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Odkryj potencjał soczewek Readlax:

• Dla osób, które odczuwają dolegliwości podczas pracy z bliska, takie jak zmęczenie wzroku, 
 łzawienie, ból głowy - także dla młodszych osób, np. studentów

• Dla klientów, którzy przez długi czas, często nieprzerwanie, wpatrują się w monitor komputera 
 czy ekran smartfona

• Readlax są ponadto idealne dla początkujących prezbiopów jako soczewki przygotowujące 
 do noszenia okularów progresywnych

SOCZEWKI
RELAKSACYJNE
ODPOCZYNEK
DLA OCZU

www.jaikudo.pl


ZBALANSOWANE  
WIDZENIE

Jak wziąć udział 
w konkursie?

Więcej informacji na stronie www.nikonclub.pl

O szczegóły zapytaj Przedstawiciela Regionalnego JZO lub skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta pod adresem mailowym: zamowienia@jzo.com.pl

WIDZENIE BEZ NAPIĘCIA 
WZROKOWEGO

WIDZENIE  
HIGH DEFINITION 

SZEROKI  
KĄT WIDZENIA 

Dołącz do Nikon Club 

Zbieraj punkty 

Bądź aktywny w swoich  
Social Mediach

• 

•

•

ROZWIJAJ SWÓJ BIZNES Z RODZINĄ SOCZEWEK PROGRESYWNYCH NIKON

Czas trwania konkursu: 01.02.2021 - 31.12.2021

www.nikonclub.pl


www.okulary.com.pl


8086 c8
Modna linia
ubrana w ekscytującą czerwień.

8166 c6
Elegancki klasyk z nutką sportu.

4068 c3
Połączenie złota i czerni.

HIT sprzedażowy.

1600 c6
Bardzo duży rozmiar – nowoczesny design.

1876 c17 Najmodniejsze połączenie – złoto i multikolor.

www.okulary.com.pl
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Szanowni Państwo!

6

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce 200. numer czasopis-
ma OKO, dziękując zarazem za wspólne 30 lat na rynku optycz-
nym wszystkim, którzy przez cały ten czas byli i są z nami. Przede 
wszystkim dziękujemy naszym reklamodawcom i partnerom za 
wsparcie  i owocną współpracę. 
Tym bardziej cieszymy się, że właśnie w tym wyjątkowym wydaniu 
publikujemy wywiad z Ewą Doleczek z okazji przyznania firmie 
Dek Optica nagrody „Kobieca marka roku 2020.” 
Wrocławski producent opraw - podobnie jak nasze wydawnictwo 
- jest inicjatywą rodzinną z wieloletnią tradycją. Od lat z przy-
jemnością obserwujemy zmiany i rozwój Dek Optica - oraz wielu 
innych polskich firm - na łamach naszego czasopisma. 
Początki naszej działalności sięgają roku 1991.  Magazyn OKO 
(Ogólnopolski Kurier Oftalmiczny) początkowo ukazywał się raz 
w miesiącu jako informator Giełd Optycznych. 
W okresie kiedy Internet dopiero się rozwijał Magazyn OKO ,  jako 
jedyny w tamtym czasie tego typu bezpłatny branżowy perio-
dyk, był podstawowym źródłem informacji handlowej na rynku 
optycznym. Wprowadzaliśmy na polski rynek wszystkie najważ-
niejsze marki optyczne; na przestrzeni 30 lat na naszych łamach 
zadebiutowało ponad kilkaset firm.
Wieloletnia działalność była możliwa dzięki energii i pracowitości 
Marii i Waldemara Maciejewskich, pomysłodawców i twórców 
czasopisma OKO. 
Miło nam również poinformować, że w związku ze zbliżającym 
się ŚWIATOWYM TYGODNIEM JASKRY, przypadającym na okres 
7–13.03.2021 r. redakcja Magazynu OKO także w tym roku została 
zaproszona przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Okuli-
stycznego oraz Sekcję Jaskry Polskiego Towarzystwa Okulistyczne-
go do objęcia patronatem medialnym ogólnopolskiej kampanii 
edukacyjnej POLSCY OKULIŚCI KONTRA JASKRA, podczas której 
wraz z ekspertami z całej Polski przypominamy, że jedynie odpo-
wiednio wcześnie postawiona diagnoza może uratować wzrok. 
„Jaskra jest jedną z najgroźniejszych chorób oczu, ponieważ 
nieleczona prowadzi do nieodwracalnej utraty wzroku. Dotyczy 
niemal 800 000 osób w całej Polsce, z czego blisko połowa nie wie, 
że jest chora. Ograniczenie w dostępie do specjalisty i konieczność 
skierowań to jedna z barier we wczesnej diagnostyce jaskry, skut-
kująca rosnącą liczbą osób niewidomych w naszym kraju. Chcemy 
zwiększyć wykrywalność we wczesnych stadiach zaawansowania 
i tym samym uratować wzrok pacjentów, którzy są nieświadomi 
choroby.” Informacje na temat wydarzenia oraz jak przystąpić do 
akcji znajdą Państwo w najnowszym wydaniu naszego czasopis-
ma oraz na stronie: https://www.tydzienjaskry.pl
Ponadto, w naszych stałych rubrykach poruszamy szereg interesu-
jących tematów.
W dziale Medycyna i Optyka publikujemy artykuł „Terapia niedowi-
dzenia – konieczność czy fanaberia?”, którego autorką jest Barbara 
Pakuła - optometrystka, kontaktolożka, terapeutka widzenia.
Niedowidzenie to bardzo podstępne zaburzenie, które dotyka 
niemal 2% populacji. Polega na obniżeniu ostrości widzenia                  
w jednym bądź w obojgu oczach. Leczenie niedowidzenia wy-
maga konsekwencji i cierpliwości - autorka wyjaśnia jakie należy 
podjąć kroki w tym złożonym procesie.
W dziale Edukacja publikujemy informacje na temat studiów          
z zakresu Optyki Okularowej i Optometrii na Wydziale Inżynierii 
Produkcji i Technologii Materiałów, Politechniki Częstochowskiej. 
Absolwenci kierunku Fizyka Techniczna kończący studia I stopnia 
(Optyka Okularowa) nabywają umiejętności w zakresie wyko-
nania pomocy wzrokowych oraz dokonania pomiarów refrakcji.       
W przypadku absolwentów ścieżki dyplomowania Optometria 
są oni kompleksowo przygotowani, zarówno teoretycznie, jak                
i praktycznie, do samodzielnego prowadzenia gabinetu optome-
trycznego.

W tym numerze poświęcamy także miejsce na edukację klientów    
i pacjentów. W okresie pandemii Covid-19, sezonowe alergie mogą 
zwiększać niepokój pacjentów o zdrowie. Czy łzawienie oczu            
i zatkany nos to objawy alergii czy koronawirusa? Odpowiedź 
znajduje się w artykule „Czy to Covid-19 czy alergia?”. 
Zaćma i zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem (AMD)   
są głównymi przyczynami upośledzenia wzroku i nabytej ślepoty, 
ale istnieją pokarmy, których spożywanie może pomóc zmniej-
szyć ryzyko zachorowania na te choroby oczu. Które produkty 
spożywcze znajdują się na szczycie listy pod względem zdrowia 
oczu? - wyjaśniamy w artykule „Super żywność, która chroni 
Twój... wzrok?”. 
W dziale poświęconym modzie okularowej, tradycyjnie, prezen-
tujemy najnowsze kolekcje przeciwsłoneczne i optyczne m.in.             
w ofercie: ALEXANDER WINTSCH, BELUTTI, BINOKL, CAMRO,        
DEK OPTICA, OPTIMEX-VISCOM, PUCCINI EYEWEAR, TEGRA, 
VISION FASHION oraz wielu innych. Interesującym rozwiązaniem 
problemu zaparowanych okularów są maseczki podwieszane na 
zausznikach okularów w najnowszej kolekcji Vivienne Westwood. 
Przedstawiamy także ciekawostki z dziedziny historii okularów 
przeciwsłonecznych, które ewoluowały od akcesoriów rozpraw 
sądowych po współczesny symbol inkluzywnego społeczeństwa. 
W rubryce Okiem Stylisty, twórca zawodu i nazwy „Stylista Opraw 
Okularowych”, Olaf Tabaczyński, przybliża naszym Czytelnikom 
swoją nową inicjatywę - cykl happeningów w sieci pod tytułem: 
„Teatr na nosie”. Głównym kierunkiem tematycznym spotkań 
on-line jest „tworzenie stylowych zdjęć opraw okularowych”. 
Według autora ta oryginalna i postępowa formuła pozwoli szybko 
i skutecznie korzystać z wiedzy i umiejętności. Zachęcamy do 
uczestniczenia w kolejnych happeningach, więcej informacji na 
ten temat znajdą Państwo w najnowszym wydaniu Magazynu 
OKO oraz na www.interoptyka.pl
Kontynuując cykl Sztuka i Optyka, przedstawiamy malarstwo 
Moniki Czarskiej, absolwentki Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. 
Oryginalne obrazy, w których lico wkomponowane zostały lustra 
mogą stać się ciekawym i estetycznym elementem wystroju wnę-
trza najbardziej ekskluzywnych pomieszczeń.
W dziale „Wieści z branży” znajdą Państwo informacje na temat 
aktualnych warsztatów, szkoleń oraz wszelkich innych ważnych 
inicjatyw podejmowanych przez Cechy Optyczne w Polsce. Cech 
Optyków w Warszawie prezentuje wybrane salony należące do 
członków Cechu oraz przybliża swoją najnowszą inicjatywę 
- Polskiego Numeru Optyka.
Natomiast w dziale „Okiem Eksperta” Irmina Prędkiewicz - Product 
Manager JZO, wyjaśnia naszym Czytelnikom „Dlaczego warto 
sprzedawać soczewki Nikon?”, zaś specjaliści Quantel Medical 
Polska podejmują ważny i aktualny temat, jakim jest problem 
dysfunkcji gruczołu tarczkowego (Meiboma), w artykule „Zespół 
suchego oka - jak go rozpoznać”.
Państwa uwadze polecamy także artykuł przygotowany przez 
założycieli grupy zakupowej Ekspert Optyk - Damiana Misiaka                 
i Tomasza Puśleckiego: „Chodzi o efekt i możliwości”. Wiele branż, 
w tym branżę optyczną dotyka obecnie efekt agresywnej polityki 
cenowej, podsycanej przez jej wyjątkową transparentność (po-
równywarki cen). Reakcją na panujące warunki jest strategiczny 
sourcing, czyli zakupy grupowe.
Tradycyjnie, w numerze znajdą Państwo także szereg interesują-
cych nowości i promocji przygotowanych przez naszych partne-
rów i reklamodawców.
Życzymy pasjonującej lektury i dziękujemy, że są Państwo z nami! 
Dziękujemy także naszym reklamodawcom - bowiem to dzięki ich 
wsparciu magazyn OKO jest kolportowany w bezpłatnej prenume-
racie już od 30 lat!
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 Zespół redakcyjny magazynu OKO





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

92019/28 2021/1

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

8 2019/2

FIRMA LOKALIZACJA STRONA

ARGA POZNAŃ 61

BELUTTI WARSZAWA 17

BINOKL JABŁONOWO 19

CAMRO SOPOT 4

CLEX POLSKA SZCZECIN 59

DEK OPTICA WROCŁAW 1

EKSPERT OPTYK WWW.EKSPERT-OPTYK.PL 36,37

ELEFANT OPTYKA POZNAŃ 61

JAI KUDO POZNAŃ 2

JZO JELENIA GÓRA 3

LEICA EYECARE OLSZTYN 15

MACROOPTIC SZCZECIN 59

MAŻEX WARSZAWA 59

MEDICAL PARTNER POZNAŃ 55

MEGA OPTIC USTROŃ 31

MERTZ EYEWEAR BOLESŁAWIEC 64

NETZPOLSKA.PL POZNAŃ 49

OPTALEX WARSZAWA 49

OPTIBLOK WARSZAWA 17

OPTIMEX-VISCOM WARSZAWA 27

OPTI SERVICE CIESZYN 57

OPTY SPORT ZIELONA GÓRA 59

ORATA WARSZAWA 51

POLAND OPTICAL CIESZYN 62,63

PRIME VISIO OLSZTYN 15

PUCCINI EYEWEAR WARSZAWA 35

QUANTEL MEDICAL POLSKA WARSZAWA 45

RAKO OPTYK SERWIS SZCZECIN 9

SEYKOPOL ŁOMIANKI k/W-wy 61

SIZAR WARSZAWA 61

SPECTRUM WROCŁAW 51

STYLISTA OPRAW OKULAROWYCH POZNAŃ 55

TEGRA ŁOMIANKI k/W-wy 23

VISION FASHION BOLESŁAWIEC 20,21



www.rakoserwis.pl
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- Gwarancja na powłoki - 3 lata

- Gwarancja na zarysowania

- Gwarancja na pęknięcia / stłuczenia

- Gwarancja w przypadku kradzieży 

- Gwarancja adaptacji soczewek progresywnych - 6 miesięcy

- Gwarancja dostawy okularów zastępczych do dowolnego 

miejsca na terenie Europy w przypadku :

zgubienia / kradzieży / zniszczenia okularów z progresywnymi 

soczewkami Leica Eyecare

 

Szczegóły w Biurze Obsługi Klienta Leica Eyecare Poland.

Warto wejść na najwyższy możliwy poziom. EYECARE

LEICA Eyecare Poland ma przyjemność przedstawić… ekskluzywne i niespotykane gdzie indziej gwarancje i serwisy Leica Eyecare 

na wszystkie soczewki magazynowe i laboratoryjne dla końcowych klientów:

mod. damski AW 3013, mod. męski AW 3014

Dystrybutor PRIME VISIO Polska Sp. z o.o.

Nowa kolekcja opraw okularowych hiszpańskiej manufaktury 
Alexander Wintsch, zawiera wiele modeli z nakładkami 
przeciwsłonecznymi w intrygujących kolorach.
Połączenie wyszukanej klasyki, najwyższej jakości opraw
i nietuzinkowych barwień soczewek w nakładkach daje bardzo 
ciekawy efekt.
Warto pomyśleć o nowych modelach Alexander Wintsch wraz 
z nadchodzącą wiosną. 

www.visio.pl


CONTINUUM

www.visio.pl


DIESEL mod. DL 0337

CHANEL butter�y mod. 4263 T

2021/116

Dekoptica mod. FRAME 519

MYKITA mod. HL 001

Matsuda mod. M 3069

FENDI mod. FF 0431 GS 086 GA

Belutti mod. SBC 218

GIVENCHY mod. GV ANIMA UNISEX 



www.belutti.com


Robert La Roche mod. Sigmund

Giorgio Armani mod. AR 309M

2021/118

KENCHI mod. KE 2358

frost mod. Honey

Dekoptica mod. Sandy

JAI KUDO mod.  LONDON EYE 

JIMMY CHOO mod. JC 285

MERTZ mod. MPS 004



www.binokl.pl








www.oprawyokularowe.pl


Chińskie, dymne soczewki kwarcowe - XII w.

Przez wiele lat nie było postępu w zakresie produkcji okula-
rów przeciwsłonecznych, ale w XII w., w Chinach, wynale-
ziono soczewki kwarcowe. Nie służyły jednak jako ochrona 
przed promieniami UV. Wówczas to sędziowie używali 
przydymionych płyt kwarcowych, aby uniemożliwić świad-
kom zobaczenie wyrazu ich oczu. 

Kolorowe okulary przyciemniane - XVII-XVIII w.
Nathaniel Hawthorne i Edgar Allan Poe przyczynili się do 
zapoczątkowania mody na przyciemniane okulary, która 
trwała przez jakiś czas. 
Były one poprzednikami okularów korekcyjnych i mod- 
nych akcesoriów, które znamy dziś.

Przyciemniane okulary dla osób z chorobami 
wenerycznymi - XIX w.

W XIX w. okulary przeciw-
słoneczne były już w stanie 
zapewniać lepszą ochronę 
przed światłem. 
Jednym z objawów kiły, 
choroby przenoszonej dro- 
gą płciową, jest nadwrażli-
wość na światło, do ochro- 
ny przed którym służyły 
okulary przeciwsłoneczne. 

Często noszono je z metalowymi nosami, ponieważ kiła 
może zniszczyć ten narząd węchu chorego, zmieniając 
strukturę kostną i powodując kurczenie się tkanek.

Okulary przeciwsłoneczne - modny dodatek - po XIX w.
Sam Foster zapoczątkował modę na ten dodatek do ubioru 
- wdrażając jego produkcję na masową skalę we własnej 
�rmie Foster Grant w 1929 roku. 
Kilka lat później okularów przeciwsłonecznych zaczęli 
uzywać lotnicy wojskowi oraz kierowcy. Gwiazdy �lmowe 
nosiły je w celu publicznego ukrywania swojej tożsamości.

Pierwsze okulary przeciwsłoneczne
- czasy prehistoryczne i starożytne

Bez odpowiednich systemów osadniczych ludzie żyjący w zimnych, pokrytych śniegiem regionach, mieli proble-
my ze wzrokiem. Pierwsze okulary przeciwsłoneczne wykonano na terenach Arktyki, aby pomóc Inuitom - 
grupie kulturowej rdzennych mieszkańców Kanady, Grenlandii i Alaski - w zapobieganiu ślepocie śnieżnej.

Krążą plotki, że rzymski cesarz Neron jako pierwszy nosił okulary przeciwsłoneczne, gdy oglądał mecze gladiatorów, ale nie 
ma na to żadnego konkretnego dowodu.

okulary wykonane z poroża karibu - renifera tundrowego

2021/124

.



Już w 1938 roku magazyn Life opisywał „nową modę” 
na okulary przeciwsłoneczne.

W wywiadzie dla Bustle w październiku 2020 roku 
Marsha Douglas-Syndor powiedziała: „Zainspirował 
mnie brak integracji środowisk użytkowników w branży 
okularowej. Musiałam to zmienić”. Jej głównym celem 
było stworzenie okularów przeciwsłonecznych w cie- 
listych odcieniach dla osób o różnych kolorach skóry.

Okulary przeciwsłoneczne to coś więcej niż zwykły 
dodatek, przez lata służyły różnym celom. Obecnie 
dostępne na rynku okulary przeciwsłoneczne w kolorze 
nude oznaczają społeczeństwo inkluzywne i stały się 
częścią wielkiego ruchu. 
Gdybyśmy zobaczyli pierwsze kiedykolwiek wytworzo-
ne okulary przeciwsłoneczne, z pewnością nie mogliby-
śmy sobie wyobrazić, czym staną się dla współczesnego 
społeczeństwa. 

Marilyn Monroe
spopularyzowała

okulary w kształcie
 kocich oczu.

Polaroid mod. PLD 8009 NNEW FWMJQ JIMMY CHOO 
mod. CLEA/G/S FWMK1

HUGO BOSS 
mod. BOSS1204S FWM3O

GIVENCHY mod. GV 7188S FWMVG

JIMMY CHOO mod. NESSS FWMU1 

Opracowanie: Interoptyka na podst. mat. pras.
Źródło: www.edtimes.in 2021/1 25



 FENDI mod. FF 0436GS

JIMMY CHOO 
mod. JC262 35J

JIMMY CHOO mod. JC257 807

TOMMY JEANS 
mod. TJ 0001S 003HO 

GIVENCHY mod. GV 0134 J5G

JIMMY CHOO 
mod. JC261 J5G P00

TOMMY JEANS mod. TJ 0008S FLLKU . . .

NOWOŚCI W OFERCIE OPTIMEX       VISCOM26
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Okiem Stylisty 

28 2021/1

Stylizacja & MUA: 

Olaf Tabaczyński

Produkcja: 

Monika Misiak-Tabaczyńska

Zdjęcia: 

Monika Matlak-Mizerkiewicz

Modelka: Alicja Stroińska

Okulary: Balenciaga

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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Klienci oglądają ofertę naszego salonu        
w sieci. Do tego skłoniła ich aktualna sy-
tuacja pandemiczna. Od kilku miesięcy 
przeglądają zdjęcia, czytają posty, ozna-
czają, komentują, udostępniają - tworzą 
społeczność. Właśnie dlatego nasza oferta 
tam powinna się znaleźć. Ponieważ tam 
przenieśli się częściowo nasi klienci. Jeżeli 
nie ma tam naszego salonu – klienci o nas 
nie wiedzą.

Powstaje pytanie – jak to zrobić?
„Teatr na nosie” to nowy cykl happeningów 
w sieci – nowa przestrzeń, w której wspól-
nie z Moniką przedstawiamy wybrane sek-
tory nowych mediów. Główny kierunek 
tematyczny to „tworzenie stylowych zdjęć 
opraw okularowych”. Ta oryginalna i po-
stępowa formuła spotkań on-line pozwa-
la szybko i skutecznie korzystać z wiedzy                     
i umiejętności. A w konsekwencji efektyw-
nie wprowadzać w życie sztukę dobrego 
doświetlania zdjęć naszego salonu op-
tycznego. Zagadnień jest wiele. Zaś po tak 
ogromnym zainteresowaniu widzimy, że 
ma to głęboki sens. 
Kolejny happening „Teatr na nosie” został 
zaplanowany na 17.02.2021 godz. 20.00.
Temat zaproponowany roboczo przez wie-
lu uczestników to: kadrowanie.

Jak robić atrakcyjne zdjęcia opra-
wek okularowych do publikacji         
w sieci?
Temat składa się z kilku zagadnień. 
W styczniowej edycji happeningu głów-
nym „bohaterem” było światło. Czyli pod-
stawowe narzędzie do eksponowania 
wyjątkowości oprawki na zdjęciu. Światło 
buduje obraz – obraz naszych oprawek. 
Sfotografowane oprawki publikujemy już 
jako zdjęcie/plakat reklamujący atrakcyj-
ność danego modelu w sieci.   

Atrakcyjne i ciekawe zdjęcia publikowane 
w sieci są dziś wizytówką naszego salonu!

Skąd to całe zamieszanie?
Świat się zmienia. Sieć internetowa zmieniła 
sposoby komunikacji. Pandemia w sposób 
zdecydowany wpłynęła na nawyki i realiza-
cję potrzeb. Dziś to również nowe kanały                       
w sieci określają sposób docierania do 
klientów/pacjentów – pragnących realizo-
wać swoje potrzeby wzrokowe. Obecnie 
funkcjonowanie równoległe salonu op-
tycznego w mediach – na Instagramie, FB, 
Linkedinie, itd. – staje się zupełnie zrozu-
miałym i naturalnym kierunkiem rozwoju.
Już dziś wzrosty sprzedażowe na rynku      
e-commerce wahają się na plusie od 15% 
aż do 300%.
W salonach optycznych klientów ubyło 
o 15% do 30%. Ich liczba realnie jest taka 
sama, lecz zmienili oni swoje nawyki zaku-
powe. O tym zjawisku szeroko mówi się na 
świecie.

Wniosek: 
Część „naszych” klientów realizuje swoje 
potrzeby wzrokowe w sieci.

Jakie zmiany widzimy już dziś?
1. Zasadniczo - klientów docierających 
do salonu jest mniej. Dane pokazują, że 
ten współczynnik waha się w przedziale 
pomiędzy 20% a 30%. Co nie oznacza, że        
w indywidualnych przypadkach nie może 
być inaczej.
2. Klienci dokonują szybszych wyborów, 
decyzji i zakupów przy realizacji potrzeb 
wzrokowych. Tym samym ograniczają lub 
skracają czas pobytu w salonach optycz-
nych.
3. W naturalnej konsekwencji, klienci oglą-
dają nas i naszą ofertę w sieci – on-line.

Teatr na nosie  

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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Zmiany, których jesteśmy świadkami, 
dotyczą w takim samym stopniu nas, 

jak i klientów/pacjentów salonów 
optycznych.
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Konsekwencje:
a. część z „naszych” klientów zmieniła spo-
sób swoich zakupów i dokonuje ich on-
line,
b. część wizyt umawianych jest on-line,
c. klienci/pacjenci komunikują się zdalnie 
– „bez wychodzenia z domu”,
d. klienci/pacjenci częściej oglądają pro-
dukty i realizują potrzeby wzrokowe w sie-
ci internetowej.

Swoje funkcjonowanie oraz ofertę warto 
również przedstawiać i przenieść do sieci.
Publikowane i zamieszczane zdjęcia, filmiki, 
opisy i relacje – adresowane są do naszych 
odbiorców i stają się coraz bardziej ważne.

Zacznij od siebie.
Sytuacja i nowe okoliczności uzmysłowiły 
mi, że muszę nauczyć się wielu nowych 
programów, obsługi nowych narzędzi. Nie 
ukrywam, że nie było to łatwe. Wyjście ze 
strefy komfortu dobrze funkcjonującego 
salonu nie było również najprzyjemniejsze. 
Zakupiłem potrzebny sprzęt i zbudowałem 
we własnym zakresie pierwsze studio. Za-
cząłem zmieniać własne nawyki i przyzwy-
czajenia. Dziś, widzę z perspektywy paru 
miesięcy, że te zmiany i umiejętność dosto-
sowania się, umożliwiły nam podtrzymanie 
obecnych kontaktów oraz wejście na nowy 
poziom czy obszar streamingu i kontaktów 

z klientami. Na przestrzeni tylko ostatnich 
miesięcy zrealizowaliśmy wiele konferencji, 
szkoleń czy spotkań w sieci, również poza 
granicami kraju. Tego również nauczyli się 
nasi partnerzy i klienci. 
W tym czasie, ucząc się nowych rozwiązań 
(technologii), staliśmy się dla wielu naszych 
kontrahentów frontmanami. Nasza aktyw-
ność on-line wynika ze świadomości oraz 
potrzeb i zmian jakie zachodzą w branży 
optycznej.
W grudniu zostaliśmy poproszeni jako Sty-
liści w ramach Hoya Faculty o podsumo-
wanie 2020 roku w tym sektorze optyki. 
Tutaj głęboka analiza wskazuje, że zmiany 
są faktem. Są one zbyt globalne, aby po-
jedynczy salon czy kraj mogły znacząco 
wpłynąć na powrót wcześniejszej „normal-
ności”, za którą tęsknimy. 
Spędziliśmy setki godzin realizując nasze 
projekty z naszymi klientami.
Nauczyliśmy się nowych mediów, nie tra-
cąc klientów, a zyskując nowych.

Skąd taki właśnie temat i pomysł?
Na przestrzeni ostatnich lat, a w szczegól-
ności ostatnich miesięcy otrzymaliśmy spo-
ro zapytań dotyczących Stylizacji Opraw 
Okularowych, a dokładniej mówiąc sesji 
fotograficznych i sposobu ich realizacji. 
Z fotografią związany jestem „od zawsze”. 
Ta historia trwa już ponad 30 lat.

Zachęcam do publikowania swoich stylo-
wych zdjęć czy plakatów opraw okularo-
wych w sieci, na własnym salonowym pro-
filu w mediach społecznościowych. 

To właśnie ten sposób dotarcia i informacji 
jest dla wielu klientów/pacjentów ważnym 
elementem wyboru i realizacji indywidual-
nych potrzeb wzrokowych.
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Olaf Tabaczyński – twórca zawodu i na-
zwy „Stylista Opraw Okularowych“. Mistrz 
Świata Makijażu Profesjonalnego i Styliza-
cji. Absolwent Uniwersytetu Artystycznego                                 
w Poznaniu na wydziałach: wzornictwo 
przemysłowe, architektura wnętrz, rysunek. 
Juror Międzynarodowych Mistrzostw Makija-
żu Profesjonalnego, Permanentnego i Styliza-
cji Rzęs i Brwi. Dyrektor artystyczny Akademii 
Maestro. Od 1997 roku prowadzi szkolenia na 
podstawie autorskiego programu nauczania 
„Stylisty Opraw Okularowych“. Zdobywca wie-
lu nagród,  z ostatniej chwili „Złotej Perły Mody“ 
przyznanej przez Polską Akademię Mody.

www.olaftabaczynski.com

Olaf Tabaczyński
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Olaf Tabaczyński – twórca zawodu i nazwy „Stylista Opraw Okularowych“. 
Mistrz Świata Makijażu Profesjonalnego i Stylizacji. Absolwent Uniwersy-
tetu Artystycznego w Poznaniu na wydziałach: wzornictwo przemysłowe, 
architektura wnętrz, rysunek. Juror Międzynarodowych Mistrzostw Makijażu 
Profesjonalnego, Permanentnego i Stylizacji Rzęs i Brwi. Dyrektor artystyczny 
Akademii Maestro. Od 1997 roku prowadzi szkolenia na podstawie autorskiego 
programu nauczania „Stylisty Opraw Okularowych“. Zdobywca wielu nagród,  
z ostatniej chwili „Złotej Perły Mody“ przyznanej przez Polską Akademię Mody.

www.olaftabaczynski.com

Oprawy:

D&G
Cartier
Mykita

Balenciaga
Mykita

Silhouette
Portrait Eliasson

Cartier
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Producenci marki okularów Wires Glasses, znależli rozwiązanie problemu  
zaparowanych okularów.
Okulary i maseczki to problematyczne połączenie. Próbowaliśmy pod każdym 
względem, oglądaliśmy tutoriale, które wyjaśniały „siłę” chusteczki wetkniętej 
między nos a maskę, wypróbowaliśmy urządzenia znalezione na Amazon, 
zmienialiśmy modele maseczek ... Jednak soczewki okularów nadal zaparo-
wywały.

Rozwiązanie tego problemu pochodzi z Londynu, z inspiracji projektantki 
Vivienne Westwood i doświadczeń �rmy produkującej okulary Wires 
Glasses. „Zastanawialiśmy się, czy można by użyć oprawek okularowych do 
podtrzymywania maseczki zamiast mocować ją na uszach, aby zapewnić 
bardziej komfortowe jej używanie” - wyjaśnia Lily Cole, założycielka marki. 
W ten sposób narodziła się kolekcja masek dla osób noszących okulary, które 
używają tej samej oprawki do podtrzymywania obu, zmniejszając prawdopo- 
dobieństwo zaparowania soczewek. Oprawki wykonane są z drutu ze stali 
nierdzewnej, a tkaniny z bawełny organicznej pochodzą z odpadów produk-
cyjnych - zgodnie z �lozo�ą, według której wybory estetyczne zawsze idą         
w parze z etycznymi.

Każda maska   jest dwuwarstwowa i dwustronna, starannie uszyta przez kraw-
ców, którzy na co dzień pracują w świecie teatru, szczególnie dotkniętego          
w czasie pandemii.

Opracowanie: Interoptyka, na podst. mat. pras. Wires Glasses

Cały dochód
ze sprzedaży kolekcji
zostanie przekazany 

organizacji Cool Earth,
która chroni zagrożone

lasy deszczowe. 
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Wspólny cel

Reakcją na panujące warunki jest 
strategiczny sourcing, czyli zakupy 
grupowe. Konsolidacja wolume-
nów i zakup u jednego dostawcy 
generują znaczne oszczędności 
finansowe oraz bene�ty niedo-
stępne dla indywidualnych pod- 
miotów.
Idea wspólnego interesu podmio-
tów zrzeszonych w jednej grupie 
zakupowej, jest motorem wspól-
nego działania. 
W grupie zakupowej, podobnie 
jak w przypadku indywidualnego 
salonu, odbywa się planowanie 
potrzeb, analiza rynku dostawców, 
ocena i kwali�kacja dostawcy, 
uzgodnienia warunków handlo-

wych, a potem często renegocja-
cje.  Wszystkie te elementy dzia- 
łają jednak na większą skalę, 
dzięki czemu dają także rezultaty 
nieosiągalne w pojedynkę. 
Nie należy zapominać także 
o aspekcie edukacji i kreowania 
rynku dostawców, który w przy- 
padku pojedynczego salonu nie 
jest możliwy. Dostawcy zmuszeni 
są do respektowania potrzeb 
grupy, szczególnie kiedy obroty 
zrzeszenia zaczynają stanowić 
znaczną część obrotu ogólnego.

Powtarzalność, standardy, szyb- 
kość i efektywność to wytrychy 
do osiągnięcia wspólnego celu 
grupowego. Wspólne działania 
pozwalają ograniczać koszty, 

optymalizować działalność 
operacyjną związaną z zakupami, 
ale i … zwiększać sprzedaż. 

Generowanie obrotów … 
poprzez strategiczne zakupy?

Zwykle cele grup zakupowych 
sprowadzają się do optymalizacji 
kosztowej. 
W grupie Ekspert Optyk cele 
wspólne na 2021 r. zostały uzu- 
pełnione o nowe podejście do za- 
rządzania aspektem przychodo-
wym działalności.
Poprawa sprzedawanego produkt 
mixu (koszyka produktów) 
salonów zrzeszonych pozwala 
odejść od ceny jako jedynego 
argumentu. 

Wiele branż, w tym branżę optyczną dotyka obecnie efekt agresywnej polityki cenowej, podsycanej przez jej 
wyjątkową transparentność (porównywarki cen). Klienci coraz częściej są motywowani do kierowania się 
tylko ceną w momencie dokonywania zakupów, co nie ułatwia funkcjonowania salonom nastawionym na 
sprzedaż wysokiej jakości produktów. Efekty walki o klienta odzwierciedlają się w indywidualnych politykach 
sprzedaży salonów i prowadzonych przez nie akcjach rabatowych. Dodatkowo, duże sieci oferujące wysokie 
rabaty klienckie wymuszają na mniejszych graczach podobne podejście. Powoduje to ogromne parcie na 
cenę, zmniejsza obroty salonów optycznych, przy większych nakładach pracy.

 

artykuł 
sponsorowany 

Damian Misiak i Tomasz Puślecki 
założyciele grupy zakupowej 

Ekspert Optyk

EKSPERT OPTYK

www.ekspert-optyk.pl


Zdecydowanie optymalizuje
to przychody salonów, nawet 
w przypadku relatywnie stabil- 
nego zapotrzebowania.
Innymi słowy, salony członkow-
skie nie tylko kupują taniej niż 
pojedynczy gracze, ale są 
dodatkowo nagradzane za 
sprzedaż produktów (poza 
bazowymi) oraz za obroty. 
Daje to o wiele większe możliwo-
ści zarządzania zyskownością niż 
zwykłe skupienie na kosztach.  

„Kiedy jesteśmy pytani po co po-
wołaliśmy grupę zakupową – nie 
mówimy już o redukcji kosztów
– ten aspekt jest oczywistym – 
i każdy nasz członek widzi konkret-
ną wartość otrzymaną w stałych 
bonusach kwartalnych i dostępie 
do ofert specjalnych. Przez rok 
funkcjonowania udało nam się 
wspólnie wypracować dodatkowy 
system premiowy, usystematyzo-
wany w nowym programie rozwoju 
«Wizja na więcej», który wpłynie na 

wzrost sprzedaży naszych członków” 
– przekonuje Damian Misiak, 
współzałożyciel grupy zakupowej 
Ekspert Optyk.

Członkowie grupy korzystają 
obecnie z trzech dodatkowych 
�larów nagradzania: 

1. pakiety powitalne, wynikające
z osiągniętych obrotów; 

2. pakiety korzyści, czyli nagrody
    za sprzedaż konkretnych
    konstrukcji; 
3. nagroda specjalna. 

Każdy z nich służy wypełnieniu  .  
konkretnych potrzeb salonów – mar- 
ketingowych, szkoleniowych, 
promocyjnych, ale i �nansowych. 
Poza nimi, wykreowane i zmone-
tyzowane zostały dodatkowe 
usługi dla konsumenta. 
Tworzy to dodatkową dźwignię 
do pozostania z nim w kontakcie 
oraz w dłuższej perspektywie – 
jego lojalności. 

„Kiedy podczas targów KRIO 2019 
inaugurowaliśmy działalność grupy 
zakupowej Ekspert Optyk z 40 
Optykami na pokładzie, nie prze- 
widywaliśmy nawet tak szybkiego 
wzrostu. 
Obecnie zrzeszamy ponad 400 
salonów optycznych, zamawiając 
wspólnie ponad kilkadziesiąt 
tysięcy soczewek miesięcznie. 
Wiemy, że przy wzroście skali 
wspólnie możemy nasze efekty 
zwiększyć. 
Zapraszamy wszystkich zaintereso-
wanych współpracą.” - dodaje 
Tomasz Puślecki, współzałożyciel 
grupy zakupowej Ekspert Optyk.

Ekspert Optyk jest zrzeszeniem ponad 400 
niezależnych salonów optycznych, zaintereso- 
wanych optymalizacją kosztową i procesową 
zakupów oraz wsparciem merytorycznym            
i szkoleniowym.

Opracowanie: Interoptyka 
na podst. mat. pras. Ekspert Optyk
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Program nowych narzędzi
i możliwości „Wizja na więcej”
powstał, by salony zrzeszone 
w grupie Ekspert Optyk 
rozwijały się jeszcze szybciej!
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Terapia niedowidzenia
– konieczność czy fanaberia?

Leczenie niedowidzenia opiera się 
na kilku krokach:

•  diagnoza,
•  usunięcie wszelkich czynników
przeszkadzających w widzeniu,
np. zaćma, opadająca powieka,
•  korekcja wady refrakcji (okulary
lub soczewki kontaktowe),
•  wymuszenie używania gorszego
oka przez ograniczenie używa-
nia oka lepszego,
•  terapia widzenia - pobudzenie
i utrwalenie widzenia obuoczne- 
go poprzez ćwiczenia wzrokowe.

Dlaczego samo zasłanianie 
nie wystarczy?

Zasłanianie oka (jakimkolwiek spo- 
sobem) wymusza patrzenie gor- 
szym okiem. Podczas zakrycia oko 
wiodące powinno być całkowicie 
odizolowane i nie powinno być 
używane. Oczywiście jest to zało- 
żenie idealne, ponieważ wiemy,      
że opaski czy kieszonki się przesu- 
wają lub dziecko samo je ściąga. 
Plasterki też są zrywane przez 
dzieci. Okulary z przekorygowa-
niem będą ściągane - co sprowa-

dza nas do punktu, w którym 
dziecko było bez korekcji w ogóle. 
Możemy zastosować również atro- 
pinizację lub przekorygowanie. 
Jakąkolwiek drogę obierzemy mu- 
simy być konsekwentni i pilnować 
dziecko, by zasłaniało oko w umó- 
wionym czasie. 

Jeżeli dziecko bardzo źle znosi za- 
słanianie możemy początkowo ten 
czas skrócić i stopniowo wydłużać. 
Zasłanianie zdecydowanie gorzej 
zniesie dziecko, które w słabszym 
oku widzi 10% normy, lepiej to, 

Niedowidzenie to bardzo podstępne zaburzenie, które dotyka niemal 2% populacji. Polega na obni-
żeniu ostrości widzenia w jednym bądź w obojgu oczach. Osoba z niedowidzeniem, mimo zastoso-
wania najlepszej, możliwej korekcji okularowej lub soczewkami kontaktowymi, nie osiąga pełnej, 
normatywnej ostrości widzenia. 

Leczenie niedowidzenia wymaga konsekwencji i cierpliwości. Jest ono złożone z kilku kroków               
i wymaga czasu. Do trwałego wyprowadzenia dziecka z niedowidzenia potrzebujemy współpra-               
cy okulisty, optometrysty, ortoptysty oraz rodziców i oczywiście dziecka. 

 

medycyna 
i optyka

Barbara Pakuła -  optometrysta, kontaktolog, terapeuta widzenia, 
twórca „Ćwiczę oko” oraz bloga - www.cwiczeoko.pl i www.barbarapakula.pl 



co ma 50%. Niemniej jednak nie 
każde będzie współpracować.

Zatem dlaczego samo zasła- 
nianie nie jest wystarczające? 

Zanim zaczęliśmy leczenie, mózg 
dziecka hamował wrażenia ze 
słabszego oka. Wybierał obraz 
pochodzący z lepiej widzącego. 
Im starsze dziecko, tym to hamo-
wanie bodźców trwało dłużej
i niedowidzenie jest bardziej 
utrwalone. Gdy zasłonimy oko 
wiodące, zmuszamy słabsze do 
pracy. Jednak po odsłonięciu lep- 
szego oka dziecko może znów 
korzystać tylko z lepszego oka. 
Omówmy przykłady;
Jeżeli mamy do czynienia z rocz- 
nym dzieckiem, u którego rozpo-
znano np. różnowzroczność, zle- 
cono korekcję okularową, zakleja-
nie wiodącego oka przez niemal 
cały czas czuwania oraz dodatko-
wą stymulację widzenia, to niedo- 
widzenie może się cofnąć bardzo
szybko, nawet w kilka tygodni. 

Neuroplastyczność mózgu maleń- 
kiego dziecka jest ogromna. 
Widzenie obuoczne w tym wieku 
dopiero zacznie się kształtować. 
Niedowidzenie nie było trwałe.

Natomiast jeżeli dziecko ma 6 lat          
i przez te lata nie wiedziano, że ma 
problem z niedowidzeniem, to                           
w tym czasie mózg dziecka sku- 
tecznie i mocno zaadaptował się 
do tej sytuacji. Aktywnie wytłu-
miał wrażenia wzrokowe z leniwe- 
go oka i przestał „zawracać sobie 
nim głowę”.
Dziecko, nieświadome jak powin-
no widzieć, nauczyło się funkcjo-
nować w takich warunkach jakie 
ma. Widzenie obuoczne nie 
wykształciło się w pełni bądź nie 
ma go wcale. Ponadto, ta niepo-
prawna sytuacja trwała kilka lat. 
Taki czas pozwala dość mocno 
utrwalić negatywne zmiany. 
Neuroplastyczność mózgu kilku- 
latka jest mniejsza, w porównaniu 
z kilkumiesięcznym dzieckiem
i cały czas spada.

W momencie, w którym dowiadu-
jemy się o niedowidzeniu, proces 
adaptacyjny trwał 6 lat. Zasłania-
nie oka na 3 - 4 godziny dziennie 
przez kilka tygodni nie spowoduje 
cofnięcia się tak mocno utrwalo-
nej zmiany. Potrzeba regularnego 
zasłaniania i ćwiczeń wzrokowych, 
które będą trwały od kilku do kil- 
kunastu miesięcy.
Jeżeli osiągniemy dobre wyniki, 
musimy dopilnować, aby nie poja- 
wiła się regresja.

Dlaczego nie wolno zwlekać 
z ćwiczeniami?

Co do zasady, nie powinniśmy zwle- 
kać z żadnym punktem w leczeniu 
niedowidzenia. Im dłużej będzie-
my czekać, tym bardziej utrwalą 
się negatywne zmiany. 

Terapię widzenia powinniśmy 
zacząć jak najszybciej, ponieważ 
ćwiczenia gabinetowe i domowe:

• przyspieszają powrót ostrości 
widzenia,
•   poprzez współpracę z innymi 
ośrodkami pobudzają widzenie, 
percepcję, korę wzrokową,
•  stymulują oko do patrzenia, wy- 
muszając pracę podczas wykony-
wania różnych zadań zarówno, ru- 
chowych jak i percepcyjnych, ce- 
lowniczych, lokalizacyjnych, koor- 
dynacyjnych,
•    pobudzają i utrwalają widzenie 
obuoczne.

Terapia niedowidzenia znacznie 
przyśpiesza rozwój widzenia. 
Daje możliwość połączenia 
ćwiczeń z innymi aspektami 
rozwojowymi dziecka. Buduje 
nowe nawyki patrzenia i używa-
nia jednocześnie oczu. 
Samo zasłanianie nie odtłumi 
oka. Szybciej i skuteczniej 
uzyskamy efekty codziennie, 
regularnie ćwicząc.
Ćwiczenia i stymulowanie 
widzenia przywrócą i utrwalą 
percepcję głębi i stereopsję, czyli 
widzenie 3D. 
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Rozpoznawalność marki

Nikon jest jedną z najbardziej 
rozpoznawalnych �rm na świecie. 
Zgodnie z badaniami, przeprowa-
dzonymi przez międzynarodową 
agencję badawczą Ipsos, aż 90% 
konsumentów zna produkty 
Nikon1. Dzięki tej sile, konsumen-
ci chętniej inwestują w wysokiej 
jakości soczewki okularowe
z segmentu premium.  
Badania pokazują, że średnio 21% 
konsumentów zna producenta 
swoich szkieł okularowych, 
podczas gdy aż 80% użytkowni-
ków szkieł Nikon, wie jakiej klasy 
okulary posiada2. Ta siła brandu 
przekłada się na dużą świado-
mość w wyborze szkieł wśród 
konsumentów.
 
Jakość poparta doświad-
czeniem

Fenomenalna jakość soczewek 
okularowych Nikon wynika 

z wieloletniego udoskonalania 
wyrobów optycznych. Co cieka-
we, soczewki okularowe Nikon 
powstały wcześniej niż aparaty 
fotogra�czne - już od 1946 roku 
�rma Nikon opracowuje coraz 
nowsze technologie ulepszające 
soczewki i wdraża pionierskie 
rozwiązania. 

Innowacyjne rozwiązania
 
W ofercie soczewek okularowych 
Nikon można znaleźć wiele cieka- 
wych, specjalistycznych rozwią-
zań, odpowiadających różnorod-
nym potrzebom użytkowników. 

W portfolio dostępne są między 
innymi personalizowane soczew-
ki jednoogniskowe SeeMax oraz 
soczewki nowej generacji, dedy- 
kowane specjalnie dla krótkowi-
dzów - MyopSee. 

Na szczególną uwagę zasługuje 
linia soczewek progresywnych 

Presio In�nite, złożona z czterech 
konstrukcji. 
Najbardziej zaawansowana 
technologicznie i innowacyjna 
jest soczewka Presio Master 
In�nite. To właśnie ta soczewka 
łączy w sobie zaawansowane 
technologie optymalizacyjne, 
dzięki którym wymagający użyt- 
kownicy szkieł progresywnych 
mogą cieszyć się znakomitym 
widzeniem, pozbawionym jakie- 
gokolwiek napięcia wzrokowego.

Rozwój marki Nikon na 
polskim rynku

Soczewki okularowe Nikon są 
dostępne na polskim rynku od 
2017 roku. 
Obecnie oferowane są w ponad 
400 salonach optycznych, których 
liczba stale rośnie.
JZO, jako jedyny dystrybutor 
soczewek Nikon w Polsce, stara 
się nieustannie wspierać salony 
optyczne w ich rozwoju. 

Irmina Prędkiewicz - Product Manager JZO 
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Narzędzia wspierające 
sprzedaż w salonach 
optycznych

Dla salonów optycznych, oferują-
cych konsumentom soczewki 
Nikon, �rma JZO przygotowała 
cały zestaw narzędzi wspierają-
cych sprzedaż - są to między 
innymi prezentery pokazujące 
różnice pomiędzy soczewkami 
Nikon, a tradycyjnymi soczewka-
mi okularowymi. Mogą one być 
wyeksponowane na specjalnie 
zaprojektowanym Nikon Studio, 

który przyciąga wzrok swoją 
elegancją i zachęca do interakcji
i doświadczenia nowoczesnych 
rozwiązań.

Transfer wiedzy

Wiedza o najnowszych technolo-
giach stosowanych w soczewkach 
Nikon, systematycznie przekazy-
wana jest osobom zajmującym 
się ich sprzedażą. 
JZO oferuje program szkoleniowy 
pod nazwą Nikon Academy. 
Zespół najlepszych specjalistów

z działu szkoleń JZO stara się na 
bieżąco dotrzeć z informacjami      
o nowych produktach i technolo-
giach, a także pokazać w jaki 
sposób skutecznie je sprzedawać.

Źródło:
1. Ipsos, Pomiar świadomości marki, jej wpływu 
na wizerunek i reklamę marki Nikon 
w branży optycznej, 2018 r.
2. Badania przeprowadzone na 600 użytkowni-
kach okularów, w wieku 16-65 lat, na terenie 
Kanady w 2014 roku. 

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

www.jzo.com.pl
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Zespół suchego oka jest powszechną chorobą, która wpływa na 
samopoczucie milionów ludzi na całym świecie. Do jego głównych 
przyczyn należy dysfunkcja gruczołu tarczkowego (Meiboma) oraz 
niedostateczne wytwarzanie łez przez gruczoły łzowe. Nieleczony,          
w dłuższym okresie może powodować silny ból i doprowadzić do 
poważnych powikłań, takich jak uszkodzenia i owrzodzenia rogów-
ki. Warto zatem poznać jego wszystkie symptomy i dowiedzieć się jak 
w porę ochronić przed nim nasze oczy.

Statystyki dotyczące zespołu 
suchego oka są alarmujące. 
Szacuje się, że cierpi na niego już 
ok. 20% dorosłych Polaków. 
Choroba ta jest związana z wysu- 
szeniem wierzchniej warstwy 
rogówki i spojówki w wyniku 
niedostatecznego wydzielania łez. 
Film łzowy stanowi naturalną 
barierę ochronną, zabezpieczającą 
przed przedostawaniem się do 
wnętrza gałki ocznej zanieczysz-
czeń i drobnoustrojów. 
To dzięki jego stabilności widzimy 
otaczający nas świat. 
Zmiany patologiczne na jego 
powierzchni mogą zaburzyć 
dobrostan naszych oczu, a nie- 
leczone schorzenie doprowadzić 
do poważnych powikłań. 

Objawy zespołu suchego oka

Do jednych z najczęstszych obja- 
wów zespołu suchego oka należy 
uczucie ciała obcego lub piasku 
pod powiekami, pieczenie oczu, 
przekrwienie spojówek, trudności 
przy ruchach powiek oraz nadwraż- 
liwość na światło. Z pozoru niezna- 
czne dolegliwości z czasem przy- 
bierają na sile. Zazwyczaj objawy 
suchego oka nasilają się pod wie- 
czór, ale mogą również występo-
wać rano, bezpośrednio  po prze- 
budzeniu. U pacjentów z bardziej 
zaawansowanym, przewlekłym 
schorzeniem mogą występować 
zaburzenia ostrości widzenia, ból 
oczu i światłowstręt. Niestety, 
dolegliwości te są bardzo często 

bagatelizowane i uznawane jako 
przejściowe. Wiele osób nie zdaje 
sobie sprawy, że choroba ta w cięż- 
kich, nieleczonych przypadkach, 
może doprowadzić do uszkodzenia 
rogówki, powstania przymgleń, 
ubytków i owrzodzeń, dlatego 
tak ważna jest nasza czujność
i dbałość o regularne konsultacje 
okulistyczne. 
Jednym z bardziej niezawodnych 
sprzętów diagnostycznych jest 
analizator powierzchni oka 
LacryDiag, dostępny w wielu 
placówkach medycznych w całej 
Polsce. Za jego pomocą lekarz jest 
w stanie dokonać analizy �lmu 
łzowego oraz  precyzyjnie ocenić, 
w czym dokładnie tkwi przyczyna 
problemu.
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Diagnostyka

Jeśli dolegliwości, jakie odczuwa 
pacjent, nasuną podejrzenie o wy- 
stępowaniu zespołu suchego oka, 
specjalista za pomocą urządzenia 
LacryDiag jest w stanie właściwie 
rozpoznać etap schorzenia i jego 
przyczynę. Za pomocą odpowied-
nich testów możliwy jest m.in. 
pomiar ilości łez powstających na 
powierzchni oka, ocena odrucho-
wego łzawienia, badanie różnych 
warstw �lmu łzowego, ocena jego 
stabilności i składu.
Ważnym aspektem jest właściwa 
diagnostyka schorzeń towarzyszą-
cych zespołowi suchego oka, 
takich, jak dysfunkcja gruczołów 
Meiboma czy zapalenie brzegów 
powiek. 
Kluczowe jest pełne badanie 
okulistyczne i ocena powierzchni 
oka w biomikroskopie, także
z wykorzystaniem dodatkowych 
barwników diagnostycznych. 
Badanie jest bezpieczne dla 
pacjenta, a także całkowicie 
nieinwazyjne. 
Nie wymaga szczególnych przy- 
gotowań ani zakrapiania oczu 
kroplami znieczulającymi czy 
poszerzającymi źrenicę. 
Podczas pomiaru pacjent spogląda 
w jasno oświetlony stożek aparatu, 
znajdujący się przed okiem. Tak 
kompleksowo przeprowadzone 

badanie ułatwia dobór i wdroże-
nie odpowiedniego dla pacjentów 
leczenia. 

Jak zapobiegać schorzeniu

Oczy również potrzebują odpo-
czynku, dlatego warto zadbać 
o nie w trakcie wykonywania 
codziennych czynności. 
Ważna jest ergonomia stanowiska 
pracy i właściwe ustawienie moni- 
tora. Powinien on znajdować się 
nieco poniżej linii wzroku. Istotne 
jest również mruganie – pomocne 
może być kilkunastokrotne, pełne 
mruganie z dociskaniem brzegów 
powiek. 
Warto zadbać o właściwe nawilże-
nie powietrza w pomieszczeniu, 
gdzie przebywamy, a także 
wspomagać się odpowiednimi 
kroplami nawilżającymi.
Ważna jest także higiena i dokładne 
codzienne oczyszczanie powiek. 
U osób noszących soczewki kon- 
taktowe kluczowe jest ich stoso-
wanie zgodnie z zaleceniami 
specjalisty, właściwe czyszczenie
i dezynfekcja, niedopuszczanie do 
spania w soczewkach, odpowied-
nio częsta wymiana i noszenie nie 
dłużej niż zalecona liczba godzin 
w ciągu dnia.
Jak w wielu aspektach, także
i w przypadku suchego oka istotna 
jest zdrowa i zbilansowana dieta. 

Udowodniono wpływ ilości 
kwasów omega-3 w spożywanych 
produktach na występowanie 
zespołu suchego oka, więc 
w ramach pro�laktyki warto 
naturalnie uzupełnić swoją dietę
o produkty zawierające ten 
składnik. 
Jadąc na wakacje w ciepłe kraje, 
nie zapomnijmy o stosowaniu 
okularów przeciwsłonecznych 
z odpowiednim �ltrem. 

W ostatnich latach pojawiła się 
nowa nadzieja dla chorych cier- 
piących na to schorzenie, którą 
jest technologia generująca silny 
impuls światła (IPL).
Intensywne Światło Impulsowe, 
zastosowane m.in. w urządzeniu 
LacryStim pomaga stymulować
i reaktywować gruczoł tarczkowy 
w celu leczenia ZSO. 
Metoda ta jest uznana za jedną 
z serii innowacyjnych technologii 
przedstawionych w raporcie 
DEWS II.

Quantel Medical Polska
ul. Racławicka 93, 02-634 Warszawa
+48 22 521 01 11
info@quantel-medical.pl
www.quantel-medical.pl

Opracowanie: Interoptyka 
na podst. mat. pras. Quantel Medical Polska 



Zaproszenie do wzięcia udziału 
w Warsztatach Refrakcji.
Już w KWIETNIU Pomorski Cech Optyków 
w Gdańsku zaprasza do udziału w kolej-
nej edycji Warsztatów Refrakcji, których 
celem jest poszerzenie wiedzy teoretycz-
nej i praktycznej  z zakresu optyki oraz 
refrakcji.

Szkolenie prowadzą doświadczeni opto-
metryści z wieloletnim stażem:
Zbigniew Stojałowski wraz z zespołem 
optometrystów.

Program szkolenia:

- Układ wzrokowy.
- Optyka.
- Krótkowzroczność i zasady jej  
  korekcji.
- Nadwzroczność i zasady jej korekcji.
- Ostrość wzroku i zasady jej badania.
- Presbiopia.
- Subiektywne (podmiotowe) meto-
  dy określania refrakcji.
- Obiektywne metody określania 
   refrakcji
- skiaskopia    
- autorefraktometr
- Efekt pryzmatyczny.
- Procedury pomiaru wady refrakcji.
- Widzenie obuoczne.
- Epidemiologia wad wzroku.

Czas trwania:
112 godzin zajęć, w tym 50% zajęć prak-
tycznych.
7 spotkań weekendowych (co dwa tygo-
dnie, 14 dni po 8 godzin lekcyjnych).

Terminy zjazdów:
17-18.04.2021
08-09.05.2021
22-23.05.2021
05-06.06.2021
19-20.06.2021
03-04.07.2021
17-18.07.2021

Miejsce szkolenia:
Gdańsk, ul. Piwna 1/2, siedziba Pomor-
skiej Izby Rzemieślniczej MŚP, sala nr 216

Cena: 2250,00 zł

Zgłoszenia na adres e-mail:
pomorski.cech@wp.pl
zarzadpco@wp.pl

Szczegóły pod numerem:
609 146 000 lub 602 474 607

Informujemy również, że w związku          
z pandemią dokładamy wszelkich starań, 
by podczas warsztatów zachowane były 
odpowiednie środki bezpieczeństwa.

Pomorski Cech Optyków zaprasza 
na Warsztaty Refrakcji
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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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Jeśli za rok 2020 dochody nie 
przekroczyły 2 mln euro możesz 
wybrać ryczałtowy podatek do-
chodowy.  

Od nowego roku podatnicy, któ-
rych przychody za poprzedni rok 
nie przekroczyły 2 mln euro mogą 
wybrać zryczałtowany podatek 
dochodowy:

- wykonywanie i sprzedaż okula-
rów to działalność wytwórcza ob-
jęta stawką 5,5%,
- usługi wykonywane z powierzo-
nego materiału, naprawy itd. obję-
te są stawką 8,5%,
- sprzedaż wyrobów gotowych 
jest objęta stawką 3%,
[ważne] stawką 3% opodatkowa-
na jest również ewentualna sprze-
daż środków trwałych (maszyny, 
samochody) oraz część subwencji 
PFR, która zostanie umorzona po 
roku od jej przyznania.

Zachęcamy do skonsultowania 
się w tym temacie ze swoim biu-
rem rachunkowym (księgowością)        
w celu wybrania najlepszej dla 
Państwa firmy opcji.

Termin zgłoszenia upływa wraz        
z rozliczeniem podatku za styczeń 
bieżącego roku tzn. 22 lutego 
2021 r.

Więcej informacji na stronie: 
www.krio.org

Zgłoś ryczałt 
do 22.02.2021 r.
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Quantel Medical Polska
ul. Racławicka 93, 
02-634 Warszawa
Telefon: +48 22 521 01 11
Mail: info@quantel-medical.pl

Kompletny zestaw do diagnostyki i terapii 
Zespołu Suchego Oka

Analizator powierzchni oka

Leczenie dysfunkcji
gruczołu tarczkowego
(Meiboma) (MGD)

Cztery nieinwazyjne testy 
w cztery minuty

System IPL 

www.quantel-medical.pl
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W najbliższym czasie planujemy ciekawe szkolenia z zakresu 
technik sprzedaży i podstaw ortoptyki. Szkolenia prowadzone 
będą przez znanych w branży specjalistów. Poniżej prezentujemy 
w skrócie ich program.

1. Szkolenie z metodyki sprzedaży 
– Tomasz Krawczyk

Zapraszamy do uczestnictwa w kursach z zakresu metodyki 
sprzedaży na kilku poziomach zaawansowania. Prowadzić je bę-
dzie Tomasz Krawczyk, metodyk komunikacji interpersonalnej, 
handlowiec, menedżer sprzedaży, zawodowy negocjator.
Trening skonstruowany jest tak, aby uczestnicy mieli możliwość 
praktycznego przećwiczenia zdobywanych umiejętności. Część 
wykładowa ograniczona jest do niezbędnego minimum. W trak-
cie warsztatów wykorzystujemy ćwiczenia indywidualne i grupo-
we, dyskusje kierowane, studia przypadku i odgrywanie ról.

Zgłoszenia przyjmujemy mailem biuro@cechoptyk.waw.pl 
lub poprzez formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie:
http://cechoptyk.waw.pl/metodyka-sprzedazy/

2. Szkolenie z podstaw ortoptyki – Joanna Zdybel

Coraz więcej osób boryka się na co dzień nie tylko z wadą wzroku, 
ale także z wieloma uciążliwymi dysfunkcjami widzenia, takimi 
jak zez, niedowidzenie, niedomagania w zakresie konwergencji 
czy problemy z akomodacją. Wymienione wady wzroku najczęś-
ciej spotykane są u dzieci, ale obecnie dotyczą coraz większej 
grupy dorosłych. Dlatego zapraszamy na szkolenie, po którym 
będziecie mogli w zwiększonym zakresie pomóc swoim klientom 
rozwiązywać ich problem ze wzrokiem.

PROGRAM Szkolenia Ortoptycznego
Część I - ROZWÓJ WIDZENIA
Część II - FIZJOLOGIA I PATOFIZJOLOGIA WIDZENIA
Część III - DIAGNOSTYKA ZABURZEŃ NARZĄDU WZROKU
Część IV - LECZENIE ZABURZEŃ NARZĄDU WZROKU
Część V - PRZYCZYNY I KONSEKWENCJE WYSTĘPOWANIA 
ZABURZEŃ WZROKU

Zgłoszenia przyjmujemy mailem biuro@cechoptyk.waw.pl 
lub poprzez formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie:
http://cechoptyk.waw.pl/kurs-ortoptyczny/
Każde organizowane przez Cech Optyków w Warszawie 
szkolenie kończy się certyfikatem.

Szkolenia

Cech Optyków w Warszawie 
– z Wami dla Was! 

2021/1

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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Krajowa

Trudne, nietypowe wyzwania roku 2020 pokazały nam, że działania podejmowane przez nas w środowisku 
optycznym są bardzo potrzebne. Cech Optyków w Warszawie szybko reagował na bieżące wydarzenia, wska-
zywał rozwiązania, informował o istotnych zmianach przez co przyczyniał się do integracji środowiska. Otrzy-
maliśmy od wielu optyków pozytywne opinie, które utwierdzają nas, aby nie ustawać w podejmowanych 
działaniach. Cieszy, że grono Cechu Optyków w Warszawie sukcesywnie powiększa się, zrzeszając specjalistów 

z całej Polski. W 2021 roku planujemy nowe inicjatywy, w tym szkolenia, spotkania i wiele niespodzianek.
ROZWÓJ, KORZYŚCI, WSPÓLNOTA, SPEŁNIENIE to nasza misja, z którą chcemy dotrzeć do jeszcze większej 

grupy optyków.
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Z radością obserwujemy, że jest nas coraz więcej – obecnie Cech 
Optyków w Warszawie liczy 108 członków. Każda nowa osoba 
to dla nas ogromny zastrzyk energii do działania. W 2020 roku 
Cech prężnie się rozwijał pomimo napotkanych trudności. Nasi 
członkowie jako pierwsi otrzymywali najważniejsze informacje,                 
a było ich sporo (sytuacja optyków zmieniała się przecież bardzo 
dynamicznie). Dzieliliśmy się nimi również na forum publicznym. 
Zorganizowaliśmy kilka szkoleń stacjonarnych oraz webinaria      
w formie online, dzięki czemu wiele osób mogło podnosić swoje 
kompetencje.

Bardzo chcielibyśmy, aby każdy z członków Cechu Optyków            
w Warszawie czuł się ważną częścią naszej społeczności. Jak 
wiadomo, restrykcje związane z pandemią nie sprzyjają inte-
gracji środowiska. Stąd też, jako pierwsza branżowa organizacja              
w Polsce, rozpoczęliśmy prezentację członków naszego zarządu. 
Dzięki temu mogliśmy ich przedstawić od strony zawodowej          
i prywatnej. Na fanpage’u FB cechu pojawiły się również prezen-
tacje salonów optycznych naszych członków. Będziemy je konty-
nuować również w 2021 roku.

Z ogromną przyjemnością przybliżamy Wam kilka salonów 
należących do naszych członków.

Pierwszy salon optyczny Zdzisław Robak został otwarty w 1977 
roku przy ul. Wołoskiej. Było to jedyne miejsce w Warszawie,          

w którym klienci mogli nabyć im-
portowane oprawki światowych 
marek. Większość okularów na wizji 
w tamtych czasach pochodziła z sa-
lonu przy Wołoskiej. Dziś wciąż wielu 
celebrytów, aktorów i polityków za-
opatruje się u nas.
W salonach Zdzisław Robak kieruje-
my się regułą, że ważny jest każdy 
klient, każdy powinien być obsłużo-
ny jak najlepiej (bez znaczenia, czy 
to znana osoba czy nie). Klient musi 
wyjść od nas zadowolony.
W naszym zespole mamy pracowni-
ków, którzy są z nami od ponad 20 
lat. Bardzo lojalni, oddani, utożsa-
miający się z firmą. Są też i młodsi, 
pełni energii i nowych pomysłów. 
Wieloletnie doświadczenie i trady-
cja współgra u nas z nowoczesnoś-
cią i najnowszymi trendami.
Nasza firma od samego początku na-
leży do Warszawskiego Cechu Opty-
ków, co jest gwarancją naszej solid-
ności, fachowości i rzetelności.
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Prezentacje członków zarządu 
oraz salonów optycznych zrze-
szonych w naszym cechu Salony Optyczno-Okulistyczne  

Zdzisław Robak
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Nazywam się Teresa Wysocka, wraz z mężem – Jerzym pracu-
ję w optyce 40 lat. Obecnie prowadzimy salon optyczny Vide-
Optyk we Wrocławiu, przy ul. Łokietka 14.
Na rynku optycznym funkcjonujemy już wiele lat, sukcesyw-
nie nabierając doświadczenia, uzupełniając wiedzę optyczną 
i optometryczną.
Wszyscy członkowie naszego zespołu są absolwentami Opty-
ki i Optometrii Politechniki Wrocławskiej. Dobrze wyposażo-
ne salony i nowoczesny sprzęt pozwalają zapewnić naszym 
klientom najwyższy poziom oferowanych usług. Dodatkowo 
regularnie uczestniczymy w szkoleniach z zakresu optyki 
okularowej, kontaktologii i niektórych zagadnień typowo 
okulistycznych.
Wiedza uzyskana podczas obecności na wielu imprezach 
szkoleniowo-wystawienniczych w Polsce i za granicą, dała 
nam możliwość ugruntowania doświadczenia w branży oraz 

rozeznania odnośnie wymogów prowadzenia salonów optycznych na najwyższym poziomie.
Jesteśmy dumni z naszego zespołu, który łączy wspólna pasja oraz ciekawość dotycząca pojawiających się nowinek optycznych. 
W efekcie, czujemy się spełnieni zawodowo, a ponieważ lubimy naszą pracę – praca lubi nas, dając jednocześnie dużo satysfakcji.

Zakład Optyczny 
Beata Kuśmierczyk-Ćwiek

Założycielem i właścicielem firmy jest Beata Kuśmier-
czyk-Ćwiek, która po skończeniu Studium Optycz-
nego w Otwocku i uzyskaniu tytułu technika optyka                       
w 1989 roku, otworzyła skromny Zakład Optyczny przy 
ul. I A.W.P. w Wyszkowie. Na początku lat dziewięćdzie-
siątych, zdając egzamin, Pani Beata uzyskała tytuł mi-
strza optyki okularowej.
Później jej Zakład Optyczny zmienił lokalizację na             
ul. I A.W.P. 82a (aktualnie ulica Świętojańska 82a), a po 
10 latach otworzyła swój drugi punkt w Wyszkowie, 
przy ul. Pułtuskiej 36.
W 2011 roku otworzyła swój trzeci Salon Optyczny          
w Pruszkowie i rozpoczęła studia wyższe na Uniwersy-
tecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku 2014 
uzyskała tytuł optyka okularowego. Od razu po stu-
diach licencjackich zaczęła studia magisterskie na kierunku Optometria, uzyskując tytuł magistra w 2016 roku.
Beata Kuśmierczyk-Ćwiek jest członkiem Zarządu Cechu Optyków w Warszawie i PTOO. Identyfikuje się Numerem Optometrysty: 
NO16213 nadawanym przez Polskie Towarzystwo Optyki i Optometrii.
Jej marzeniem jest to, by jej córki po skończeniu studiów prowadziły z równym zaangażowaniem i zadowoleniem, założone przez nią 
salony optyczne; żeby to co dotychczas stworzyła stało się rodzinną firmą.
Beata Kuśmierczyk-Ćwiek, wraz z pracownikami, od ponad 30 lat pomaga wszystkim naszym klientom widzieć lepiej. Doświadczenie, 
profesjonalizm i indywidualne podejście do każdej osoby pozwala oferować nam produkty optyczne na najwyższym poziomie.
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Polski producent opraw okularowych
    - na rynku od ponad 35 lat.

150 modeli opraw - damskich,

   metalowe
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OPTALEX Aleksander Sawicki
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02-459 Warszawa

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

Internetowe odpowiedniki wcześniejszych spotkań stacjonar-

nych, czyli „Wieczorne e-Spotkania Branży Optycznej”, cieszyły się 

sporą frekwencją. Nie inaczej było z ostatnim, grudniowym spot-

kaniem online. Webinar „Salony optyczne w nowej rzeczywisto-

ści” dotyczył obecnej sytuacji związanej z pandemią. Pan Damian 

Roszczuk mówił o bezpieczeństwie i dostosowaniu salonów do 

aktualnych obostrzeń.

Wieczorne spotkania 
branży optycznej

Mikołajki cechowe
Wbrew wszystkiemu, Mikołajki Ce-

chowe w 2020 roku były wyjątkowe. 

Świstaki ciężko pracowały, by każdy 

członek Cechu otrzymał tajemniczą 

przesyłkę. Nie mogliśmy się spotkać 

osobiście, jednak do każdego przybył 

święty Mikołaj z życzeniami i Certyfi-

katem najwyższej jakości usług. Choć 

rozrzuceni po całej Polsce, mogliśmy 

poczuć, że jesteśmy razem.  

wieści z branży 
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Niezmiennie staramy się trzymać rękę na pulsie i rozpowszech-
niać aktualne informacje – związane z branżą optyczną, m.in.         
z zatrudnieniem i bezpieczeństwem.
Pisaliśmy o tym, jak wg polskiego ustawodawstwa wygląda za-
trudnianie członków rodziny, jakie jest minimalne wynagrodze-
nie oraz jakie zmiany podatkowe wejdą w życie w 2021 roku.
Cieszymy się też, że mogliśmy was poinformować o możliwości 
zaszczepienia się w grupie zero. Wierzymy, że dzięki temu wielu 
pracowników salonów optycznych skorzystało z przywileju za-
szczepienia się przeciw COVID-19. W kampanii informacyjnej na 
forach internetowych przedstawialiśmy sprawdzone informacje 
w tym temacie.

Na naszych kanałach można było przeczytać, że wraz z nowym 
rokiem weszły w życie następujące zmiany:

1. O 200 zł zwiększa się wynagrodzenie minimalne (płaca mini-
malna została ustalona na 2800 zł). Koszt zatrudnienia pracowni-
ka wzrasta o 421,67 zł brutto. Zmienia się też minimalna stawka 
godzinowa – w przypadku umowy na zlecenie, w przeliczeniu na 
godzinę nie można zarabiać mniej niż 18,30 brutto.

2. Od 1 stycznia 2021 roku weszły w życie zmiany podatkowe, 
m.in.:
• wyższy limit rocznych przychodów umożliwiający rozliczenie     
w formie ryczałtu (do 2 mln euro czyli 9 030 600 zł);
• obniżenie najwyższych stawek ryczałtowych (z 20% na 17% od 
przychodów w wolnych zawodach i z 17% na 15% od przycho-
dów z niektórych usług);
• CIT estoński (dla firm inwestujących wypracowany zysk i nie wy-
płacających dywidendy wspólnikom).
Jakie więc w 2021 mamy formy opodatkowania?
• wg zasad ogólnych (tj. w zależności od dochodu: do 85 528 zł -> 
17%, powyżej 85 528 zł -> 14 539 zł 76 gr + 32% nadwyżki);
• podatek liniowy – jedna stawka podatku 19% oraz konieczność 
prowadzenia księgi przychodów i rozchodów;
• ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – w tej formie opo-
datkowania nie można pomniejszać osiąganych przychodów         
o poniesione koszty podatkowe. Dostępne są następujące stawki 
ryczałtowe: 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 12,5%, 17%;
• karta podatkowa (dla osób rozpoczynających działalność w tym 
roku podatkowym).
Chcąc zmienić formę opodatkowania na ryczałtowy, podatnik do 
20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął 
wymagany przychód – musi powiadomić Urząd Skarbowy pi-
semnie lub zaktualizować CEIDG-1.

Bieżąca sytuacja
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Przechodzimy wreszcie do naszej najnowszej inicjatywy – Polskie-
go Numeru Optyka.
Od wielu lat w środowisku jest rozważana idea stworzenia ewi-
dencji wykwalifikowanych specjalistów optyków. Zgodnie z tym 
oczekiwaniem, Cech Optyków w Warszawie postanowił przekuć 
tę ideę w realne działanie.

Cech Optyków w Warszawie jest organizacją, która ma wpisane 
w statucie wspieranie optyków w prowadzonej przez nich dzia-
łalności. Realizujemy to zadanie na szereg różnych sposobów. 
Jesteśmy największym cechem optycznym w Polsce. W naszych 
szeregach zrzeszeni są członkowie z udokumentowanymi kwali-
fikacjami. Chcielibyśmy, aby zawód optyka był postrzegany jako 
godny zaufania, a sami optycy dumni z realizacji swoich zadań. 
Zauważyliśmy, że zapotrzebowanie na ewidencję wykwalifiko-
wanych optyków było z roku na rok coraz większe. W związku                   
z tym, Zarząd Cechu postanowił podjąć się tego zadania. Z dniem 
1 stycznia 2021 roku rozpoczął się nabór wniosków, na podsta-
wie których nadawany będzie Polski Numer Optyka. Zatem każdy, 
kto posiada tytuł zawodowy w zakresie optyki, może ubiegać się 
o nadanie takiego numeru, zgodnie z opublikowanym regulami-
nem zatwierdzonym przez Zarząd Cechu Optyków w Warszawie. 
Wystarczy wypełnić i przesłać wniosek wraz z kopią wymaganych 
dokumentów.
Zależy nam, aby nadawany numer wskazywał klientom specjali-
stę z kierunkowym wykształceniem, przez co gwarantował świad-
czenie usług na najwyższym poziomie. Dlatego też, lista osób                    
z nadanymi numerami będzie udostępniona na stronie interne-
towej: www.cechoptyk.waw.pl tak, aby każdy mógł ją bez trudu 
odszukać i sprawdzić kwalifikacje swojego optyka. Polski Numer 
Optyka może i powinien być stosowany na wszelkich materiałach 
reklamowych Waszych salonów, pieczątkach, wizytówkach etc. 
Posiadając taki numer, uzyskujemy jednoznaczne potwierdze-
nie swoich kwalifikacji, przez co podnosimy prestiż firmy, której 
jesteśmy właścicielami lub w niej pracujemy. Zachęcamy wszyst-
kich optyków posiadających dyplom zawodowy do wypełnienia 

przygotowanego wniosku. 
To bardzo ważne, by nasze 
środowisko było zintegrowa-
ne i miało silną reprezenta-
cję. Polski Numer Optyka jest 
narzędziem do osiągnięcia 
takiego celu. Posiadanie go 
rzutować będzie pozytyw-
nie na postrzeganie naszego 
zawodu, a w przyszłości rejestr ten będzie argumentem przy 
uchwalaniu pozytywnych dla nas regulacji prawnych. Tylko w ten 
sposób możemy wpływać na rozwój optyki i budować silną i sta-
bilną pozycję zawodu.
Stosowny wniosek wraz z klauzulą RODO można złożyć mailem   
na adres biura cechu lub za pośrednictwem formularza kontakto-
wego umieszczonego na stronie: 
http://cechoptyk.waw.pl/uzyskaj-polski-numer-optyka/

Jako największy Cech Optyków nieustannie wspieramy naszych 
członków w prowadzeniu działalności, pomagamy w podnosze-
niu kompetencji, informujemy na bieżąco o nowych przepisach 
prawa, podnosimy rangę społeczną zawodu, dbamy o utrwala-
nie więzi środowiskowych oraz reprezentujemy interesy naszych 
członków przed instytucjami. W 2021 roku nie zamierzamy spo-
cząć na laurach. Nadal będziemy dla Was pracować. Życzymy po-
myślności i normalności.

Zapraszamy do grona optyków profesjonalistów!
Wszystkich, którzy chcieliby dołączyć do Cechu Optyków w War-
szawie, serdecznie zapraszamy do naszego grona.
Zgłoszenie deklaracji przystąpienia do naszej organizacji można 
złożyć mailem na adres biura lub poprzez formularz zgłoszeniowy 
umieszczony na stronie cechu: http://cechoptyk.waw.pl/wstap-
do-cechu/ Zachęcamy do śledzenia naszych działań na Faceboo-
ku: https://tiny.pl/r549j

Polski Numer Optyka

Nowy rok nowe wyzwania
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W związku ze zbliżającym się ŚWIATO-
WYM TYGODNIEM JASKRY, w tym roku 
przypadającym na okres 7–13.03., na za-
proszenie Zarządu Głównego Polskiego 
Towarzystwa Okulistycznego oraz Sekcji 
Jaskry Polskiego Towarzystwa Okulistycz-
nego, Magazyn OKO objął Patronatem 
Medialnym akcję POLSCY OKULIŚCI KON-
TRA JASKRA. „Zainicjowaliśmy coroczną, 
ogólnopolską kampanię edukacyjną POL-
SCY OKULIŚCI KONTRA JASKRA, podczas 
której wraz z ekspertami z całej Polski 

przypominamy naszym pacjentom, że je-
dynie odpowiednio wcześnie postawiona 
diagnoza może uratować wzrok. Chcemy 
zwiększyć wykrywalność we wczesnych 
stadiach zaawansowania i tym samym 
uratować wzrok pacjentów, którzy są nie-
świadomi choroby. We wcześniejszych 
edycjach ogólnopolskiej kampanii eduka-
cyjnej POLSCY OKULIŚCI KONTRA JASKRA, 
organizowanej od 2017 roku, odnieśliśmy 
ogromny sukces. Dzięki Państwa wsparciu 
z informacją o akcji w 2020 r. dotarliśmy 
do 8 934 892 osób. Wzmożona kampania 
informacyjna przyczyniła się do rozgłosu 
nie tylko na terenie naszego kraju. O akcji 
było głośno na całym świecie. W zeszło-
rocznej edycji akcji udało nam się prze-
badać 2526 pacjentów przy udziale 61 
gabinetów lekarskich w 39 miastach. (...) 
Celem kampanii jest podniesienie świa-
domości społeczeństwa na temat jaskry 
oraz nowoczesnych metod leczenia ofe-
rowanych przez współczesną medycynę, 
dlatego pragniemy realizować ją długo-
falowo i liczymy na Państwa niesłabnące 
zaangażowanie. Pragniemy, by kolejne 
edycje sięgnęły jeszcze szerzej i dotarły 
do mieszkańców wszystkich miast w Pol-
sce. Dołączając się do akcji macie Państwo 

ogromny wpływ na podnoszenie świa-
domości społeczeństwa na temat jaskry 
oraz na zwiększenie jej wykrywalności we 
wczesnych stadiach zaawansowania i tym 
samym uratowanie wielu Polaków, którzy 
nawet nie podejrzewają, że tracą wzrok.
Zapraszamy Państwa do włączenia się 
do społecznej akcji udostępnienia porad-
ni okulistycznych w celu wykonania ba-
dania przesiewowego w kierunku jaskry                   
u zgłaszających się pacjentów. Preferowa-
ni wszyscy, którzy nie odwiedzili okulisty 
co najmniej przez rok i nie są chorzy na 
jaskrę. W badaniu przesiewowym prosimy 
o wykonanie ankiety, badania ciśnienia, 
pachymetrii i dna oka.”
Udział w akcji to nie tylko działanie na 
rzecz propagowania zdrowia, ale również 
DOSKONAŁA FORMA PROMOCJI DLA  
LEKARZY.

• możliwość ekspozycji nazw placówek 
na stronie tydzienjaskry.pl
• możliwość promowania eksperta z da-
nego ośrodka w mediach,
• dostęp do raportu medialnego z frag-
mentami artykułów.

Wejdź na stronę https://www.tydzienja-
skry.pl/dla-lekarza i zgłoś swój gabinet   
w trzech krokach. 

09 lutego 2021 r. odbyła się MIĘDZYNA-
RODOWA, WIRTUALNA KONFERENCJA 
TRANSITIONS, która była wyjątkową oka-
zją aby, pierwszy raz w naszej historii, 
połączyć się na żywo i dołączyć do Spe-
cjalistów z zakresu ochrony wzroku z 42 
KRAJÓW NA CAŁYM ŚWIECIE.
Wszyscy Optycy, Optometryści, Studen-
ci, Okuliści i inni profesjonaliści z branży 
optycznej mogli obejrzeć przemówienia 
ekspertów na temat przyszłości i poznać 
najnowsze innowacje i rozwiązania Trans-
itions. Specjaliści z branży optycznej po-

dzielili się najlepszymi praktykami, a także 
zaprezentowali przyszłe trendy w sprze-
daży i nowe spostrzeżenia na temat kon-
sumentów z całego świata oraz ostatnie 
wyniki badań z dziedziny optyki.

Gala Złote Spinacze odbyła się 28 stycznia, 
po raz pierwszy w historii w formule online. Ak-
cja ogólnopolska „MÓJ BEZPIECZNY SALON 
OPTYCZNY” Grupy Essilor zyskała uznanie 
jurorów konkursu i otrzymała ważną nagro-
dę, potwierdzającą skuteczność i efektywność 
prowadzonych działań. 

Złote Spinacze to konkurs, który promuje 
najlepsze, najbardziej kreatywne i naj-
rzetelniej wykonane projekty w obszarze 
Public Relations w Polsce.  
W tym roku zwycięstwo w kategorii 
Business-to-Business przyznano Grupie 
Essilor, za projekt „MÓJ BEZPIECZNY SA-
LON OPTYCZNY – tarcza antykryzysowa 
dla rynku optycznego”, opracowany wraz 
z agencją Made in PR, realizowany w ra-
mach kampanii „CZAS NA WZROK”. 
Projekt ten został doceniony za realne 
wsparcie dla partnerów biznesowych, 
szybkość wdrożenia i kompleksowość.
Był pierwszą na rynku, skuteczną odpo-
wiedzią na potrzebę wsparcia optyków               
w całym kraju podczas zamrożenia gospo-
darki z powodu pandemii, przywrócenie 
ruchu w salonach optycznych i zapewnie-
nie bezpieczeństwa klientom podczas wi-
zyt. Do tej pory do akcji „MÓJ BEZPIECZNY 
SALON OPTYCZNY” dołączyło już 1285 sa-
lonów optycznych z całej Polski! 
Dziękujemy wszystkim Optykom, którzy 
zaufali Grupie Essilor (Essilor Polonia, JZO 
i Jai Kudo) i przede wszystkim dziękujemy 
wszystkim pracownikom Grupy Essilor za 
ogromny wysiłek i solidne wsparcie.
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POLSCY OKULIŚCI 
KONTRA JASKRA

Program wsparcia dla optyków 
nagrodzony

Informacja  PTO

Międzynarodowa, Wirtualna, 
Konferencja TRANSITIONS

Krzysztof Jankes Jankowski, Stanisław 
Karpiel-Bułecka, Katarzyna Cichopek   
i Marcin Hakiel, Zofia Zborowska, 
Marcin Mroczek, Jacek Kopczyński, 
Daria Widawska, Mateusz Borek, 
Maciej Florek Gleba, Maciej Mysz-
kowski, Jolanta Fraszyńska, Ewa 
Pacuła, Marzena Rogalska, Beata 
Sadowska, Małgorzata Rozenek-
Majdan i Radosław Majdan, Lidia Po-
piel, Maciej Iwański, Natalia Jakuła, 
Bożydar Iwanow, Sergiusz Ryczel, 
Anna Samusionek, Bogna Sworow-
ska, Tomasz Ciachorowski, Tomasz 
Zimoch oraz Magda Steczkowska. 
Część z nich wzięła udział w biegu     
i wspólnie z pozostałymi Zawodni-
kami pokonała trasę 5 km po to, aby 
poprawić jakość widzenia potrzebu-
jących dzieci.

Atrakcje w Miasteczku Biegowym
Organizatorzy przygotowali również 
szereg atrakcji rodzinnych – zarów-
no dla dzieci, jak i dorosłych. Każdy 
mógł zupełnie bezpłatnie poddać się 
badaniu wzroku. Z myślą o rodzinach 
udostępniona była strefa rekreacji                 
z animacjami dla najmłodszych, stre-
fa z food truck’ami oraz strefa chill 
out. Przed Biegiem Głównym odbył 
się także Bieg Dzieci. Po wręczeniu 
nagród najlepszym zawodnikom na 
scenie wystąpiła Magda Bereda. Wy-
darzenie zwieńczył energetyczny 
koncert zespołu Future Folk. 
Pomysłodawcą i organizatorem 2. Ro-
dzinnego Biegu Czas Na Wzrok jest 
Grupa Essilor – lider w produkcji roz-
wiązań korygujących wzrok, repre-
zentowana przez Essilor Polonia, JZO, 

JAI KUDO, Essilor Optical Laboratory 
Poland. Sponsorem Głównym jest 
firma Bausch+Lomb ULTRA(r), produ-
cent szkieł kontaktowych, a Partne-
rem wydarzenia Dzielnica Wilanów.

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

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

PATRONAT MEDIALNYPATRONAT MEDIALNY

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

fot. Agnieszka Koprowicz

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

www.tydzienjaskry.pl
www.transitionsthepulse.com
www.grupaessilor.pl
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Pewne pory roku są wyzwaniem dla aler-
gików. Jest tak tym bardziej w dobie obaw 
przed Covid-19. Objawy osób zarażonych 
koronawirusem mogą być różne w zależ-
ności od konkretnej osoby i dotykającego 
ją schorzenia. Zalew różnych informacji 
może być mylący, w szczególności jeśli ich 
odbiorca nie wie jak się wśród tego gąsz-
czu informacyjnego zorientować.

Jednym z najłatwiejszych sposobów od-
różnienia objawów alergii od objawów 
koronawirusa jest badanie oczu. Jeśli oczy 
są zaczerwienione, wodniste i swędzące, 
prawdopodobnie są to objawy alergii. Ob-
jawy koronawirusa na ogół nie powodują 
takiej reakcji.

Inną kluczową różnicą między objawami 
alergii sezonowej a objawami koronawi-
rusa jest gorączka. Alergicy nie mają go-
rączki, w przeciwieństwie do pacjentów               
z koronawirusem.

Istnieją doniesienia, że u osób z korona-
wirusem może się rozwinąć tzw. „różo-
we oko” (zapalenie spojówek). Objawy               

w tych przypadkach wyglądają jak wszyst-
kie typowe objawy zapalenia spojówek. 
Ale alergie mogą również powodować 
te same objawy - w tym zaczerwienienie           
i swędzenie oczu. Jak zatem je odróżnić?
Alergiczne zapalenie spojówek zwykle do-
tyka obu oczu swędzeniem, pieczeniem      
i zaczerwienieniem. Może powstać wraże-
nie jakby w oku było ciało obce, a wokół 
oczu może pojawić się obrzęk. Prawdo-
podobnie pojawią  się  również inne ob-
jawy alergii, takie jak katar i kichanie. Inną 
rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę               
w przypadku alergicznego zapalenia spo-
jówek, jest to, że występuje ono każdego 
roku o tej samej porze.

W przeciwieństwie do alergicznego zapa-
lenia spojówek, wirusowe zapalenie spo-
jówek jest zwykle odosobnionym przy-
padkiem. Powoduje również pieczenie, 
zaczerwienienie oczu, ale zwykle wystę-
puje również wodnista wydzielina (która 
może wydawać się nieco bardziej zawie-
sista niż łzy).

Lekarze są zaniepokojeni możliwością 
wystąpienia koronawirusa, jeśli objawy 
zapalenia spojówek, występują w połą-
czeniu z:
•  gorączką,
•  kaszlem,
•  dusznościami lub trudnościami 
   w oddychaniu,
•  niebieskawym kolorem ust lub twarzy,
•  bólem lub uciskiem w klatce piersiowej,
•  zmęczeniem lub odczuciem chorego, 
   że upadnie, jeśli wstanie,
•  utratą węchu/smaku,

•  uczuciem zagubienia/dezorientacji.
Innymi możliwymi objawami koronawiru-
sa są biegunka i nudności.

Przede wszystkim nie wpadaj w panikę. 
Jeśli objawom alergii oczu nie towarzyszą 
główne objawy koronawirusa (gorączka, 
poważne problemy z oddychaniem, ka-
szel i inne wymienione powyżej), spróbuj 
leczyć objawy alergii w zwykły sposób. Je-
śli objawy zapalenia spojówek występują 
bez objawów koronawirusa, zastosuj tra-
dycyjne metody leczenia zapalenia spojó-
wek. W razie dalszych niepokojących ob-
jawów dotyczących oczu niezbędny jest 
kontakt z okulistą.

Jeśli objawy alergii oczu obejmują który-
kolwiek z objawów koronawirusa wymie-
nionych powyżej, natychmiast skontak-
tuj się z lekarzem - szczególnie jeśli masz 
problemy z oddychaniem, ból w klatce 
piersiowej, podwyższone ciśnienie lub 
gorączkę.

Na koniec, prosimy pamiętać o częstym       
i dokładnym myciu rąk i unikaniu dotyka-
nia oczu lub twarzy.
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Czy powinienem martwić 
się swędzącymi, wodni-
stymi oczami?

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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Źródło: www.aoa.org
Opracowanie: INTEROPTYKA

Czy to Covid-19 czy alergia?
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Jaki jest związek między 
tzw. „różowym okiem”, 
alergiami i koronawiru-
sem?

Jeśli nie masz pewności 
co do objawów dotyczą-
cych oczu …

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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Krajowa

W okresie pandemii Covid-19, sezonowe alergie mogą zwiększać niepokój pacjentów o zdrowie. 
Czy łzawienie oczu i zatkany nos to objawy alergii czy koronawirusa?



Możliwość konfiguracji sprzętu 
według życzenia klienta

NOWOŚĆ W OFERCIE!
UNIT REFRAKCYJNY NEO PLUS

Dystrybutor francuskich zestawów 
szlifierskich marki i-Tronics.

Szymon Wrożyna Grzegorz Wrożyna

Dział sprzedaży i serwisu
telefon: 514 294 352
e-mail : info@optiservice.com.pl

Dział serwisu  
telefon : 509 834 939 
e-mail : grzegorz@optiservice.com.pl

Działamy na terenie całego kraju

SERWIS AUTOMATÓW 
SZLIFIERSKICH

NOWE I UŻYWANE URZĄDZENIA  
DO PRACOWNI OPTYKA

SPRZĘT OKULISTYCZNY

OPTI SERVICE

WWW.OPTISERVICE.COM.PL

www.optiservice.com.pl


Załóż fartuch kuchenny i chwyć widelec. 
Jesteśmy gotowi, aby porozmawiać o żyw-
ności, która ma bardzo silny wpływ na zdro-
wie Twoich oczu!
Zaćma i zwyrodnienie plamki żółtej zwią-
zane z wiekiem (AMD) są głównymi przy-
czynami upośledzenia wzroku i nabytej 
ślepoty w Stanach Zjednoczonych. Ponad 
25 milionów dorosłych w wieku powyżej 
40 lat jest dotkniętych jednym lub oby-
dwoma z tych zaburzeń. Ale jest też dobra 
wiadomość!
Są pokarmy, które możesz z łatwością 
włączyć do swojej codziennej diety, by 
pomóc zmniejszyć ryzyko zachorowania 
na te choroby oczu. Większość ludzi koja-
rzy marchewkę z dobrym zdrowiem oczu. 
„Zjedz marchewki. Pomogą Ci widzieć        
w ciemności!” - może brzmieć znajomo. 
Jednak są warzywa, które stanowią jesz-
cze lepszą opcję dla oczu.

Szpinak i jarmuż to warzywa, o których 
dzisiaj mówimy! Są wypełnione najwięk-
szymi ilościami luteiny i zeaksantyny. 
Luteina i zeaksantyna to karotenoidy                       
i przeciwutleniacze, które mają ważne 
właściwości zdrowotne dla naszych ciał,                    
w tym dla oczu. W szczególności te prze-
ciwutleniacze zmniejszają ryzyko zwy-
rodnienia plamki żółtej i zaćmy. Amery-
kańskie Stowarzyszenie Optometryczne 
wskazuje: „... przeciwutleniacze, luteina                                                                                        
i zeaksantyna, prawdopodobnie odgry-
wają rolę w zapobieganiu zaćmie. Naj-
nowsze badania wykazują, że wyższe 
spożycie w diecie luteiny i zeaksantyny 
oraz witaminy E jest związane ze znacz-
nie zmniejszonym ryzykiem powstania 
zaćmy”.

Według instytutu badawczego The Scrip-
ps, osoby, które jedzą szpinak trzy razy 
w tygodniu, mają o 43% mniejsze ryzyko 
rozwoju zwyrodnienia plamki żółtej. Or-
ganizm nie wytwarza luteiny, więc musi ją 
pozyskać z pożywienia lub suplementów. 
Możesz wzmocnić swój organizm tymi 
przeciwutleniaczami poprzez suplemen-
ty, ale jeśli to możliwe, nie musisz liczyć 
tylko na pigułki, aby uzyskać te składniki 
odżywcze. Twoje najlepsze źródła witamin 
i przeciwutleniaczy pochodzą z żywności, 
ponieważ kombinacja składników odżyw-
czych w pożywieniu może dać efekt sy-
nergiczny. Chociaż w wielu przypadkach 
preferowane jest spożywanie surowych 
warzyw, badania pokazują, że ilość luteiny 
i zeaksantyny w szpinaku jest w rzeczywi-
stości WYŻSZA i łatwiej się wchłania po 
ugotowaniu.

Oprócz zielonych warzyw liściastych, 
przeciwutleniacze te znajdują się również          
w żółtkach jaj (razem z kwasami tłuszczo-
wymi omega-3, które są również dobre 
dla zdrowia oczu), kiwi i czerwonych wino-
gronach bez pestek. Niektóre badania wy-
kazały nawet, że ze względu na zawartość 
tłuszczu w żółtku jajka, luteina i zeaksan-
tyna mogą być łatwiej przyswajane przez 
organizm niż z innych źródeł.

Kluczową kwestią, o której należy zawsze 
pamiętać, jest to, że stosowanie przeciw-
utleniaczy nie może odwrócić szkód spo-
wodowanych przez zwyrodnienie plamki 
żółtej lub zaćmę; jednak ich użycie może 
spowolnić lub zahamować rozwój choro-
by.

Nabrałeś apetytu? Oto przepis, który 
obejmuje zarówno szpinak, jak i jaj-
ka, aby uzyskać doskonałą, podwójną 
dawkę odżywczą dla oczu. Spróbuj 
tej pikantnej zapiekanki śniadaniowej                             
z Neighbor Food Blog: https://nei-
ghborfoodblog.com/2019/11/over-
night-breakfast-casserole-with-bacon.
html
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Które produkty spo-
żywcze znajdują się 
na szczycie listy pod 
względem zdrowia 
oczu?

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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Opracowanie: INTEROPTYKA,
źródło: thinkaboutyoureyes.com

lIe należy jeść, aby 
zmaksymalizować 
korzyści dla oczu?

Super żywność, która chroni 
Twój... wzrok?

Wypróbuj ten, zdrowy 
dla oczu (i przepysz-
ny), przepis.

Nie przepadasz za 
warzywami? 
Oto inne pokarmy bo-
gate w luteinę i zeak-
santynę.

2020/600
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Studia w systemie stacjonarnym I i II 
stopnia trwają, odpowiednio, siedem 
i trzy semestry, natomiast w trybie za-
ocznym, odpowiednio, osiem i cztery 
semestry.  
Warunkiem przyjęcia kandydata na 
studia jest złożenie dokumentów re-
krutacyjnych, wymienionych w regu-
laminie studiów, w tym dokumentu 
potwierdzającego zdanie egzaminu 
dojrzałości. Komisja rekrutacyjna we-
ryfikuje osiągnięcia maturalne kandy-
data i decyduje o przyjęciu na studia. 
W przypadku rekrutacji na studia II 
stopnia, studenci kierunków Fizyka 
czy Fizyka Techniczna są rekrutowani 
na podstawie dyplomów ukończenia 
studiów I stopnia. W przypadku ab-
solwentów kierunków pokrewnych, 
komisja rekrutacyjna ocenia indywi-
dualne dokonania kandydata (m.in. 
średnią ocen ze studiów I stopnia oraz 
informacje zawarte w suplemencie do 
dyplomu) i zastrzega sobie prawo do 
przeprowadzenia rozmowy kwalifika-
cyjnej.

Kształcenie, w ramach wymienionych 
ścieżek dyplomowania, ma charakter 
praktyczny i prowadzone jest przez 
wykwalifikowaną kadrę, w tym lekarzy 
specjalistów z zakresu okulistyki oraz 
optometrystów. Zajęcia odbywają się 
w specjalistycznych laboratoriach, 
znajdujących się w Katedrze Fizyki 

P.Cz., a są to m.in.: Laboratorium Re-
frakcji, Optometrii, Widzenia Barwne-
go, Technologii Okularowych, Optyki 
oraz Komputerowe.
 
Przedmioty zawodowe wspierane są 
poprzez komplementarne wykłady 
teoretyczne z zakresu Optyki (w tym 
fizjologicznej), Fizjologii i Patologii 
Procesu Widzenia, Farmakologii, Bio-
mechaniki Procesu Widzenia oraz Ma-
teriałoznawstwa Optycznego.

Studenci, wspomnianych ścieżek dy-
plomowania, chętnie poszerzają swo-
je zainteresowania z zakresu Optome-
trii, uczestnicząc w działalności koła 
naukowego „Iris”. 
W ramach koła mogą prowadzić bada-
nia naukowe w wymienionych labora-
toriach we współpracy z kadrą nauko-
wą Katedry Fizyki.

Studenci kierunku Fizyka Techniczna 
uczestniczą również w sympozjach 
czy konferencjach z zakresu Optyki 
Okularowej lub Optometrii, w któ-
rych mogą poszerzać dodatkowo 
swoją wiedzę. Ponadto, w ramach 
współpracy Katedry Fizyki ze Ślą-
skim Ośrodkiem Chorób Oczu, mogą 
poszerzać swoją wiedzę praktyczną, 

uczestnicząc w badaniach prowadzo-
nych przez wykwalifikowaną kadrę 
tych placówek.

Absolwenci kierunku Fizyka Technicz-
na kończący studia I stopnia (Optyka 
Okularowa) nabywają umiejętności 
w zakresie wykonania pomocy wzro-
kowych oraz dokonania pomiarów 
refrakcji. W przypadku absolwentów 
ścieżki dyplomowania Optometria są 
oni kompleksowo przygotowani, za-
równo teoretycznie, jak i praktycznie, 
do samodzielnego prowadzenia gabi-
netu optometrycznego.  

Podjęcie studiów na kierunku Fizyka 
Techniczna na wspomnianych ścież-
kach dyplomowania pozwala na na-
bycie oraz podniesienie kompetencji    
i kwalifikacji zawodowych, odpowia-
dających potrzebom branży optycz-
nej w Polsce.

edukacja 

Studia z zakresu Optyki Okularowej 
i Optometrii

Politechnika Częstochowska
Wydział Inżynierii Produkcji 

i Technologii Materiałów
Katedra Fizyki

+48 343 250 795
www.fizyka.wip.pcz.pl

www.wip.pcz.pl/pl/student/
studia-podyplomowe

Koło naukowe 

Studia z zakresu Optyki Okularowej i Optometrii na Politechnice Częstochowskiej.
 Od 2011 roku na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów studenci kierunku 

Fizyka Techniczna mogą wybrać dwie ścieżki dyplomowania: Optyka Okularowa 
(studia inżynierskie I stopnia) lub Optometria (studia magisterskie II stopnia). 

System kształcenia 
i warunki przyjęcia

Sympozja 
i konferencje 

Kwalifikacje
i umiejętności
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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  
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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

 
UWAGA!

Więcej informacji znajdą 
Państwo na naszym specjali-

stycznym wortalu 
informacyjnym: 

www.interoptyka.pl 
oraz na:

facebook.com/MagazynOko

SPRZEDAM
VISIOFFICE2 - urządzenie pomiarowe, 

jak i prezentacyjne soczewek 
progresywnych, jednoogniskowych, 

biurowych, jak i wyznaczania środków 
optycznych przy soczewkach progresyw-

nych niezbędnych do ich montażu. 
4-LETNIE Z FAKTURĄ VAT.

tel. 606 789 499

S I Z A R
 

Zapraszamy do współpracy optyków z tere-
nu całej Polski, oferujemy naprawy opraw 

metalowych, z płyty oraz drewnianych.

Spawanie tytanu, lutowanie srebrem, na-
prawa flexów, spawanie w osłonie Argonu 

(bez uszkodzenia powłoki), wymiana 
wtopek, dorabianie elementów metalo-

wych, klejenie tworzywa. Naszym atutem 
jest jakość oraz szybki czas realizacji zleceń.

Serdecznie pozdrawiamy naszych stałych 
klientów, a nowych zapraszamy do zapo-

znania się z naszą ofertą.

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

NAPRAWY

www.interoptyka.pl  

facebook.com/MagazynOko
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www.polandoptical.pl


Odkryj potencjał soczewek Readlax:

• Dla osób, które odczuwają dolegliwości podczas pracy z bliska, takie jak zmęczenie wzroku, 
 łzawienie, ból głowy - także dla młodszych osób, np. studentów

• Dla klientów, którzy przez długi czas, często nieprzerwanie, wpatrują się w monitor komputera 
 czy ekran smartfona

• Readlax są ponadto idealne dla początkujących prezbiopów jako soczewki przygotowujące 
 do noszenia okularów progresywnych

SOCZEWKI
RELAKSACYJNE
ODPOCZYNEK
DLA OCZU

www.polandoptical.pl
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