientów zakła-
dów i ich bliskich, i chcąc zapo-
biec rozprzestrzenianiu się 
epidemii należy bezwzględnie 
zamknąć nasze zakłady optyczne?   

Czy też biorąc pod uwagę, że przy-
najmniej dla części naszych klien-
tów, oferowane przez nas produk-
ty i usługi mogą okazać się produ-
ktami i usługami pierwszej 
potrzeby, umożliwiającymi im 
normalną pracę i funkcjonowanie 
również w czasie epidemii, należy 
zapewnić do nich dostęp osobom 
faktycznie potrzebującym?

       Nie ma jednoznacznej odpo- 
wiedzi na to pytanie i każdy z nas 
musi udzielić jej sobie sam, pa- 
miętając o ciążącej na nim odpo-
wiedzialności. Przynajmniej do 
czasu wydania jednoznacznego 
nakazu przez Rząd lub służby                

sanitarne. Uważamy, iż ani Zarząd 
Cechu, ani Zarząd KRIO nie po- 
siadają kompetencji do wydania 
w tym względzie jednoznacznych 
zaleceń, a wytyczne GIS i Mini- 
sterstwa Rozwoju dla placówek 
handlowych są bardzo ogólne.

 Jeżeli kierując się troską 
o zdrowie i życie personelu na-
szych zakładów oraz klientów 
podejmą Państwo decyzje o cza-
sowym zamknięciu zakładów 
optycznych, jest to w obecnych 
okolicznościach uzasadniona, 
racjonalna decyzja.    
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Informacja: MTP, KRIO

Z radością i dumą informujemy o otwar-
ciu w Kielcach pierwszego w Europie Va-
rilux Center. Salon Varilux Center powstał 
z pasji do oferowania najwyższej jakości 
widzenia, łącząc w sobie wieloletnie do-
świadczenie właścicieli w branży optycz-
no-okulistycznej z najnowocześniejszymi 
technologiami Essilor, stosowanymi obec-
nie w pomiarach układu wzrokowego. 
W dzisiejszym, dynamicznie zmieniającym 
się świecie, urządzenia, doświadczenie 
personelu, profesjonalny ubiór czy wystrój 
salonu nie wystarczą, żeby spełnić oczeki-
wania klienta – deklarują właściciele salo-
nu, którzy od samego początku pragnęli 
stworzyć miejsce wyjątkowe. 
– Potrzebowaliśmy czegoś odkrywcze-
go, dlatego w Varilux Center dążymy do 
przeniesienia klienta w świat doznań, do 
absorpcji jego wszystkich zmysłów. Klient 
ma nie tylko słuchać, ale ma dotknąć, zo-
baczyć, a nawet powąchać. Przykładem 
tego jest sprzyjający relaksowi heksago-
nalny mech na ścianie pokoju do pomia-
rów Visioffice – mówi Tomasz Klank, jeden 
z właścicieli salonu. 
Współpraca między Essilor Polonia a właś-

cicielami salonu zaowoco-
wała stworzeniem miejsca 
o niepowtarzalnym cha-
rakterze.
 – Chciałbym pogra-
tulować właścicielom 
wizji, która towarzyszy-
ła im na każdym kroku realizacji tego 
przedsięwzięcia. Przykład Varilux Center                                        
w Kielcach pokazuje, że pracując ramię 
w ramię możemy tworzyć wspaniałe pro-
jekty. Wierzę, że dzięki tej współpracy nie 
tylko zacieśnimy nasze relacje, ale także 
zainspirujemy rynek optyczny do propo-
nowania klientom odważnych i nowator-
skich rozwiązań – mówi Adam Flieger, Dy-
rektor Handlowy Essilor Polonia.
Salon podzielony został na kilka stref, któ-
rych układ i rozmieszczenie zostały sta-
rannie rozplanowane i podporządkowane 
doświadczeniom konsumenta (consumer 
journey) i jego potrzebom, a więc kom-
fortowi i skuteczności przeprowadzania 
badań. – Odkrywać, żeby pomagać – to 
myśl przewodnia, która towarzyszyła nam 
przy projektowaniu tego wyjątkowego 
salonu. Każdy krok klienta w salonie, to 

podróż w świat Varilux, najbardziej za-
awansowanych szkieł progresywnych na 
świecie. Każde badanie, każdy pomiar czy 
multimedialna prezentacja dla klienta, do-
stępna na urządzeniach zainstalowanych                                    
w salonie, to ścieżka zbliżająca do jednego 
celu, do satysfakcji klienta, dzięki zaufaniu 
przełomowym szkłom progresywnym Va-
rilux – mówi Tomasz Klank.
Właścicielami salonu są Magdalena i To-
masz Klank oraz Kinga i Łukasz Klank. Na 
jego otwarcie zaproszeni zostali obecni        
i przyszli klienci oraz przyjaciele. Essilor re-
prezentowali Adam Mamok, Prezes Grupy 
Essilor, Adam Flieger, Dyrektor Handlowy 
Essilor Polonia, Justyna Skrzypek, Country 
Marketing Director oraz Katarzyna Prze-
smycka, Area Sales Manager. Gościem spe-
cjalnym wydarzenia była Marzena Rogal-
ska, ambasadorka akcji „Czas na wzrok”.

Badając wzrok, aktywuj 
zmysły w pierwszym 
w Europie Varilux Center

Informacja:  biuro prasowe Grupy ESSILOR
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Obecnie wiele działań na świecie 
zdeterminowanych jest przez epidemię 
koronawirusa. W mediach pojawiają się 
niezliczone informacje nt. choroby, szpita-
le pracują na pełnych obrotach, 
a naukowcy walczą o stworzenie sku-
tecznej szczepionki. Zmieniły się również 
nasze codzienne zwyczaje i „rytuały” 
– jesteśmy zmuszeni do rezygnacji 
ze spotkań towarzyskich, częściej niż 
zazwyczaj myjemy ręce, a wiele osób sto-
suje również maseczki ochronne. Warto 
jednak zaznaczyć, że troski wymagają nie 
tylko nasze dłonie, usta i nos, ale rów-
nież… oczy. Dlaczego ochrona narządu 
wzroku jest tak ważna w czasie epidemii? 
Odpowiada Paweł Szczerbiński, optyk 
i optometrysta oraz ekspert Krajowej 
Rzemieślniczej Izby Optycznej.

Wirus odpowiedzialny za chorobę COVID-
19 rozpowszechnia się drogą kropelkową 
oraz przez „przeniesienie” patogenu do 
dróg oddechowych. Dlatego w obliczu 
walki z wirusem tak istotne jest zachowa-
nie wszelkich środków bezpieczeństwa, 
które wiążą się z jeszcze intensywniejszą 
higieną dłoni oraz unikaniem bezpo-
średniego kontaktu z innymi osobami, 
które potencjalnie mogą być nosicielami 
wirusa. Należy jednak podkreślić, że 
w świetle aktualnej wiedzy COVID-19 
może wniknąć do naszego organizmu 
również przez narząd wzroku. Oczy bo-
wiem, poprzez kanaliki łzowe, są połączo-
ne z naszym nosem. Tym samym łzy, które 

zostały zainfekowane mogą dostać się do 
naszego układu oddechowego (poprzez 
nos do płuc, gdzie wirus może wywołać 
największe negatywne konsekwencje dla 
naszego zdrowia).

Mycie rąk to jedno z podstawowych i naj-
częściej powtarzanych zaleceń podczas 
epidemii. Można bowiem powiedzieć, że 
woda i mydło to najprostsza, a zarazem 
bardzo skuteczna broń przeciwko zakaże-
niu. Koronawirus jest bowiem zamknięty 
w osłonie tłuszczonej, a mydło doprowa-
dza do jej zniszczenia, minimalizując jed-
nocześnie ryzyko zarażenia. Dodatkowo, 
wirus jest po prostu usuwany z naszych 
dłoni, dzięki ruchom wykonywanym pod-
czas ich mycia. Warto jednak pamiętać, że 
wirus może również przenosić się poprzez 
przedmioty, a jednym z nich mogą być… 
nasze okulary.

Czyszczenie okularów powinno należeć 
do podstawowych czynności każdej 
osoby, która korzysta z nich na co dzień. 
Istnieje bardzo wiele opinii, w jaki sposób 
najlepiej je czyścić. Niewiele osób zdaje 
sobie natomiast sprawę, że odpowiednie 
mycie okularów może (a nawet powinno) 
być wykonane z użyciem wody i mydła. 
Okulary należy umyć przynajmniej raz 

dziennie całościowo – bardzo często 
mamy tendencję wyłącznie do przeciera-
nia szkieł, a warto zauważyć, że kontakt 
z naszymi dłońmi mają przede wszystkim 
oprawki, gdzie mogą osadzać się drobno-
ustroje. Dzięki temu skutecznie wyelimi-
nujemy również wszelkie zabrudzenia, 
mikrozanieczyszczenia oraz zatłuszcze-
nia, co jest niezwykle istotne w czasie 
epidemii – komentuje Paweł Szczerbiński, 
optyk i optometrysta, ekspert Krajowej 
Rzemieślniczej Izby Optycznej.

Skoro wiemy, że nasz narząd wzroku 
może stać się potencjalną drogą do za-
każenia, powinniśmy zadbać o skuteczną 
ochronę oczu. W tym celu sprawdzi się 
m.in. noszenie okularów (tzw. zerówek) 
również przez osoby, które na co dzień 
z nich nie korzystają.

Ochrona oczu poprzez okulary czy gogle 
ochronne najczęściej kojarzy się z perso-
nelem medycznym, który ma bezpośredni 
kontakt z osobami chorymi. To oczywiście 
niezbędne działania i powinny być z całą 
stanowczością respektowane. Jednak taka 
ochrona, jeżeli mamy taką możliwość, 
powinna dotyczyć każdego i każdej z nas. 
Często bowiem można zaobserwować 
osoby, które noszą maseczki ochronne za-

Dokładnie myj ręce 
i… okulary

DLACZEGO POWINNIŚMY CHRONIĆ NASZE OCZY 
W CZASIE EPIDEMII? 
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Szanowne Koleżanki i Koledzy

        Ze względu na rozszerzającą 
się epidemię koronawirusa COVID 
19 i zalecenia Rządu RP oraz służb 
sanitarnych wielu z nas staje 
przed dylematem jak wobec 
braku jednoznacznych wytycz-
nych dotyczących naszej branży 
postępować w najbliższych 
dniach.

       Czy dbając o zdrowie i życie 
personelu oraz klientów zakła-
dów i ich bliskich, i chcąc zapo-
biec rozprzestrzenianiu się 
epidemii należy bezwzględnie 
zamknąć nasze zakłady optyczne?   

Czy też biorąc pod uwagę, że przy-
najmniej dla części naszych klien-
tów, oferowane przez nas produk-
ty i usługi mogą okazać się produ-
ktami i usługami pierwszej 
potrzeby, umożliwiającymi im 
normalną pracę i funkcjonowanie 
również w czasie epidemii, należy 
zapewnić do nich dostęp osobom 
faktycznie potrzebującym?

       Nie ma jednoznacznej odpo- 
wiedzi na to pytanie i każdy z nas 
musi udzielić jej sobie sam, pa- 
miętając o ciążącej na nim odpo-
wiedzialności. Przynajmniej do 
czasu wydania jednoznacznego 
nakazu przez Rząd lub służby                

sanitarne. Uważamy, iż ani Zarząd 
Cechu, ani Zarząd KRIO nie po- 
siadają kompetencji do wydania 
w tym względzie jednoznacznych 
zaleceń, a wytyczne GIS i Mini- 
sterstwa Rozwoju dla placówek 
handlowych są bardzo ogólne.

 Jeżeli kierując się troską 
o zdrowie i życie personelu na-
szych zakładów oraz klientów 
podejmą Państwo decyzje o cza-
sowym zamknięciu zakładów 
optycznych, jest to w obecnych 
okolicznościach uzasadniona, 
racjonalna decyzja.    
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podczas epidemii
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bezpieczające nos i usta, a jednocześnie 
mają całkowicie odsłonięte swoje oczy. 
Dodatkowo, mam jeszcze jeden apel – na 
czas epidemii ograniczmy lub najlepiej 
zrezygnujmy z noszenia soczewek, na 
rzecz okularów. Dla wielu osób może być 
to spore ograniczenie i źródło pewnego 
dyskomfortu, jednak w obliczu możli-
wości zarażenia wirusem poprzez oczy, 
warto na pewien czas poddać się tym 
zaleceniom – dodaje Paweł Szczerbiński, 
optyk i optometrysta, ekspert Krajowej 
Rzemieślniczej Izby Optycznej.

Rezygnacja z soczewek kontaktowych 
to jedno z ograniczeń, które jest niezwy-
kle ważne w trakcie epidemii i pozwala 
zmniejszyć ryzyko zakażenia. Ich zmiana 
na okulary stała się również jednym 
z punktów postulowanych przez Główny 
Inspektorat Sanitarny oraz najważniej-
szych ekspertów z dziedziny okulistyki 
w naszym kraju – prof. Marka Rękasa 
– Krajowego Konsultanta w dziedzinie 
Okulistyki oraz prof. Roberta Rejdaka, sze-
fa Kliniki Okulistyki Ogólnej lubelskiego 
Uniwersytetu Medycznego. Osoby no-
szące soczewki o wiele częściej wykazują 
bowiem również tendencję do pocierania 
oczu, a to w sytuacji obecności 
w obcym miejscu, gdzie nie ma możliwo-
ści skutecznej dezynfekcji rąk może nieść 
ze sobą negatywne konsekwencje.

Soczewki kontaktowe są najpopularniej-
sze wśród osób młodych, a jak wiemy to 
grupa wiekowa, która najczęściej może 
przechodzić bezobjawowo chorobę 
COVID-19. A to niesie dodatkowe niebez-
pieczeństwo, że będą oni nieświadomie 
zarażać inne osoby. Dlatego w trosce 
o zdrowie swoje i naszych najbliższych 
poddajmy się w pokorze tym zaleceniom. 
Myślę, że ta zmiana w kontekście obecnej 
sytuacji nie będzie dla nas tak dotkliwa, 
jak ewentualne przedłużanie ogólnopol-
skiej kwarantanny – kończy Paweł Szczer-
biński, optyk i optometrysta, ekspert 
Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej.

Pamiętajmy, w czasie epidemii należy 
stosować wszelkie środki ostrożności, 
a jednym z nich powinna być codzien-
na troska o bezpieczeństwo i ochronę 
naszych oczu.

Więcej informacji na temat wad wzroku, 
sposobów ich korekcji oraz specjalistycz-
nych badań można znaleźć w filmach 
edukacyjnych Krajowej Rzemieślniczej 
Izby Optycznej, zrealizowanych pod me-
rytorycznym patronatem Wydziału Fizyki 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, z udziałem optyków, opto-
metrystów i okulistów. Materiały dostęp-
ne są pod adresem: http://www.krio.org.
pl/filmy-edukacyjne 

Dodatkowe informacje:

Krajowa Rzemieślnicza Izba Optyczna 
(KRIO) – organizacja samorządu zawo-
dowego, zrzeszająca obecnie 7 cechów 
optycznych, których członkowie prowa-
dzą około 900 salonów, sklepów czy też 
usługowych pracowni optycznych.

Jednym z fundamentalnych warunków, 
pozwalających na przynależność do 
Cechu Optycznego, jest posiadanie kwali-
fikacji zawodowych i co najmniej trzyletni 
staż pracy. Ponadto, jednym z podsta-
wowych dokumentów obowiązujących 
osoby zrzeszone w cechach optycznych 
jest Kodeks Etyczno-Zawodowy Opty-
ka. W ten sposób KRIO bierze na siebie 
część odpowiedzialności za działanie 
zrzeszonych optyków, dając tym samym 
świadectwo ich umiejętnościom i kom-
petencjom.

KRIO systematycznie szkoli zrzeszonych 
optyków, współpracując w tym zakresie 
z ośrodkami akademickimi, takimi jak: 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny 
w Poznaniu, Uniwersytet Warszawski, 
Uniwersytet Śląski, jak też Politechnika 
Wrocławska.

Więcej informacji: www.krio.org.pl
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Z takiej formy prezentowania swoich uprawnień i kwalifi-
kacji zawodowych będą mogli skorzystać przedsiębiorcy 
dysponujący Dyplomem Mistrza lub Świadectwem Cze-
ladniczym.

Wszystkie osoby prowadzące działalność gospodarczą, 
które otrzymają Świadectwo Czeladnicze lub Dyplom Mi-
strzowski po 1 października 2020 r. zostaną automatycz-
nie objęte tym ustawowym rozwiązaniem (art. 44 pkt. 8 
ustawy o Centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej).

Natomiast w przypadku przedsiębiorców, którzy uzyskali 
uprawnienia do tytułu zawodowego przed 1 października 
2020 r., informacja ta będzie zamieszczana na ich wnio-
sek. Stąd osoby zainteresowane zamieszczeniem infor-
macji, zachęcamy do wypełnienia wniosku i przesłania do 
Izby Rzemieślniczej, która wydała dyplom kwalifikacyjny. 
Wniosek dostępny jest na stronie internetowej KRIO.

OD 1 PAŹDZIERNIKA 2020 r. 
RZEMIEŚLNICZE KWALIFIKA-
CJE ZAWODOWE W CEIDG

Źródło: www.krio.org.pl

www.krio.org.pl


Instytut BCMM – badania marketin-
gowe, specjalizujący się w badaniach 
rynku optycznego, zapytał przedsta-
wicieli salonów optycznych o działa-
nia podejmowane podczas trwającej 
epidemii koronawirusa. 
Aż 43% salonów optycznych korzysta-
ło w tym czasie ze szkoleń i webinariów 

organizowanych przez dostawców, 
35% zwiększyło swoją aktywność pro-
mocyjną w internecie (np. w mediach 
społecznościowych), a 23% przepro-
wadziło remont lub zmianę wystroju 
wnętrza salonu.
Jedynie 5% salonów optycznych zało-
żyło swoje własne sklepy internetowe, 

a 3% rozpoczęło sprzedaż wyrobów 
optycznych w serwisie Allegro.
Większą aktywność zadeklarowały 
większe salony optyczne (zatrudnia-
jące powyżej 3 osób) – aż 75% z nich 
podjęło działania podczas epidemii 
(mniejsze salony – 64%). 

Jak salony optyczne wykorzystały 
czas epidemii? 
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handlowych są bardzo ogólne.

 Jeżeli kierując się troską 
o zdrowie i życie personelu na-
szych zakładów oraz klientów 
podejmą Państwo decyzje o cza-
sowym zamknięciu zakładów 
optycznych, jest to w obecnych 
okolicznościach uzasadniona, 
racjonalna decyzja.    
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Jak wynika z raportu „Działania podejmowane przez salony optyczne podczas trwającej epidemii 
koronawirusa”, opublikowanego przez BCMM – badania marketingowe, aż 67% salonów optycz-
nych starało się aktywnie wykorzystać ten trudny dla branży czas.

Informacja: BCMM/badania marketingowe,
raport z badań sondażowych, wrzesień 2020

cel badań:
głównym celem badań było poznanie opinii optyków na temat podejmowanych działań podczas trwającej epidemii
koronawirusa SARS-CoV-2.

metodologia badawcza:
badanie przeprowadzono w ramach projektu „Optykbus – soczewki okularowe 2020” na reprezentatywnej próbie n=401
salonów optycznych techniką wywiadu CATI. Zastosowano warstwowo-losowy dobór próby. Operatem losowania była baza
danych salonów optycznych posiadana przez BCMM. Warstwy wyodrębniono względem regionów geograficznych.

uwagi:
przedruk lub wykorzystanie niniejszych wyników badań BCMM w całości lub w części dozwolone wyłącznie z podaniem
źródła: raport BCMM - badania marketingowe sp. z o.o. „Działania podejmowane przez salony optyczne podczas trwającej
epidemii koronawirusa”.

WSTĘP

2



Szanowne Koleżanki i Koledzy

        Ze względu na rozszerzającą 
się epidemię koronawirusa COVID 
19 i zalecenia Rządu RP oraz służb 
sanitarnych wielu z nas staje 
przed dylematem jak wobec 
braku jednoznacznych wytycz-
nych dotyczących naszej branży 
postępować w najbliższych 
dniach.

       Czy dbając o zdrowie i życie 
personelu oraz klientów zakła-
dów i ich bliskich, i chcąc zapo-
biec rozprzestrzenianiu się 
epidemii należy bezwzględnie 
zamknąć nasze zakłady optyczne?   

Czy też biorąc pod uwagę, że przy-
najmniej dla części naszych klien-
tów, oferowane przez nas produk-
ty i usługi mogą okazać się produ-
ktami i usługami pierwszej 
potrzeby, umożliwiającymi im 
normalną pracę i funkcjonowanie 
również w czasie epidemii, należy 
zapewnić do nich dostęp osobom 
faktycznie potrzebującym?

       Nie ma jednoznacznej odpo- 
wiedzi na to pytanie i każdy z nas 
musi udzielić jej sobie sam, pa- 
miętając o ciążącej na nim odpo-
wiedzialności. Przynajmniej do 
czasu wydania jednoznacznego 
nakazu przez Rząd lub służby                

sanitarne. Uważamy, iż ani Zarząd 
Cechu, ani Zarząd KRIO nie po- 
siadają kompetencji do wydania 
w tym względzie jednoznacznych 
zaleceń, a wytyczne GIS i Mini- 
sterstwa Rozwoju dla placówek 
handlowych są bardzo ogólne.

 Jeżeli kierując się troską 
o zdrowie i życie personelu na-
szych zakładów oraz klientów 
podejmą Państwo decyzje o cza-
sowym zamknięciu zakładów 
optycznych, jest to w obecnych 
okolicznościach uzasadniona, 
racjonalna decyzja.    
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DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ SALONY OPTYCZNE W CZASIE EPIDEMII COVID 19

Dwie trzecie salonów optycznych w Polsce aktywnie wykorzystało ostatnie miesiące podczas trwającej
epidemii koronawirusa SARS-CoV-2. Najczęściej optycy brali udział w szkoleniach prowadzonych przez
dostawców (43%) oraz zwiększyli działania promocyjne w Internecie (35%). Blisko co czwarty badany salon
poddany był remontowi lub zmianie wystroju. Relatywnie niewiele salonów optycznych założyło sklep
internetowy (5%) lub rozpoczęło sprzedaż wyrobów optycznych w serwisie Allegro (3%).

n=401
Pytanie: Na początku chcemy zapytać o działania podejmowane przez Państwa salon podczas trwającej epidemii 
koronawirusa. Czy ta sytuacja spowodowała, że podjęli Państwo w ostatnich miesiącach takie działania jak: 

32,7%

2,2%

2,7%

5,5%

23,4%

34,9%

43,4%

nie podjęliśmy żadnych działań

inne działania

rozpoczęliśmy sprzedaż wyrobów optycznych w serwisie Allegro

założyliśmy własny sklep internetowy

przeprowadziliśmy remont lub zmianę wystroju w salonie

zwiększyliśmy aktywność promocyjną w internecie np. w mediach
społecznościowych (FB/Instagram)

braliśmy udział w szkoleniach, webinariach itp. prowadzonych przez
naszych dostawców

67,3% salonów optycznych 
podjęło działania

DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ SALONY OPTYCZNE WZGLĘDEM WIELKOŚCI SALONU

Zdecydowanie większą aktywność deklarują przedstawiciele większych salonów optycznych – blisko
połowa z nich zwiększyła działania promocyjne w Internecie, 28% przeprowadziło remonty lub zmiany
wystroju, a aż 12% rozpoczęło sprzedaż poprzez sklep internetowy.

Pytanie: Na początku chcemy zapytać o działania podejmowane przez Państwa salon 
podczas trwającej epidemii koronawirusa. Czy ta sytuacja spowodowała, że podjęli 
Państwo w ostatnich miesiącach takie działania jak: 

24,8%

1,7%

5,1%

12,0%

28,2%

45,3%

46,2%

35,9%

2,6%

1,8%

2,9%

20,9%

30,4%

42,9%

nie podjęliśmy żadnych działań

inne działania

rozpoczęliśmy sprzedaż wyrobów optycznych w serwisie Allegro

założyliśmy własny sklep internetowy

przeprowadziliśmy remont lub zmianę wystroju w salonie

zwiększyliśmy aktywność promocyjną w internecie np. w mediach
społecznościowych (FB/Instagram)

braliśmy udział w szkoleniach, webinariach itp. prowadzonych przez
naszych dostawców

mniejsze salony
(zatrudnienie do 3 osób)

większe salony
(zatrudnienie 4 osoby i
więcej)

mniejsze salony n=273
większe salony n=117
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                                                                                                      AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL 

Zapraszamy na naszą stronę 
www.optotechnika.com.pl 

 

 
 

 
 

SHIN-NIPPON  
ACCUREF R-800 / K900 

Najwyższa jakość i doskonała 
ergonomia 

ZDOBYWCA NAGRODY
"GOOD DESIGN AWARD" 

Wyrafinowany kształt w połączeniu z 
nowoczesnym designem oraz 

atrakcyjnym kolorze metalicznym i 
białym perłowym, który idealnie pasuje 

do każdego wnętrza. 

SHIN-NIPPON DL800/900
NAJNOWSZA GENERACJA 

DIOPTROMIERZY SERII DL 

 łatwy pomiar progresów 

 nowość!  zielona dioda LED 

 dokładny i szybki pomiar 

 nowe intuicyjne menu 

 regulowany ekran 

 atrakcyjny, nowoczesny design 

 
 

Optotechnika Sp. z o.o.    ul. Topiarnia 9   Kraków 30-698                                                                             tel. 12 654 73 80      e-mail: biuro@optotechnika.com.pl 

W naszej ofercie znajdą Państwo również: 

 tonometry bezkontaktowe 

 lampy szczelinowe 

 kasety szkieł próbnych 

 oprawy probiercze 

 projektory i ekrany LCD 

 foroptery 

 pupilometry 

 stoliki elektryczne 

 unity okulistyczne 

 oftalmoskopy 

 kompleksowe wyposażenie gabinetów 

okulistycznych 

 oprawy okularowe –  znane marki 
 

dysponujemy również fachowym serwisem 

Informacje dla optyków, popularne marki,

facebook.com/MagazynOko

trendyfacebook.com/MagazynOko

www.interoptyka.pl

www.seykopol.pl
www.interoptyka.pl
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SPRZĘTU OPTYCZNEGO

S I Z AR
 

Zaprasza do współpracy optyków z terenu całej Polski, oferujemy naprawy opraw 
metalowych, z płyty oraz drewnianych.

Spawanie tytanu, lutowanie srebrem, naprawa flexów, spawanie w osłonie Argonu 
(bez uszkodzenia powłoki), 

wymiana wtopek, dorabianie elementów metalowych, klejenie tworzywa. 
Naszym atutem jest jakość oraz szybki czas realizacji zleceń.

Serdecznie pozdrawiamy naszych stałych klientów, a nowych zapraszamy do zapoznania 
się z naszą ofertą.

Kontakt tel. +48 604 601 251 
e-mail: sizar.luty@ gmail.com

NAPRAWY

www.macrooptic.pl
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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

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI
INSTYTUT FIZYKI 

SZCZECIN
91 444 1215

www.wmf.usz.edu.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

INTEROPTYKA
WYDAWCA MAGAZYNU OKO

ŁÓDŹ
505 805 885

www.interoptyka.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

2020/3

Ostatni czas spowodował wiele zmian, 
przyczynił się do przekształcenia reguł 
funkcjonowania gospodarki, w tym rów-
nież rynku optycznego. Przed branżą nie 
lada wyzwanie: sprostanie nowym potrze-
bom konsumentów. To właśnie nowoczes-
ne technologie staną się w tym pomocne.
2 czerwca br. Grupa Essilor zorganizowała 
cyfrowe wydarzenie: „NOWOCZESNE KA-
NAŁY KOMUNIKACJI Z KLIENTEM SALONU 
OPTYCZNEGO”. Więcej informacji już w ko-
lejnym wydaniu  magazynu OKO.

www.ekonferencja.czasnawzrok.pl

 Wieczorne Spot-
kania Branży Op-
tycznej w nowej 
odsłonie.

Rozwój osobisty w naszej profesji jest nie-
zwykle ważnym aspektem prowadzonych 
przez nas praktyk i biznesów. Zaistniała 
sytuacja epidemiologiczna nie pozwala na 
nasze standardowe Wieczorne Spotkania 

Branży Optycznej.  We współpracy z firmą 
HOYA Lens Poland zrealizowaliśmy wyda-
rzenie w zupełnie innej formie. Korzysta-
jąc z centrum szkoleniowo-edukacyjnego 
HOYA Faculty PL za pośrednictwem plat-
formy Microsoft Teams odbyło się, specjal-
nie dla członków Cechu, wyjątkowe szko-
lenie. 

Podczas webinarium, w dniu 13 maja,           
o godzinie 19:30 gościliśmy p. Macieja 
Ciebierę, który z zawodu jest optometry-
są, z potrzeby podróżnikiem, a z pasji fo-
tografem. Pracuje na stanowisku Produkt 
Menagera, rozwijając centrum szkolenio-
we Hoya Faculty. Prowadzący przedsta-
wił nam w bardzo przyjazny i zrozumiały 
sposób temat Norm ISO w salonie op-
tycznym. Odpowiedział na pytania: czy 
produkt jest zgodny z normami, czy też 
nie? Jakie są odchylenia i dlaczego warto 
mieć wiedzę na temat norm ISO. Kiedy 
okulary wykonane są poprawnie, a kiedy 
finalne parametry montażu są niezgod-
ne z zaleceniami. 

E-konferencja 
„CZAS NA WZROK”

SINCE 1978

FPH  Małgorzata  Hadaś-Marciniak
ul. Anielewicza 30/27  •  01-052 Warszawa

NIP: 527-104-82-86

tel./fax 22 838-18-48
kom. 501 201 199

e-mail: galanteria3@wp.pl
www.hadas-lancuszki-okulary.pl

oFErUJEMY
• łańcuszki do okularów • rzemyki • sznurki • gumki
• łańcuszki z surowców naturalnych, kamieni, drewna 
• antyalergiczne

rozszerzyliśmy asortyment o etui do okularów ,
płyny do czyszczenia okularów

Sprzedam lokal użytkowy
OPTYK-OKULISTA

Sprzedam własnoś-
ciowy lokal użytko-
wy (grunt spółdziel-
czy) o powierzchni 47 
m2, w którym mieścił 
się optyk-okulista
w Gnieźnie. Lokal 
posiada ogrzewanie 
gazowe, kanalizację 
i instalację elektrycz-
ną. Usytuowany jest 
w dobrym punkcie 
handlowym (patrz 
zdjęcia). Ogłoszenie 
skierowane jest do okulistów i optyków, pierwszeń-
stwo zakupu mają kontrahenci, którzy podejmą się 
dalszego prowadzenia optyka i gabinetu okulistycz-
nego. Cena zawiera sprzęt optyczny, meble, towar 
optyczny: oprawki i galanterię okularową. Zaintereso-
wanych proszę o kontakt telefoniczny: 663 486 766
w godzinach 20:00-22:00. Jeżeli nie odbiorę, oddzwo-
nię. Na SMS’y odpowiadam w wyżej wymienionych 
godzinach.

57

Informacja własna Cechu

TU OKULARNIK 
FUNDUS KAMERY, LASERY OKULISTYCZNE

KERATOGRAFY, WYPOSAŻENIE GABINETÓW 
OKULISTYCZNYCH

tel. 503 028 652, 503 028 641
mikolajza@gmail.com
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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  

2020/5

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

70 2019/3

669 905 905 

SPRZEDAM
 

Sprzedam meble ekspozy-
cyjne z Salonu Optycznego 

mieszczącego się 
w Trójmieście. Nowoczesne 

bardzo praktyczne.

tel. 502 340 840  

 
więcej informacji znajdą 

Państwo na naszym specjali-
stycznym wortalu 

informacyjnym: 

www.interoptyka.pl 

oraz na:

facebook.com/MagazynOko

UWAGA

5361

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  

2020/4

SPRZEDAŻ i SERWIS

URZĄDZEŃ firmy ESSILOR
TARCZE SZLIFIERSKIE
ceny konkurencyjne

tel. 600 433 463
agalczynski@wp.pl

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

669 905 905 

UWAGA
więcej informacji na specjali-

stycznym wortalu 
informacyjnym: 

www.interoptyka.pl 

oraz na:

facebook.com/MagazynOko

TU OKULARNIK
FUNDUS KAMERY

LASERY OKULISTYCZNE
KERATOGRAFY

WYPOSAŻENIE GABINETÓW 
OKULISTYCZNYCH

tel. 503 028 652
       503 028 641
mikolajza@gmail.com

www.szaach.pl
www.optysport.pl
www.mazexhurt.pl


15% szybsza praca 
i niższe koszty 
eksploatacji

Interfejs 
przyjazny dla 
początkujących
i ekspertów

Wiertarka, 
szlifierka, 

centroskop 
i skaner opraw 

w jednym

Lexce Trend
Automat bezszablonowy

Stwórz funkcjonalny i nowoczesny gabinet, wybierając spośród 
szerokiej gamy urządzeń i mebli okulistycznych firm NIDEK 
i POLAND OPTICAL

Znajdź nas

Funkcja High Curve 
- możliwość obróbki 
soczewek o wysokiej 

krzywiźnie

Design 
który wzbogaci
wnętrze salonu

www.polandoptical.pl


POLAND OPTICAL
W

 www.polandoptical.pl

1.
2.

4.

3.
NIDEK CP-9

lub dowolne

automatyczny

NIDEK RT-3100 Autorefraktokeratometr

NIDEK ARK-1

gabinetu.

www.polandoptical.pl
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