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Shamir Polska Sp. z o.o.
ul. Poleczki 52, 02-820 Warszawa

Tel. (48) 22 666 86 76
Fax (48) 22 666 86 80

shamir.com/pl
e-mail: info@shamir.pl

Optymalne wrażenia 
użytkownika
łatwa i szybka adaptacja 
wzroku.

Naturalny obraz
natychmiastowa ostrość widzenia 
w każdej odległości i płynne 
przenoszenie wzroku pomiędzy

strefami widzenia.

Nowość: znacząco
rozszerzone wsparcie cyfrowe
w strefie ułatwiającej korzystanie 
z urządzeń cyfrowych i dowolnej 
wirtualnej aplikacji. 

Dostosowanie do potrzeb
wzrokowych i nawyków
związanych z wiekiem 
użytkownika
dla wszystkich grup wiekowych  
i każdej wartości addycji.

Wysoce precyzyjna 
personalizacja
ciągła aktualizacja danych 
naukowych, przy wykorzystaniu 
mocy obliczeniowej (AI).

Soczewka progresywna Autograph Intelligence™, została 
zaprojektowana tak, by ewoluować wraz z wyzwaniami 
wzrokowymi współczesnego świata - między innymi 
zwiększoną ekspozycją na urządzenia cyfrowe.

SHAMIR REKOMENDUJE
IDEALNE POŁĄCZENIE

z antyrefleksyjną powłoką
do codziennego użytku 
GLACIER EXPRESSION™

NAJBARDZIEJ INTELIGENTNA
SOCZEWKA PROGRESYWNA

AUTOGRAPH INTELLIGENCE™
SOCZEWKA STWORZONA PRZY
WYKORZYSTANIU SZTUCZNEJ
INTELIGENCJI

https://okulary.com.pl/


WWW.B2B.E-GLASSES.PL

Twórz wiele list ulubionych produktów, 
nazywaj je jak chcesz i  dodawaj do koszyka. 
Rób listy i  kategoryzuj produkty pod podaną 
grupę klientów np. okulary przeciwsłoneczne, 
duże rozmiary męskie. Możesz też stworzyć 
listę produktów i wysłać nam do indywidualnej 
wyceny w szybki sposób.

Szukaj spośród 2800 produktów dzięki 
zaawansowanym filtrom wyszukiwania.
Oglądaj wirtualnie większe zdjęcia niż 
okulary realnie.

Lista ulubionych: Okulary przeciwsłoneczne

LE-800
AUTOMAT BEZSZABLONOWY

W
DYSTRYBUTOR
FIRMY NIDEK

TS-310

506 128 363
piotr@po.pl 

509 366 930
wiarek.wajdzik@po.pl

513 028 590
mateusz.radkiewicz@po.pl

https://b2b.e-glasses.pl/logowanie?create_account=1


Poznaj NOWY WYMIAR 
zakupów on-line dla Twojego Salonu

Załóż KONTO już dziś w nowym 
b2b.e-glasses.pl

ODBIERZ 15%* RABATU
z kodem: START
*rabat sumuje się z Twoimi warunkami handlowymi

Zeskanuj kod 
i przejdź na stronę

W panelu klienta możesz sprawdzić swoje 
zamówienia, statusy, kupony promocyjne 
i inne opcje, które przygotowaliśmy dla 
Ciebie.

KUP TERAZ

https://b2b.e-glasses.pl/logowanie?create_account=1


B R I L L E N G L A S I-DNAmics
Podobnie jak w przypadku chodzenia 
lub biegania, każdy ma swój wyjątkowy 
sposób widzenia. 

Ten indywidualny styl zależy od relacji 
między ruchami oczu a ruchami głowy, 
które naturalnie wykonujemy patrząc na 
otaczający nas świat. 

I tak jak niewłaściwe ubranie ogranicza 
nas podczas biegania, tak standardo-
we soczewki progresywne również mogą 
zakłócić naszą indywidualną dynamikę 
widzenia.

Dynamika widzenia 
 Okulary progresywne są produktem, dzięki któremu widzimy na każdą odległość. Jednak ich szero-
kość widzenia jest ściśle powiązana z mocą okularów i budową soczewki progresywnej.
 Dzięki pomiarowi dynamiki widzenia, w którym użytkownik okularów bierze czynny udział, można 
stworzyć indywidualny projekt soczewki tak, aby maksymalnie dopasować szerokość pola widzenia 
dla różnych odległości, do sposobu patrzenia przez użytkownika.
  Relacja ruchu głowy oraz oczu klienta podlegają analizie dzięki wykorzystaniu technologii „Mor-
phing”, aby stworzyć unikalną konstrukcję soczewek progresywnych. 
 I-DNAmica wykorzystuje technologię VR, aby zaproponować klientowi nowatorskie i niezapomniane 
wrażenie zakupowe. W ten sposób pomiar dynamiki widzenia staje się bezcennym narzędziem mar-
ketingowym.

VR – Vision Reality
  Gogle VR służą do pomiaru dynamiki widzenia użytkow-
nika, tworząc mulitsensoryczne środowisko, które symu-
luje wirtualny świat.

  Ze względu na kontrolowany sposób pomiaru, jest on 
bezpieczny dla każdego użytkownika (pozycja siedząca 
podczas pomiaru).

  Podczas pomiaru rejestrowane są ruchy głowy, oczu oraz 
fiksacja użytkownika, a następnie przekazane do oceny 
przez oprogramowanie.

Technologia „Morphing”
  Algorytmy I-DNAmics używane do tworzenia indywidualnej so-
czewki progresywnej to przełomowa technologia „Morphing” 
zdolna do tworzenia nieskończenie wielu rozwiązań dla każdego 
pacjenta.

  Biorąc pod uwagę niepowtarzalny profil każdego użytkownika, 
technologia ta tworzy od podstaw soczewkę progresywną szytą 
na miarę.

I-DNAmics Webportal
  Na indywidualnej stronie internetowej optyka znaj-
dują się wszystkie wyniki pomiarów dynamiki widze-
nia prezentowane grafi cznie.

  Prezentowane są tam również opisy zachowania 
wzrokowego na każdą odległość.

  Optyk staje się ekspertem I-DNAmics, oceniając 
i podając specyfi kę widzenia przyszłemu użytkowni-
kowi okularów progresywnych.

  Dzięki unikalnemu ID pomiaru, soczewki zamawiane 
są przez optyka za pośrednictwem programu Visall. 
Profi l wizualny I-DNAmics można zapisać dla późnie-
jszych porównań.

Optiblok sp. z o.o.
ul. Igańska 20/UŻ/3
04-087 Warszawa

Telefon do działu soczewek: +48 22 870 23 31
E-mail: soczewki@optiblok.com

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z BOK, ABY UMÓWIĆ WIZYTĘ W CELU PREZENTACJI PRODUKTU

https://www.belutti.com/
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Zapraszamy do lektury kolejnego (209) numeru specjali-
stycznego, niezależnego magazynu dla profesjonalistów 
„OKO”, w którym poruszamy szereg aktualnych tematów 
oraz przedstawiamy nowości i promocje przygotowane 
przez naszych partnerów i reklamodawców. 

W tym wydaniu zachęcamy do lektury kilku interesują-
cych wywiadów, m.in. rozmowy, którą przeprowadziliśmy    
z Patricią Ramo – projektantką, CEO i Dyrektor Kreatywną 
marki GIGI Studios, na temat strategii rozwoju firmy oraz 
najnowszych kolekcji, poświęconych kobiecości rozumia-
nej jako siła i możliwości kobiet we współczesnym świecie. 
„LEGACY chce przekazać najbardziej zbuntowaną i potęż-
ną esencję kobiet, które są wolnymi duchami, kreatorkami 
swoich losów i narratorkami własnych historii”.

Dynamicznie rozwijający się rynek ma duży wpływ na 
zmianę potrzeb i oczekiwań Klientów. Marka Belutti, wyko-
rzystując technologię rozszerzonej rzeczywistości, zapre-
zentowała aplikację Belutti Lustro. Na temat nowego pro-
jektu wirtualnej przymierzalni rozmawiamy z właścicielem 
marki – Marcinem Krasnodębskim. 

Przed nami kolejna edycja targów SILMO Paris. W związ-
ku z przygotowaniami do tej imprezy zapraszamy do lektu-
ry naszego wywiadu z organizatorami wydarzenia, którego 
magazyn „OKO” jest partnerem medialnym. 

W dziale Okiem Eksperta kontynuujemy cykl komen-
tarzy dotyczących obecnych trendów i rynku optycznego                  
w Polsce. Zapraszamy do lektury artykułu „Eksperci we włas-
nej sprawie”, którego autorem jest Tomasz Puślecki, współza-
łożyciel grupy zakupowej Ekspert Optyk. 

Od 8 lat, przy wsparciu wolontariuszy – studentów Wy-
działu Podstawowych Problemów Techniki Politechniki 
Wrocławskiej z Koła Naukowego „Visus”, Fundacja „Wzrok 
Ubogim” zaopatruje w okulary korekcyjne osoby, które tego 
potrzebują. Zapraszamy do zapoznania się z tekstem na te-
mat działalności Fundacji oraz do wspierania jej działalności.

Kontynuując dział Medycyna i Optyka, publikujemy 
tekst „Korowe a mózgowe zaburzenia widzenia”, którego 
autorką jest Barbara Pakuła, optometrystka i terapeutka wi-
dzenia – twórczyni programu „Ćwiczę Oko”.

 Natomiast „Świat kontrastów” to tytuł kolejnego znako-
mitego artykułu w dziale Nauka i Optyka, którego autorem 
jest dr hab. Jacek Pniewski, wykładowca w Akademickim 
Centrum Kształcenia Optometrystów na Wydziale Fizyki 
Uniwersytetu Warszawskiego.

Styliści Opraw Okularowych, Monika i Olaf Tabaczyńscy, 
swój najnowszy felieton w dziale Okiem Stylisty poświęcili 

autorskiemu projektowi „Mistrzowski Dobór Opraw z Wi-
zażem”. Nasi Czytelnicy mogą dowiedzieć się, jakie efekty   
i korzyści przynosi on w prowadzeniu salonu optycznego.

W części poświęconej modzie okularowej zapoznają się 
Państwo z aktualnymi trendami i nowościami. Prezentuje-
my nowe kolekcje w ofercie m.in. polskiej manufaktury oku-
larów – 2looks Eyewear, BRESKA, Dekoptica, GIGI Studios, 
TRESS Eyewear i wiele innych. 

Zamieściliśmy także materiały o charakterze edukacyj-
nym przeznaczone dla użytkowników okularów. W rubryce 
Informacje dla Pacjentów, znajdą Państwo artykuł  przygo-
towany przez specjalistów z firmy Shamir pt. „Odpowiednia 
ochrona wzroku to bezpieczeństwo na drodze”. 

Obszerny dział Wieści z Branży obfituje w przydatne         
w prowadzeniu biznesu optycznego informacje z Cechów 
Optycznych i KRIO oraz wiadomości o aktualnych wyda-
rzeniach branżowych. 

Przed nami ponownie czas integracji, spotkań bizneso-
wych, wymiany doświadczeń i dobrej zabawy. Już na po-
czątku września w imieniu Grupy Essilor zapraszamy na 
cykl spotkań EssilorLuxottica Roadshow.

Kolejną interesującą inicjatywą jest konferencja „Profe-
sjonalny salon optyczny”, której organizatorem jest Cech 
Optyków w Warszawie.

Jak co roku w październiku obchodzić będziemy Świa-
towy Dzień Wzroku – najważniejsze święto w kalendarzu 
każdego specjalisty ochrony wzroku. Przy tej okazji zapra-
szamy do Gdyni na kolejną edycję Eye Care Conference. 

W imieniu organizatorów mamy przyjemność zaprosić 
Państwa także na XIV Ogólnopolski Kongres Optyków 
KRIO oraz Wystawę Optyczną OPTYKA 2022, które odbę-
dą się w dniach 20-23 października w Hotelu Gołębiewski 
w Karpaczu. Wydarzenie, organizowane przez Krajową 
Rzemieślniczą Izbę Optyczną przy współpracy Grupy 
MTP, cieszy się w branży ogromnym zainteresowaniem. 
Współpraca organizatorów ze środowiskiem akademickim 
pozwoliła na organizację podczas Kongresu Konferencji 
Naukowej pod patronatem prof. dr hab. Ryszarda Naskrę-
ckiego, kierownika Laboratorium Fizyki Widzenia i Opto-
metrii UAM w Poznaniu. Magazyn „OKO” objął wydarzenie 
patronatem medialnym. Wszystkich sympatyków naszego 
Magazynu zapraszamy serdecznie na nasze stoisko.

Naszym Czytelnikom życzymy inspirującej lektury i dzię-
kujemy, że są Państwo z nami!

Zespół redakcyjny magazynu OKO
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Nie zawieszajmy naszego myślenia na 
recesji.  Tuż obok kawałka tradycyjnego 
cyklu gospodarczego mają miejsce także 
inne procesy wpływające na długotermino- 
wą przyszłość branży optycznej – i o tym 
chcemy mówić.

Grupa zakupowa nie jest tylko społecz- 
nością interesów. Przedsiębiorcy zrzeszeni 
wykazują solidarność ponad prywatnymi 
celami, nawiązując relacje i współdziałając 
z kolegami i koleżankami z branży także    
na innych polach. Brzmi jak utopia w świe- 
cie nasyconym konkurencją? Wcale nią      
nie jest, a nasze dotychczasowe działania 
udowodniły, że tam, gdzie działa zasada 
dialogu i solidarności, grupa zakupowa 
staje się wspólnotą.

Na początku lipca, na prośbę Pań zrzeszo-
nych w naszej grupie, zorganizowaliśmy 
pierwsze warsztaty „Kobieta z Wizją Siebie”. 
Podczas trzydniowego spotkania uczest-
niczki uczyły się komunikować, stawiać 
bariery i asertywnie odmawiać. Już za- 
planowały kolejne spotkania. Dla nas to 
sygnał, że realizacja zadań sformułowa-

nych przez nasze członkinie i członków jest 
najlepszą formą wsparcia w ramach grupy. 
Chcemy wspólnie kreować kręgi tema- 
tyczne w ramach przyszłych działań. 

Od kwietnia tego roku optycy zrzeszeni 
mają możliwość polecania członkostwa      
w grupie niezrzeszonym optykom. Tym 
samym mają wpływ na to, jak rozwija się 
grupa. Zaangażowanie optyków przekro-
czyło nasze oczekiwania – powitaliśmy już 
nowe salony w Ekspert Optyk.

„Marzenie o lataniu jest tym, co prowadzi 
do latania*”, a bez marzenia nie byłoby 
powodu do działania. Naszym motorem 
staje się urzeczywistnianie marzenia o tym, 
by działać wspólnie. Ale do tego chcemy 
też dodać: długofalowo, konstruktywnie                                
i harmonijnie. Nie chcemy przypadkowo-
ści, dlatego korzystamy z inicjatyw zaanga-
żowanych optyków, którzy zgłaszają nam 
swoje pomysły do realizacji. Tak powstał 
pomysł budżetu partycypacyjnego „Eks- 
perci we własnej sprawie” dla salonów 
zrzeszonych. Każdy z członków może 
artykułować swoje potrzeby i podejmo-

wać rozmowę na temat priorytetów braci 
optycznej z perspektywy jej wspólnego 
dobra. Ważne, by projekt miał walor 
przydatności dla środowiska optycznego. 
Pomysł może zgłosić każdy obecny lub 
przyszły członek grupy. To niestosowany 
dotychczas nigdzie w branży model. 

Wiemy, że w naszym zasięgu jest tyle, ile 
uznamy, że jesteśmy w stanie osiągnąć.      
Aż tyle! Dlatego zapraszamy do zgłaszania 
pomysłów i otwartej rozmowy na temat 
tego, jak jako branża chcemy działać i do- 
kąd wspólnie zmierzamy.

Wszystkich zainteresowanych szczegółami 
naszych działań zapraszamy na indywidu-
alne konsultacje w dniach 26.08.2022r. lub 
09.09.2022 r. z naszymi Managerami Su- 
kcesu. Konieczna wcześniejsza rezerwacja 
terminu pod numerem: 660 001 405.

EKSPERT OPTYK

Tomasz Puślecki
współzałożyciel grupy zakupowej Ekspert Optyk
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*za Karlem Popperem

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

https://ekspert-optyk.pl/




FIRMA LOKALIZACJA STRONA

MERTZ BOLESŁAWIEC 53

NETZPOLSKA.PL POZNAŃ 67

OKO OPTICAL STRZELIN 2,3

OLAF TABACZYŃSKI POZNAŃ 43

OPTIBLOK WARSZAWA 31

OPTY SPORT ZIELONA GÓRA 70

ORATA WARSZAWA 6

POLAND OPTICAL CIESZYN 74,75

PROSTAF POZNAŃ 19

RAKO OPTYK SERWIS SZCZECIN 58

SERV-OPTIC KRAKÓW 65

SEYKOPOL ŁOMIANKI k/W-wy 71

SPECTRUM 2 WROCŁAW 68

SZAACH KĘDZIERZYN-KOŹLE 70

TAR-POL NIEPOŁOMICE 67

TRESS BRODNICA 57

TRZPIL RUDA TALUBSKA 66

VERMARI EYEWEAR WARSZAWA 11

PRIME VISIO POLSKA OLSZTYN 21
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FIRMA LOKALIZACJA STRONA

ALBINEX SULEJÓWEK 4

AM OPTICAL BYDGOSZCZ 5,25

ARGA POZNAŃ 71

BINOKL JABŁONOWO 59

BLICK-PUNKT JELENIA GÓRA 76

CAMRO SOPOT 12

CLEX POLSKA SZCZECIN 55

DEK-OPTICA WROCŁAW 1,17

ELEFANT OPTYKA POZNAŃ 70

HAYNE POZNAŃ 10

HADAŚ-MARCINIAK WARSZAWA 66

HUMEL JÓZEFÓW 68

i-D TOKYO GDAŃSK 23

IQ PRISMA OPOLE 27

JAI KUDO POZNAŃ 15

KAMEX JÓZEFÓW 6

MACRO OPTIC SZCZECIN 55

MAŻEX WARSZAWA 70

MEDICAL PARTNER POZNAŃ 66

8 2019/2

FIRMA LOKALIZACJA STRONA

2LOOKS EYEWEAR WARSZAWA 17

ARGA POZNAŃ 59

BELUTTI WARSZAWA 33

BRESKA GDYNIA       23

CAMRO SOPOT 1

ĆWICZĘ OKO WWW.CWICZEOKO.PL 43

EKSPERT OPTYK WWW.EKSPERT-OPTYK.PL                8

ELEFANT OPTYKA POZNAŃ               59

ESSILOR POLONIA WARSZAWA 12

GIGI STUDIOS WARSZAWA         2

GRUPA ESSILOR WARSZAWA 11

HUMEL JÓZEFÓW 59

IAPB WWW.IAPB.ORG 13

KRIO WARSZAWA 7

MACROOPTIC SZCZECIN 57

MAŻEX WARSZAWA 51

MEDICAL PARTNER POZNAŃ 55

MTP POZNAŃ 7

NETZPOLSKA.PL POZNAŃ 57

OLAF TABACZYŃSKI POZNAŃ 45

OPTALEX WARSZAWA 51

OPTIBLOK WARSZAWA 33

OPTY SPORT ZIELONA GÓRA 51

ORATA WARSZAWA          55

POLAND OPTICAL CIESZYN 60,61

PRIME VISIO OLSZTYN 47

RAKO OPTYK SERWIS SZCZECIN 35

sCOMFORT OLSZTYN 47

SCORPION EYEWEAR ZĄBKI 2,3

SHAMIR WARSZAWA 62

SILMO PARIS PARYŻ 26,27

SIZAR WARSZAWA 59

SZAJNA LABORATORIUM  OPTYCZNE GDYNIA 39

TONNY EYEWEAR WARSZAWA/ZĄBKI           3

TRESS EYEWEAR BRODNICA 21

VASCO SOPOT 1

VISALL WARSZAWA 4,5

WORLD SIGHT DAY WWW.IAPB.ORG 13

http://interoptyka.pl/magazyn_oko/baza_firm


https://roadshowrejestracja.pl/


https://www.essilor.pl/


http://iapb.org/world-sight-day


Zwycięzca w kategorii: fotografia profesjonalna, 
Julie Anne Davies - Tkaczka Ladakhi 

Zwycięzca w kategorii: fotografia amatorska, 
Saiful Islam - Idę do szkoły

Organizator:
Międzynarodowa Agencja 
do Zapobiegania Ślepocie 

Zwycięzcy i �naliści zostali wybrani spośród ponad 1000 
zdjęć przesłanych z całego świata.

Partner Medialny:
Magazyn 
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Jednocześnie pragniemy przedstawić Państwu zeszłorocznych ZWYCIĘZCÓW 

Konkursu Fotogra�cznego z okazji ŚWIATOWEGO DNIA WZROKU

Światowy Dzień Wzroku
13 października 2022

 
Skupiamy uwagę świata na znaczeniu pielęgnacji oczu.

 Zapraszamy do udziału w konkursie fotogra�cznym z okazji 
Światowego Dnia Wzroku 2022.  Zdjęcia można przesyłać do 20.10.2022 

na adres: https://www.iapb.org/world-sight-day/photo-competition/

14

https://www.iapb.org/world-sight-day/photo-competition/photo-submission/


FINALIŚCI

Syed Sajidul Islam - Czytający alfabe-
tem Braille’a

Opracowanie: INTEROPTYKA na podst. mat. pras. IAPB

Ata Adnan - Panna młoda w okularach Danilo Victoriano - Badanie wzroku 
w czasie pandemii

podkreśla wagę zdrowia oczu, rzuca światło na społeczny 
i ekonomiczny wpływ wad wzroku oraz celebruje wysiłki 
tych, którzy pracują nad zapewnieniem zdrowego 
wzroku dla wszystkich. Każda praca opowiada historię              
o zdrowiu oczu, ich potrzebach i opiece okulistycznej na 
całym świecie.

Urlich Eigner - Znowu Cię widzę Deepanjali Chopra - Pomoc dla zaniedbanych
Micaela Thomas 
- Okulary też

 FOTOGRAFIA AMATORSKA, FINALIŚCI 

 FOTOGRAFIA PROFESJONALNA, FINALIŚCI  
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2looks EYEWEAR - Polska manufaktura okularów
Robimy, nosimy i kochamy okulary. 

W tym sezonie stawiamy na kolor. Neony to siła, dynamika i podkręcenie temperatury do maksimum.
Nasz róż magenta ma moc i nawet w środku zimy przeniesie nas na egzotyczną wyspę, a żółte fluo dodaje 

energii i pobudza kreatywność! Poza nowymi kolorami zrobiliśmy również 5 nowych modeli, 
które zaprezentujemy na targach Silmo w Paryżu.

mod. JANE  C. 065

mod. LUNA  C. 026

mod. BELLA  C. 081

mod. KYLO  C. 093

mod. ALDO  C. 087



http://interoptyka.pl/magazyn_oko/baza_firm,info,86


JAI KUDO 
mod. HOPES UP
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JAI KUDO 
mod. GOOD YEAR

moie mod. EM 106

BOZ mod. Moriset

fot. BOZ
eyewear

18

Dekoptica mod. FRAME 183



MISSIONI,  Colour Maroon

GIGI Studios 
VANGUARD SUN 
mod. HAILEY

ba&sh mod. LUCIA

                                                                                                                                                                              

                                                                                         

GIGI Studios
LEGACY Capsule Collection 
mod. EIRENE

VERSACE
Medusa Biggie Sunglasses
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SEA2SEE, 5 OCEANS 
mod. ST TROPEZ 169

Belutti mod. SBC 224

OWP Signature Acetate® 
Limited Edition 2022
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Lafont mod. FAUVE

LIO - iO Unconventional 
mod. ciodo ISC1089



www.tresseyewear.eu
tress-biuro@tresseyewear.eu

tel. 531 948 133

http://tresseyewear.eu/
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BRESKA 
Nowoczesna klasyka 

BRESKA to oprawy okularowe, które świetnie sprawdzą się w każdej sytuacji. Idea marki jest prosta i doskonale     
wpisuje się w nurt „modern classic” – ponadczasowej klasyki okularowej, biorącej jednak pod uwagę aktualne 
trendy stylistyczne. 

W ramach kolekcji damskiej, męskiej, unisex oraz młodzieżowej dostępny jest bardzo szeroki wybór modeli, które 
poza atrakcyjną stylistyką i dobrym wykonaniem charakteryzują się także atrakcyjnymi cenami. Marka BRESKA zo-
stała utworzona przez firmę SZAJNA Laboratorium Optyczne i to ona zajmuje się jej dystrybucją. 

Zamówienia na oprawy można składać u przedstawicieli handlowych BRESKA oraz poprzez stronę internetową 
SZAJNA Nawigator.

mod. BRESKA WH520-C99

Opracowanie: INTEROPTYKA,
na podst. mat. pras. SZAJNA 
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Dystrybutorem opraw
BRESKA jest firma
SZAJNA z Gdyni

mod. BRESKA 2054-C3

mod. BRESKA HG1093-C5

mod. BRESKA WH504-C86

mod. BRESKA 95584-C7

mod. BRESKA 8598-C2

https://szajna.pl/kontakt/


Za pomocą wzroku człowiek odbiera po-
nad 80% bodźców. Niewłaściwa budowa 
oka skutkuje wadami takimi jak krótko-
wzroczność, astygmatyzm (niezborność) 
czy nadwzroczność i zaburza sygnały, któ-
re mamy odbierać z otaczającego świata.

Krótkowzroczność jest spowodowana 
zbyt „podłużnym” kształtem gałki ocznej, 
astygmatyzm nieprawidłową krzywizną 
rogówki, a nadwzroczność „krótką” gałką 
oczną. Ważne, by pamiętać, że na rozwój 
wad wzroku mają wpływ nie tylko czyn-
niki genetyczne, ale również tryb życia. 
Ogromne znaczenie dla zdrowia wzroku 
odgrywa czas spędzany na korzystaniu     
z urządzeń cyfrowych, ale też zrównowa-
żona dieta. Odpowiednia troska o wzrok 
polepsza bezpieczeństwo własne i bli-
skich, szczególnie podczas jazdy samo-
chodem, rowerem czy innym środkiem 
transportu. 

Specjalista ochrony wzroku zazwyczaj 
posługuje się w diagnostyce metodą 
Dondersa oraz profesjonalnym urządze-
niem – refraktometrem. Ważną częścią 
badania jest wywiad z pacjentem. Pytania 

dotyczą nie tylko problemów związanych 
ze wzrokiem, ale też przebytych chorób,  
czynników genetycznych i stylu życia.

Określenie wartości wady krótkowzroczności 
polega na dobieraniu soczewek sukcesywnie 
od najsłabszej, aż do osiągnięcia prawidło-
wego widzenia w dali. W tym celu używana 
jest tablica Snellena – obrazki, cyfry lub litery 
różnej wielkości do odczytania przez pacjenta. 
Soczewka, dzięki której uzyskamy pełną ostrość 
wzroku, określa naszą wadę krótkowzroczno-
ści – mówi Anna Tuła z salonu optycznego 
Lazur Optique. Nadwzroczność określamy, 
rozpoczynając od soczewek skupiających   

o dużej mocy, a następnie stopniowo obni-
żamy ich moc aż do soczewki, która umoż-
liwia pożądaną jakość widzenia.

Wadę wzroku można stwierdzić również me-
todą „obiektywną” – retinoskopią (skiaskopią). 
Badanie to wykorzystuje różnorodne odbicia 
światła na dnie oka dla poszczególnej wady 
wzroku. W tym badaniu specjalista ochrony 
wzroku najczęściej „poraża” akomodację, stąd 
zastosowanie kropli, które mają na celu tzw. 
„rozszerzenie” źrenic. Dlatego przed badaniem 
często podaje się atropinę, tropikamid lub cy-
klopentolat – dodaje Anna Tuła.

Podczas badania oświetlamy oko, na któ-
rym powstaje odblask. Jeśli porusza się on 
zgodnie, wtedy diagnozujemy nadwzrocz-
ność. Natomiast w oku z krótkowzrocznoś-
cią odbicia świetlne poruszają się w od-
wrotnym kierunku. Wadę wzroku bada się 

Odpowiednia ochrona wzroku 
to bezpieczeństwo na drodze 

Co drugi Polak ma zdiagnozowaną wadę wzroku. Wydłużony czas pracy przy urządzeniach cyfrowych nie-
stety wpływa niekorzystnie na kondycję oczu. Specjaliści ochrony wzroku zalecają regularne badania. Od-
powiedni dobór soczewek okularowych jest bardzo ważny – powinny zapewniać lepsze widzenie, wyraźny 
obraz, pełen kontrast oraz zwiększać komfort codziennego funkcjonowania. Dlatego oprócz samej korekcji 
wady ważna jest dodatkowa ochrona wzroku, jaką zapewnia powłoka antyrefleksyjna, która zabezpieczy oczy 
przed promieniowaniem UV i odblaskami wpływającymi na jakość widzenia podczas prowadzenia auta lub 

jazdy na rowerze.

Wzrok najważniejszym 
zmysłem człowieka
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informacje
dla pacjentów

Jak przeprowadzane jest 
badanie wady refrakcji, 
czyli specjalistyczne ba-
danie wzroku?

Diagnoza: określenie war-
tości krótkowzroczności 
i nadwzroczności. Mam 
wadę wzroku – co dalej? 



również przy pomocy oftalmometru typu 
Javala i refraktometru ręcznego lub auto-
matycznego. Oftalmometr typu Javala jest 
stosowany w diagnostyce astygmatyzmu, 
pozwala zmierzyć promień krzywizny ro-
gówki. Autorefraktometr to urządzenie słu-
żące do „komputerowego badania wzroku”. 
Ten zaawansowany przyrząd mierzy ostrość 
wzroku oraz niezborność rogówki. 

Wizyta u specjalisty pozwala nie tylko na 
określenie wady wzroku i konieczności sto-
sowania korekcji, ale też na wybór wysokiej 
jakości soczewek okularowych, w tym po-
włoki ochronnej.
Odpowiednio dobrana powłoka antyreflek-
syjna nie tylko wpłynie na jakość widzenia, 
ale także pomoże w codziennym funkcjo-
nowaniu. Powłoka może przykładowo mi-
nimalizować odblaski i „olśnienia”, na które 
narażeni są kierowcy podczas jazdy samo-
chodem, wpływając na zmęczenie, komfort 
i bezpieczeństwo jazdy.

Standardowe soczewki okularowe odbijają 
poświatę monitora lub innego źródła świat-
ła. Odblaski te nie tylko pogarszają jakość wi-
dzenia, ale sprawiają też, że innym trudniej 
jest zobaczyć nasze oczy. Według badań 
ankietowych firmy SHAMIR w USA (na pod-
stawie wyników badania klinicznego wśród 
45 użytkowników, sierpień 2020), posiadanie 
soczewek okularowych z powłoką antyre-
fleksyjną, która minimalizuje odblaski pły-
nące z monitorów, komputerów i telefonów, 
zwiększa wiarygodność, więź emocjonalną 
między ludźmi i ma pozytywny wpływ na 
efekt „pierwszego wrażenia” – w szczegól-
ności podczas spotkań online. 

W oparciu o te potrzeby firma SHAMIR stwo-
rzyła nową powłokę PREMIUM na soczewki 
okularowe do codziennego użytku – Shamir 
Glacier Expression™. Zapobiega ona zakłóce-
niom widzenia podczas jazdy samochodem 
oraz po zmroku, dzięki zwiększonej wrażli-
wości na kontrast i lepszej ostrości wzroku. 
Glacier Expression™ jest dostosowana do 
zachowania i potrzeb naszych oczu. Jest op-
tymalnym połączeniem świetnego wyglądu        
i doskonałego widzenia.

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców 
szacuje, że za pomocą wzroku kierowca 
odbiera nawet 90% informacji na drodze. 
Odpowiednia ochrona oczu ma więc real-
ne przełożenie na bezpieczeństwo w ruchu 
drogowym. Wybierając soczewki okularowe, 
szczególnie te do jazdy autem, powinniśmy 
zwrócić uwagę na powłoki chroniące wzrok 
przed odblaskami od mijających aut, czy 
„oślepiającego” słońca. Firma SHAMIR opra-
cowała powłokę, która nie tylko zwiększa 
bezpieczeństwo na drodze, ale również po-
prawia ogólny komfort i jakość widzenia.
Na drodze odpowiadamy nie tylko za 
siebie i swoich bliskich. Dzięki nowej po-
włoce Glacier Expression™ kierowcy i wszy-
scy użytkownicy okularów mogą realnie 
zwiększyć swój komfort widzenia podczas 
codziennych czynności. U testujących so-
czewki okularowe marki SHAMIR z powło-
ką Glacier Expression™ stwierdzono, że:
- o 25% zwiększa się wrażliwość wzroku na 
kontrast (przeciętny wzrost sprawności),

- 55% użytkowników wykazało krótszy czas 
reakcji, w porównaniu ze standardową po-
włoką antyrefleksyjną*.

Doskonałe połączenie materiału, konstrukcji 
soczewki i powłoki tworzy unikalne doświad-
czenie wzrokowe, zapewniające bezprece-
densowy komfort i perfekcyjny wzrok w czasie 
prowadzenia pojazdów – mówi Magdalena 
Poźniak, Marketing Team Leader z SHAMIR 
Polska.

Podczas jazdy samochodem najważniejsze 
jest zachowanie odpowiedniej jakości widze-
nia. Właściwy dobór soczewek okularowych, 
które będą chroniły przed odblaskami, jest 
podstawą zachowania bezpieczeństwa na 
drodze. W przypadku wystąpienia proble-
mów ze wzrokiem warto sięgnąć po poradę 
specjalisty, który doradzi i dobierze skutecz-
ną ochronę, dostosowaną do codziennego 
trybu życia i potrzeb wzroku. 

Okulary to poprawa 
komfortu widzenia 
i jakości życia 

Jakie okulary do jazdy 
samochodem?

Informacja: SHAMIR POLSKA
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* Na podstawie wyników badania klinicznego 
wśród 45 użytkowników, sierpień 2020.



Zawsze faworyzowaliśmy przewidy-
wanie i zaangażowanie we wspieranie 
naszej branży wbrew wszelkim prze-
ciwnościom. W tym trudnym okresie 
ekipa targów była gotowa, aby wymy-
ślać nowe rozwiązania, takie jak SILMO 
Hors Les Murs (SILMO Poza Ścianami)*. 
Oznacza to także umiejętność podejmo-
wania ryzyka, na przykład zorganizowa-
nie Targów w 2021 roku. Spotkała nas za 
to nagroda, ponieważ byliśmy jedynymi 
międzynarodowymi targami, które od-
były się w tamtym roku i spotkaliśmy się 
z cudownym przyjęciem. 
Edycja 2022 zapowiada się z taką samą 
energią i oznacza prawie powrót do nor-
malności. Naszą rolą jest zapewnienie 
spotkania ze wszystkimi profesjonali-
stami z branży optycznej w najlepszych 
możliwych warunkach i spokojne pa-
trzenie w przyszłość. Targi SILMO Paris 
pełnią rolę pośrednika między firmami 
a optykami, od ponad 50 lat są istotnym 
ogniwem branży.

Sytuacja epidemiczna jest nadal nie-
stabilna, a niektóre kraje pozostają za-
mknięte. Mamy jednak nadzieję na po-
wrót do normalnych statystyk, ponieważ 
edycja z 2021 roku pokazała, jak silna jest 
atrakcyjność targów. Bez podawania do-
kładnych danych przewidujemy, że licz-
ba wystawców i odwiedzających będzie 
większa niż w roku ubiegłym.

Wierzę, że na stoiskach wystawców             
w tym roku będą organizowane wyda-
rzenia godne zapamiętania. Nie zdradza-
jąc szczegółów, wiemy, że będzie wiele 
innowacyjnych i kreatywnych produktów 
do odkrycia oraz premier nowych marek.
Branża optyczna jest dynamiczna, a targi 
odzwierciedlają tę energię. Trzeba spę-
dzić jakiś czas na stoiskach, aby docenić 
pracę firm, które są bardzo zmotywo-
wane do pokazania swoich innowacji               
i podzielenia się doświadczeniem w przy-
jaznej atmosferze.

Renoma targów SILMO Paris opiera się 
na wyczerpującej ofercie oraz bardzo 
bogatym ekosystemie informacyjnym 
z dodatkowymi narzędziami dostęp-
nymi dla wystawców i zwiedzających, 
jak przestrzeń SILMO Next, Forum Tren-
dów, Trends by SILMO, Nagrody SILMO 
d’Or czy SILMO Academy, które promu-
ją bogactwo twórcze i zaawansowanie 
technologiczne wystawców. W tej edy-

cji poszerzamy nasz wachlarz o konkurs   
SILMO Optical Design, który ma zaofero-
wać rozpoznawalność przyszłym projek-
tantom. Listę nominowanych wybranych 
przez profesjonalne jury oraz zwycięzcę 
konkursu będzie można poznać podczas 
targów na forum SILMO Next.

Po pandemii, która sparaliżowała świat, 
stoimy w obliczu wojny w Europie, po-
wodującej napięcia związane z energe-
tyką, ograniczenia społeczne, inflację               
i zachwianie perspektyw wzrostu. Prze-
mysł optyczny doświadcza tych samych 
problemów, co każda branża; wszyscy 
profesjonaliści muszą myśleć o wspól-
nych rozwiązaniach, dostosowywać się 
do zmian i być kreatywnymi, aby przejść 
przez ten okres. Jesteśmy jednak związa-
ni z sektorem zdrowia, który często jest 
priorytetem dla ludzi na całym świecie. 
Naszym zadaniem jest wysłuchiwanie 
ich obaw i potrzeb, aby zapewnić uczci-
we i konstruktywne rozwiązania.

Wszystkie informacje są dostępne na na-
szej stronie internetowej silmoparis.com. 
Nasz zespół jest otwarty na potrzeby         
i oczekiwania każdego klienta. Targi SIL-
MO Paris są otwarte na świat 24 godziny 
na dobę. Witamy wizjonerów!

Wywiad OKO x SILMO PARIS 
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Rozmowa na temat tegorocznej edycji 
targów SILMO w Paryżu

OKO:
Tegoroczna edycja targów 
SILMO Paris jest zaplanowana 
na okres od 23 do 26 września 
2022 roku. Organizatorzy pod-
jęli istotną decyzję o przygo-
towaniu targów w 2021 roku,                
a tegoroczne są jej kontynuacją. 
Jaka jest rola targów w Paryżu 
dla sektora optycznego i dla 
powrotu do normalności po 
kryzysie wywołanym pandemią 
COVID-19?

26

Jakie są Państwa przewidy-
wania dotyczące frekwencji 
wystawców i odwiedzających?

Jakie są Państwa przewidywa-
nia na rok 2022 i 2023? Jakie 
wyzwania i możliwości będą 
stały przed sektorem optycz-
nym w nadchodzącym okresie?

Na jakie wydarzenia mogą liczyć 
wystawcy i odwiedzający SILMO 
w tym roku?

* Lokalne eventy branżowe zorganizowane                                             
z utrzymaniem rygoru sanitarnego związanym 
z pandemią. Odbyły się one w 2020 roku w ta-
kich miastach jak Paryż, Kopenhaga, Bordeaux.

Jakie nowe wydarzenia i inicjaty-
wy są przewidziane w tegorocz-
nej edycji targów SILMO Paris?

W jaki sposób wystawcy i od-
wiedzający mogą zgłaszać chęć 
udziału w Targach?

Paweł Lepert:
Vadim Eyewear rozpoczął swoją działal-
ność w 2009 roku i pierwszym krokiem, 
który zrobiliśmy w stronę branży optycz-
nej, było otwarcie naszej małej manufaktu-
ry okularów. 
Początki były bardzo trudne, ponieważ 
musiałem naprawdę mocno zmienić swo-
je życie, by móc rozwijać produkcję. Gdy 
startowaliśmy na Targach Optyka w Po-
znaniu, miałem małe 6-metrowe stoisko, 
ale sprzedaliśmy wtedy tyle opraw, że przy 
ówczesnym nakładzie produkcji miałem 
zamówienia prawie na 8 miesięcy. Tak więc 
Vadim Eyewear od samego początku miał 
dużo pracy.

Jestem trzecim pokoleniem optyków w ro-
dzinie i chcąc zrobić coś więcej w tej branży, 
postanowiłem projektować własne okulary. 
Chciałem, aby ludzie nosili stworzone prze-
ze mnie modele. 
Zaczęło się od tego, że kiedy pracowałem 
w salonie optycznym u taty – Mariusza 
Leperta, bardzo często mieliśmy naprawy        
i czasami z trzech par okularów tworzyłem 
jedną. Podobało mi się, że osoby, które od-
bierały okulary, stwierdzały że wyglądają 
one ciekawiej i leżą dużo lepiej niż przed 
naprawą. 
Ponieważ mój ojciec był nietuzinkowym 
człowiekiem, posiadał kolekcję przeróżnych 
niszowych marek. To on rozwijał we mnie 
pasję do pięknych niestereotypowych 
okularów. Mieliśmy w salonie na przykład 
oprawy od Alaina Mikli, które w tamtych 
czasach – 20 lat temu – należały do rzad-
kości  i były z importu, a nie od dystrybu-
tora. Trzeba było samemu je zdobyć. Wciąż 
mam na przykład oprawki Goold&Wood 
z tamtych lat i inne modele z początków 
produkcji różnych niezależnych firm. 
Mój ojciec był także jednym z prekursorów, 
którzy wprowadzali do sprzedaży lokalnej 
w moim mieście kolekcję Etnia Barcelona. 
Warto podkreślić, że nie był on optykiem-
przedsiębiorcą lecz optykiem-rzemieślni-
kiem i to właśnie on nauczył mnie robie-
nia okularów wykorzystując nietuzinkowe 
materiały. Myślę, że z uwagi na jego pasję 
ja poszedłem o krok dalej, na który być 
może on sam nie miał wystarczającej de-
terminacji. 
Przez to, że pracowałem u niego 7 lat, bar-
dzo spodobał mi się sam proces tworzenia 
opraw, ich designu, i w tym czasie moim 
największym marzeniem stało się otwarcie 
produkcji okularów, gdzie mógłbym two-
rzyć swoje modele. Bardzo chciałem sam 
kreować modę okularową. 

Kiedy zaczynałem, bardzo ważnymi osoba-
mi, które wywoływały we mnie pragnienie 
zmiany i które mnie inspirowały, był Alain 
Mikli i muszę to przyznać - mój ojciec. Obaj 
mocno przewyższali aktualne standardy. 
Byli o krok do przodu. Też chciałem nale-
żeć do takiej grupy osób. Uważam, że trze-
ba przeglądać trendy modowe. Jestem na 
wszystkich międzynarodowych targach, 
gdzie poświęcam dużo czasu na przeglą-
danie nowych kolekcji. Pamiętajmy o tym, 
że Vadim Eyewear to nie tylko moja pasja 
do okularów, ale też biznes, więc cały czas 
szukamy jakiś ciekawych propozycji, które 
moglibyśmy przedstawić naszym klien-
tom.  
Co do aktualnych kolekcji, to taką kolekcją, 
która mi się bardzo podoba, choć niestety 

Wywiad OKO x VADIM EYEWEAR

2021/6

Rozmowa z projektantem okularów i właścicielem 
firmy Vadim Eyewear – Pawłem Lepertem  

Paweł Lepert – projektant, producent 
i dystrybutor markowych opraw, 

właściciel firmy Vadim Eyewear. 

OKO:
Vadim Eyewear to obecnie 
rozpoznawalna i prężnie roz-
wijająca się firma. Opowiedz                        
o początkach Twojej działalności. 
Co sprawiło, że zacząłeś projek-
tować okulary? 

Czy interesujesz się aktualnymi 
trendami w modzie? Czy masz 
swoich ulubionych projektantów 
lub kolekcje?

22
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Patricia Ramo:
Od najmłodszych lat pasjonował mnie 
świat mody i byłam przekonana, że chcę 
zostać projektantką i stworzyć własną 
markę odzieżową. Nie myślałam wtedy 
o projektowaniu okularów i rodzinnym 
biznesie. Natomiast marzeniem mojego 
dziadka było, abym zajęła się projekto-
waniem okularów. Próbował mnie do 
tego przekonać, dając za przykład takie 
projektantki mody, jak Carolina Herrera,                  
która tworzy zarówno kolekcje odzieżowe, 
jak i okularowe. 
 Moje podejście zmieniło się, kiedy za-
częłam studiować modę w Londynie i, aby 
zarobić trochę pieniędzy i zrealizować mój 
własny projekt, podjęłam w czasie wakacji 
pracę w rodzinnej firmie. W tamtym okre-

Wywiad OKO x GIGI STUDIOS 

2022/4

Izabela Maciejewska: 
GIGI Studios to wielopokoleniowa 
firma rodzinna, w której aktualnie 
pełnisz funkcje CEO i Dyrektor Krea-
tywnej. Z doświadczenia wiem, że to 
ogromne wyzwanie kontynuować 
dzieło swoich rodziców. Z jednej 
strony to duża odpowiedzialność  
i wysoko postawiona poprzeczka,             
z drugiej praca w rodzinnej firmie 
jest często wyrazem pasji i miłości. 
Jak to wyglądało w Twoim przypad-
ku? Czy od samego początku wie-
działaś, że chcesz rozwijać rodzin-
ny biznes? 

Rodzinna marka GIGI Studios z Barcelony, wzorem najznamienitszych domów mody, łączy nowoczesny design 
z szacunkiem do rzemiosła. Wszystkie oprawki tej marki są pełne życia, oryginalne i nieszablonowe*. 

Najnowsze kolekcje zaprezentowano w Polsce podczas GIGI Studios Warsaw Eyeshow 2022 w Spark Eye 
Concept Store na warszawskiej Nowej Woli. Podczas spotkania rozmawialiśmy z Patricią Ramo, która od 2015 
roku pełni funkcję Prezes Zarządu i Dyrektor Kreatywnej marki. Jej dziadek założył fabrykę oprawek w latach 
60., jednak to pod rządami Patricii GIGI Studios podbiła kolejne rynki. Dziś okulary katalońskiej firmy można 

kupić w 45 krajach świata. Wyłącznym dystrybutorem marki w Polsce jest firma Scorpion Eyewear.

Patricia Ramo, CEO i Dyrektor 
Kreatywna marki GIGI Studios
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GIGI Studios
LEGACY Capsule Collection
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sie interesy nie szły zbyt dobrze, ale kiedy 
zaczęłam projektować, w sposób natural-
ny zafascynowała i wciągnęła mnie ta pra-
ca i zakochałam się w niej. Z czasem mój 
tata zaufał mi całkowicie i tym sposobem, 
krok po kroku, przejęłam zarządzanie fir-
mą i rozwinęłam markę GIGI Studios. 
 Nie przypuszczałam wtedy, że moje 
projekty odniosą tak duży sukces, ale 
prawdą jest także, że miałam dużo szczęś-
cia – mój tata od dziecka zabierał mnie 
na targi optyczne i do fabryki okularów, 
zapoznał mnie z tym, jak funkcjonuje                                                             
rynek optyczny, i nauczył prowadzić włas-
ny biznes. 

Prezentujemy dziś dwie nowe kolekcje. 
Jedna z nich, LEGACY Capsule Collection, 
jest inspirowana starożytną Grecją i mito-
logią antyczną. Jest to oda do kobiecości 
rozumianej jako siła i możliwości kobiet we 
współczesnym świecie. Jest także rewizją 
tego, co znaczyło być kobietą w mitologii 
greckiej. Dlatego okulary z kolekcji LEGACY 
noszą imiona greckich bogiń. LEGACY chce 
przekazać najbardziej zbuntowaną i potęż-
ną esencję kobiet, które, podobnie jak Gaia, 
Hera i Eirene, są nie tylko boginiami, ale           
i wolnymi duchami, kreatorkami swoich lo-
sów i narratorkami własnych historii. 
 Są to okulary przeciwsłoneczne wy-
konane z rzeźbionego acetatu z łańcucha-
mi i detalami nawiązującymi do mitologii 
greckiej. Kolekcja po raz pierwszy została 
zaprezentowana podczas ekskluzywnego 
eventu w Atenach z przepięknym wido-
kiem na Akropol. 
 Przedstawiamy dziś także zapowiedź 
nowej kolekcji VANGUARD, która jest bar-
dziej odważna, awangardowa, wyrafino-
wana i odpowiadająca na aktualne trendy. 
Są to modele przeciwsłoneczne i korek-
cyjne przeznaczone dla kobiet. Oprawki 
o geometrycznych kształtach i przeska-
lowanych fasonach wykonane są z naj-
wyższej jakości włoskiego acetatu, bardzo 
odważne w formie, mocne, z rzeźbionymi 
kątami. Działają objętością, odzwiercied-
lając pewność siebie i siłę. To najbardziej 
aktualne trendy w modzie okularowej.

To jest bardzo ciekawe pytanie – podoba 
mi się połączenie obu strategii. Myślę, że 
to bardzo ważne. Tworzymy duże kolek-
cje i jest to projekt dość rozbudowanego 
i kompletnego portfolio, więc myślę, że 
ważne jest, aby mieć różne profile talen-
tów w zespole. 
 Pracujemy z projektantem, który ma 
wieloletnie doświadczenie w projektowa-
niu okularów oraz z osobami młodszymi, 
które zajmują się bardziej artystycznym 
projektowaniem mody okularowej i są 
zainteresowane poszukiwaniem ciekawej 
koncepcji, a mniej częścią techniczną. Te 
dwie kombinacje są bardzo dobre i wza-
jemnie się uzupełniają. Jestem bardzo za-
angażowana w część projektową. Równie 
ważne jest dla mnie ciągłe podróżowanie, 
odwiedzanie naszych najważniejszych 
klientów z różnych krajów, aby dobrze 
zrozumieć, jak możemy rozwijać kolekcje, 
aby były jak najlepsze.

Tak, bardzo lubię modę. Odkąd byłam 
mała, interesowałam się modą. Mam swo-
ich ulubionych projektantów z przeszło-
ści, ale też lubię współczesny design. Mu-
szę przyznać, że podobają mi się kolekcje 
Bottega Veneta, ale bardzo lubię też małą 
niezależną markę o nazwie Nanushka.

Spotykamy się dzisiaj na pre-
zentacji nowych kolekcji GIGI 
Studios. Czy możesz powiedzieć, 
czym się charakteryzują i co było 
inspiracją do ich powstania? 

LEGACY chce przekazać 
najbardziej zbuntowaną 
i potężną esencję kobiet, 
które, podobnie jak Gaia, 
Hera i Eirene, są nie tylko 
boginiami, ale i wolnymi 

duchami, kreatorkami 
swoich losów i narratorka-

mi własnych historii. 

Starannie dobierasz swój zespół. 
Wśród kilkuset pracowników dużą 
część stanowią młode kobiety, ta-
kie jak Ty. Dbasz, aby każdy produkt 
sygnowany marką GIGI Studios prze-
chodził ekspercką kontrolę i spełniał 
surowe wymogi. Proces produkcyj-
ny podzielony jest na 100 etapów, 
zaś okulary są wykonywane ręcznie 
przez doświadczonych w dziedzinie 
optyki rzemieślników.
Jak wygląda proces projektowana 
nowych kolekcji w GIGI Studios?                
Czy współpracujecie z doświadczo-
nymi projektantami, czy raczej po-
szukujecie młodych talentów?

Czy interesujesz się aktualnymi 
trendami w modzie? Masz swoich 
ulubionych projektantów?  

Jest to oda do kobiecości 
rozumianej jako siła i moż-

liwości kobiet we współ-
czesnym świecie.

Polskie
ojrzenie

na biznes
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Oczywiście lubię wszystkie :) Mamy bar-
dzo duże portfolio, które jest podzielone 
na różne segmenty. Jednym z nich jest 
kolekcja VANGUARD, którą stworzyliśmy 
specjalnie dla kobiet i to właśnie ona 
najlepiej reprezentuje charakter naszej 
marki – jest najbardziej awangardowa, 
wyrafinowana, uwzględniająca aktualne 
tendencje w modzie, w której design jest 
bardziej kreatywny. Dlatego jest to moja 
ulubiona kolekcja. 

Myślę, że nie ma szkoły, która tego uczy       
i trzeba nabyć wiedzę i doświadczenie na 
własną rękę. Uważam, że najlepiej dużo 
rozmawiać z optykami, którzy, zajmując 
się sprzedażą, mają najlepszy kontakt                  
z klientem i największą wiedzę technicz-
ną. Znają aktualne potrzeby rynku, co jest 
opłacalne, a co nie, my zaś przywiązujemy 
do tego dużą wagę. 

Znakomicie! Dla nas niezwykle ważna jest 
przemyślana i selektywna dystrybucja na 
najwyższym poziomie, dążąca do współ-
pracy z najlepszymi klientami, z niezależny-
mi optykami, którzy mogą być ambasado-
rami naszego produktu. Mamy własną sieć 
dystrybucyjną w Europie i rozpoczynamy 
współpracę w Stanach Zjednoczonych.     
W niektórych krajach wspierają nas dys-
trybutorzy, tak jak w Polsce firma Scorpion 
Eyewear. Współpraca z nimi to ogromna 
przyjemność, ponieważ są profesjona-
listami, którzy mają kreatywne pomysły                                                          
i wiedzą, jak pozycjonować naszą markę 
na najwyższym poziomie. Czujemy się 
szczęściarzami i chcielibyśmy mieć we 

wszystkich krajach świata partnerów,                                                        
z którymi współpraca układa się tak do-
brze, jak z firmą Scorpion Eyewear.

Jest to moja pierwsza podróż do Polski, 
bardzo krótka, bo w ostatnim czasie mam 
dużo pracy, więc przyjechałam na dwa 
dni. Dobrze się składa, że jest taka ładna 
pogoda. Już mam wrażenie, że chcę tutaj 
wrócić.

Opracowanie: INTEROPTYKA
* Cytat za Vogue.pl

Czy masz swoją ulubioną kolekcję 
lub model oprawek? 
Które z projektów GIGI Studios 
są dla Ciebie najważniejsze? 

Okulary, oprócz istotnego aspektu 
wizualnego, muszą spełniać funkcję 
użytkową oraz medyczną, dlatego 
projektowanie opraw okularowych 
wymaga dużej wiedzy i praktyki. 
Czy w Hiszpanii istnieje szkoła dla 
projektantów okularów? 
Czy młodzi projektanci muszą sami 
zdobywać wiedzę i doświadczenie 
w tym zakresie? 

Jak układa się współpraca 
GIGI Studios z firmą 
Scorpion Eyewear?

Czy jesteś pierwszy raz w Polsce? 
Jak odnajdujesz się tutaj? 

Wspaniale – zapraszamy częściej! 
Dziękuję bardzo za ciekawą rozmo-
wę i w imieniu całej redakcji magazy-
nu „OKO” życzę dalszych sukcesów. 
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Marcin Krasnodębski:
Aplikacja Belutti Lustro, stworzona we 
współpracy z AR-Labs.io, to wyjątko-
we narzędzie, dzięki któremu możemy 
przymierzyć okulary przeciwsłoneczne 
w dowolnym miejscu i czasie, jeśli tylko 
posiadamy smartfon i dostęp do inter-
netu. Dzięki autorskim algorytmom mo-
dele okularów 3D dostępne w przymie-
rzalni odpowiadają 1:1 ich faktycznym 
rozmiarom. Oznacza to, że rozwiązanie 
oferowane przez Belutti to nie jedynie 
filtr marketingowy, ale prawdziwe lustro, 
dzięki któremu klienci mogą sprawdzić 
realny rozmiar okularów i upewnić się, 
czy dany model nie będzie dla nich za 
duży lub za mały.  

Od zawsze staramy się kierować nasze 
działania marketingowe do klienta osta-
tecznego i tym samym wspierać na-
szych klientów pośrednich, czyli salony 
optyczne. Wieloletnie budowanie siły 

i pozycji marki Belutti daje efekty, ale 
niesie za sobą również wyzwania, ja-
kie stwarza otaczający nas świat. Świat,       
w którym internet i potrzeba chwili 
stają się czymś nieodzownym. Chcemy 
dać ludziom możliwość przymierzania 
okularów wszędzie, gdzie i kiedy tylko 
chcą: w zaciszu domowym, na plaży czy 
podczas spotkania z przyjaciółmi.

Moim zdaniem są tu same korzyści. 
Klient ostateczny może przymierzać 
okulary gdzie i kiedy chce. Zanim od-
wiedzi salon, ma nieograniczoną ilość 
czasu na podjęcie decyzji, którą może 
konsultować z najbliższymi i przyjść do 
salonu już z pewnym planem na siebie. 
Dzięki aplikacji współpracujące z nami 
salony optyczne mogą oferować klien-
tom przymierzanie modeli, których nie 
ma fizycznie w sklepie. Jeśli wirtualne 
okulary będą pasowały, będzie można je 
zamówić pod konkretnego klienta. 

Aplikacja Belutti nie jest aplikacją sprze-
dażową. My tylko zachęcamy klienta 

ostatecznego, aby w fajny i nowoczes-
ny sposób przymierzył nasze okulary 
i przyszedł dokonać zakupu w salonie 
optycznym. Naszym klientem jest op-
tyk i nasza komunikacja zawsze kieruje 
klienta ostatecznego tylko tam, czyli do 
profesjonalisty.

Cały czas stawiamy przed sobą nowe 
cele. Kolejny to wprowadzenie do apli-
kacji również opraw korekcyjnych, a kto 
wie, może w przyszłości system, który od 
razu będzie umawiał klientów na bada-
nia wzroku we współpracujących z nami 
salonach optycznych. 

Wystartowała wirtualna przymierzalnia 
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– wywiad z Marcinem Krasnodębskim, 
właścicielem marki Belutti

OKO:
Marka Belutti zaprezentowała 
właśnie aplikację, która pełni 
funkcję wirtualnej przymierzalni 
okularów. Co w niej znajdziemy?

Dynamicznie rozwijający się rynek ma duży wpływ na zmianę potrzeb i oczekiwań Klientów. Marka Belut-
ti, wykorzystując technologie rozszerzonej rzeczywistości, zaprezentowała aplikację Belutti Lustro, która 
sprawiła, że mierzenie okularów jeszcze nigdy nie było tak proste! Każdy model, który można przymierzyć 
dzięki aplikacji, wygląda dokładnie tak samo, jak na żywo podczas wizyty w salonie optycznym. Jest to 
następna generacja wirtualnych przymierzalni, która zdecydowanie przerosła możliwości naklejek czy 
modeli dwuwymiarowych. 
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Dlaczego zdecydowali się 
Państwo na wdrożenie aplikacji 
Belutti Lustro? 

Jakie korzyści płyną z aplikacji 
zarówno dla klientów ostatecz-
nych, jak i dla salonów optycz-
nych?

Czym aplikacja wyróżnia się 
spośród dostępnych na rynku?

Jakie są Państwa dalsze plany 
rozwoju aplikacji?

Marcin Krasnodębski,
właściciel marki Belutti
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Targi optyczne 

PATRONAT MEDIALNY

Przed nami ponownie czas integracji, 
spotkań biznesowych, wymiany do-
świadczeń i dobrej zabawy. Wydarzenie, 
organizowane przez Krajową Rzemieślni-
czą Izbę Optyczną przy współpracy Grupy 
MTP, cieszy się w branży ogromnym zain-
teresowaniem. 
Kongres KRIO na stałe wpisał się do kalen-
darza naszej branży jako wydarzenie pre-
stiżowe i przyciąga zarówno wystawców, 
jak i specjalistów z Polski i świata. Ich oferta 
wypełni przestrzeń Wystawy, stanowiąc do-
skonałą okazję do nawiązania bezpośred-
nich kontaktów z dostawcami i partnerami 
biznesowymi – zaprasza Prezes KRIO, Jan 
Witkowski.
Podczas Kongresu wystawcy zaprezentują 
nowe kolekcje opraw okularowych, nowo-
czesny sprzęt, najnowsze akcesoria oraz 
wyposażenie salonów optycznych, a op-
tycy i optometryści poznają aktualne tren-
dy w modzie okularowej, nowości wśród 
soczewek okularowych i kontaktowych 
oraz innowacyjne urządzenia optyczne. Do 
połowy lipca swój udział potwierdziło już 
blisko 100 wystawców.   

Współpraca organizatorów ze środowi-
skiem akademickim pozwala na organizację 
podczas Kongresu Konferencji Naukowej, 
nad którą patronat obejmuje prof. dr hab. 
Ryszard Naskręcki, Kierownik Laboratorium 
Fizyki Widzenia i Optometrii UAM w Pozna-
niu, Dyrektor Centrum ECOTECH-Complex 
UMCS w Lublinie. 
XIV Ogólnopolski Kongres Optyków KRIO to 
znakomita okazja, aby przedyskutować cze-
kające nas wyzwania i zainicjować działania, 
które wzmocnią i przygotują środowisko op-
tyków okularowych i optometrystów na nowe 
czasy – mówi Ryszard Naskręcki.

W tym roku wiodący temat to „Optyka 
okularowa i optometria – nowe wyzwania”. 
Eksperci poprowadzą dodatkowo panele 
poświęcone zagadnieniom biznesowym      
i marketingowym. Stałym punktem pro-
gramu jest Forum Optyków, gdzie poru-
szane są bieżące sprawy nurtujące branżę 
optyczną.

Udział w Kongresie KRIO to doskonała oka-
zja do bezpośrednich spotkań optyków        
z całej Polski, możliwość wymiany zawodo-
wych doświadczeń oraz wypoczynku i do-
brej zabawy. Gościnne progi Hotelu Gołę-
biewski pozwalają na spędzenie tych kilku 
dni w różnorodny sposób, dopasowany do 
oczekiwań Gości. W tym roku, wychodząc 
naprzeciw życzeniom uczestników, orga-
nizatorzy proponują dwa rodzaje Pakietów 
Uczestnictwa. 

Pakiet Podstawowy, poza udziałem w kon-
gresowych wykładach i możliwością od-
wiedzenia stoisk wystawców, pozwoli na 
skorzystanie z wielu atrakcji, jak wstęp do 
Parku Wodnego Tropikana, zabawy tanecz-
nej w Klubie Nocnym czy spędzenia wie-
czoru w hotelowych restauracjach. Pakiet 
Rozszerzony zapewnia dodatkowo w sobo-
tę Wieczór w Restauracji Niebieskiej z po-
częstunkiem, przy spokojniejszej muzyce.
Już dziś możemy zdradzić, że w piątek                
w Klubie Nocnym zagra DJ, zaproszony 
przez firmy HOYA LENS POLAND i SEIKO 
OPTICAL POLSKA, gwarantujący doskona-
łą zabawę przy gorących rytmach. Kolejne 
elementy programu i atrakcji sobotnich 
wieczorów w Restauracji Niebieskiej i Klu-
bie Nocnym będą prezentowane stopnio-
wo, w miarę zbliżania się terminu Kongresu. 
Wierzymy, że również tym razem udział       
w tym święcie polskiej optyki sprosta ocze-
kiwaniom kongresowych Gości.

Udział w Ogólnopolskim Kongresie Opty-
ków KRIO jest możliwy dla osób związa-
nych zawodowo z branżą optyczną i osób 
im towarzyszących. Optycy należący do 
Cechów zrzeszonych w KRIO mają promo-
cyjne warunki uczestnictwa. 
Zgłoszenie udziału i zakup pakietów jest 
możliwy do 8 września lub do wyczerpania 
wolnych miejsc. Osoby, które nie zdecydują 
się na pakiet uczestnictwa, będą mogły za-
kupić karty wstępu na wykłady i Wystawę – 
online lub na miejscu. Informacje dotyczą-
ce Kongresu, program, szczegóły pakietów 
uczestnictwa i karta zgłoszenia znajdują się 
na stronie internetowej: 

www.kongreskrio.pl 

Ogólnopolski Kongres Optyków KRIO 
i Wystawa Optyczna OPTYKA 2022

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na XIV Ogólnopolski Kongres Optyków KRIO oraz Wystawę Optyczną 
OPTYKA 2022, które odbędą się w dniach 20-23 października w Hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
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Na początek zacznijmy od przypomnienia 
niezbędnych definicji. Słownik języka pol-
skiego PWN podaje następującą definicję 
kontrastu w odniesieniu do fizyki: „różni-
ca jasności między jasnymi i ciemnymi 
częściami obrazu”. Co ciekawe, w słow-
niku znajdziemy także pojęcie kontrastu 
wzrokowego jako „właściwości wzroku 
polegającej na różnym postrzeganiu 
przedmiotu w zależności od tła”. Kontrast 
wzrokowy wyróżnia zatem funkcje przed-
miotu i tła, co jest o tyle słuszne, że w ten 
sposób analizujemy świat wokół nas. 

W nauce o widzeniu (ang. vision science), 
ale także ogólnie w optyce czy technice 
optycznej, korzysta się zwykle z jednego 
z trzech wzorów definiujących kontrast. 
Są to: kontrast Webera, kontrast Michel-
sona i tzw. błąd średniokwadratowy (ang. 
mean square error, MSE), który jest stoso-

wany powszechnie w nauce. Wszystkie 
definicje dają w wyniku 0, jeśli obraz jest 
zupełnie niekontrastowy, czyli jednolicie 
szary. Kontrast Webera może rosnąć licz-
bowo do nieskończoności, Michelsona 
do 1. Oba są stosowane praktycznie tylko 
do określania kontrastu w obrazach pe-
riodycznych, zawierających powtarzal-
ne elementy (np. na przemian ciemne                
i jasne linie), zaś błąd średniokwadratowy 
mówi o tym, jak średnio obraz jest różny 
od uśrednionego poziomu. Jeśli obraz 
jest generalnie szary na stałym poziomie                            
z niewielką liczbą pikseli wybijających się 
z tła, to wartość MSE będzie niewielka. 
Jeśli w obrazie będą zarówno piksele bar-
dzo jasne, jak i bardzo ciemne, to wartość 
MSE będzie duża. Motywacją dla stoso-
wania MSE jako miary kontrastu było to, 
że prawdopodobnie lepiej opisuje wra-
żenie, jakie odnosimy, obserwując świat 

wokół nas, który przecież nie składa się              
z monotonnych czarno-białych linii.

Czułość na kontrast, stanowiąca cechę 
układu wzrokowego, to najmniejszy kon-
trast, jaki jesteśmy w stanie zaobserwować 
(dostrzec zmienność), przy czym można 
określać go zarówno w domenie prze-
strzennej (np. pary linii jasne-ciemne, litery 
lub symbole coraz słabiej odróżniające się 
od tła itp.) jak i czasowej (migające wzory). 
Z dość tajemniczych powodów czułość 
na kontrast nie jest podawana jako ten 
„najsłabszy” kontrast, ale jako jego odwrot-
ność, czyli jeśli kontrast wynosi 0,01, to 
czułość wyniesie 100. Być może chodziło  
o to, by operować na ładnych liczbach na-
turalnych. W wielu publikacjach, nie tylko 
naukowych, czułość dodatkowo przedsta-
wia się na wykresie logarytmicznym, aby 
nieco zmniejszyć rozrzut wyników. 

2022/436

Każdy specjalista zajmujący się wzrokiem, niezależnie czy jest to diagnostyka i leczenie, określenie prawidłowej 
korekcji, czy wykonanie pomocy wzrokowej, powinien być zaznajomiony z pojęciem czułości (lub wrażliwości) 
na kontrast i sposobami jej pomiaru. Badanie krzywej czułości na kontrast nie jest jednak badaniem rutyno-
wym, a co więcej, jest często uznawane za niepraktyczne lub ograniczone do bardzo szczególnych zastoso-
wań. Sceptycyzm specjalistów nie dziwi, bowiem z uwagi na kompleksowość zagadnienia i trudności 
z pomiarem, badanie wymaga zwykle więcej czasu i nie przynosi gotowej odpowiedzi na pytania o stan ukła-
du wzrokowego. Czy zatem warto zajmować się kontrastem?
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Zainteresowanych szczegółami rozwoju 
czułości na kontrast z wiekiem zachęcam 
do przejrzenia dostępnego online rozdzia-
łu 7 (Pattern Sensitivity) podręcznika Bria-
na A. Wandella „Foundations of vision” [1].

Podstawowe badanie czułości na kontrast 
u osoby responsywnej może przykładowo 
wyglądać w ten sposób, że osoba badana 
obserwuje na ekranie wyświetlacza op-
totypów wzory prążkowe o różnej gęsto-
ści (różnej częstości przestrzennej) i pod 
różnymi kątami, starając się odgadnąć 
kierunek. Można też rozpoznawać litery                                
o zadanym kontraście względem tła na 
papierowej tablicy ustawianej w różnych 
odległościach (Rys. 1). Bodźców jak i sposo-
bów rejestrowania odpowiedzi jest wiele, 
co sprawia pewną trudność, jeśli chcemy 
porównać dwa badania. Badanie czułości 

na kontrast jest zwykle oparte na szarych 
wzorach lub optotypach, ale możliwe jest 
także analogiczne badanie dla określonej 
barwy.

Warto w tym miejscu uzmysłowić sobie, 
że zupełnie inne badanie wzroku, będące 
podstawą m.in. monitorowania jaskry – pe-
rymetria – jest w istocie badaniem czułości 
na kontrast. Pacjent naciska przycisk w mo-
mencie dostrzeżenia jaśniejszego bodźca 
na określonym tle. To znaczy, że przy zbyt 
małej różnicy pomiędzy przedmiotem        
a tłem (zbyt małym kontrastem) nie nastą-
pi reakcja.

Wynik – krzywa czułości na kontrast – jest 
zależny od wielu czynników w układzie 
wzrokowym człowieka i w tym upatru-
ję pozornej niepraktyczności. Niektóre              

z nich to: oświetlenie (w sensie charakte-
rystyki widmowej), wielkość źrenicy (gdy 
jest mała, dominuje dyfrakcja, zaś gdy jest 
duża, dominują aberracje), adaptacja (po 
obejrzeniu kilku wzorów o jednej częstości 
przestrzennej następuje zmniejszenie czu-
łości na tę częstość), wada refrakcji (rozog-
niskowanie powoduje nakładanie na siebie 
przedmiotów, „rozmazanie”), wiek (czułość 
naturalnie zmienia się), leki (zmiana działa-
nia układu nerwowego). To powoduje, że 
czułość na kontrast jest używana głównie 
do monitorowania procesu rekonwale-
scencji po operacjach chirurgii refrakcyjnej 
lub zaćmy, bowiem wtedy mamy jeden 
dobrze określony czynnik wpływający na 
krzywą czułości na kontrast [4].

Mimo opisanych wyżej trudności, badanie 
czułości na kontrast może być też niezłym 
predyktorem rozwoju różnych wad i pato-
logii układu wzrokowego. Nawet niewielkie 
niedokorygowanie powoduje słabsze po-
strzeganie kontrastu w zakresie wysokich 
częstości przestrzennych („gęstych wzo-
rów”) [5]. Zaćma przyczynia się do równo-
miernego spadku czułości we wszystkich 
zakresach częstości przestrzennych (roz-
proszenie światła w soczewce zaćmowej 
daje zwiększenie jasności tła i spadek kon-
trastu) [6]. Jaskra daje obniżenie zdolności 
dostrzegania wzorów zmiennych w prze-
strzeni i czasie [7]. Pojawiają się doniesienia 
o związku pomiędzy czułością na kontrast    
a chorobami takimi jak schizofrenia [8], cho-
roba Alzheimera i in. neurodegeneracyjne 
[9,10], retinopatia barwnikowa czy AMD [11]. 
Nawet jakość homeostazy powierzchni 
oka ma znaczenie dla czułości na kon-
trast, co wiadomo od lat 90. XX w. [12] 
Badane są także zależności pomiędzy 
obniżeniem krzywej czułości na kontrast 
a częstością upadków [13]. Dowiedziono, 
że w przypadku wysokiej krótkowzroczno-
ści grubość struktur siatkówki jest zmniej-
szona i towarzyszy jej mniejsza czułość na 
kontrast [14]. Wraz ze starzeniem się spo-
łeczeństwa wszystkie wymienione wyżej 
schorzenia i problemy będą stawać się 
coraz bardziej powszechne.
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OBJAWY OKULISTYCZNE 

Objawy okulistyczne, które mogą 
się pojawić w przebiegu zakaże-
nia SARS-CoV-2 wynikają z obec- 
ności wirusa w �lmie łzowym i wy-
dzielinie worka spojówkowego. 
[10] Do tej pory opisano jedynie 
przypadki zapalenia spojówek 
i obrzęku spojówki wywołane 
obecnością wirusa SARSCoV-2. 

PROFILAKTYKA

Pracownicy oddziałów i poradni 
okulistycznych są szczególnie 
narażeni na transmisje wirusa 
wynikającą ze specy�ki badania 
okulistycznego (odległość twarzy 
pacjenta od lekarza w lampie 
szczelinowej <1.8 m, którą uznaje 
się za wysoki czynnik ryzyka 
przeniesienia wirusa). 

Dostępne formy ochrony osobi-
stej to:
a) Fartuch jednorazowy,
b) Maski: chirurgiczne FFP2, FFP3,
c) Przyłbice, gogle,
d) Rękawiczki [11].

Należy także pamiętać o regular-
nej dezynfekcji rąk, lampy szczeli- 
nowej, przedmiotów, które mają 
kontakt z pacjentem. 

Zalecane środki dezynfekcyjne to 
70% roztwór alkoholu etylowego, 
0.1% podchloryn sodu, 5% środek 
wybielający, szpitalne środki 
odkażające wirusobójcze [12]. 

Każdy element sprzętu okulistycz-
nego powinien być zdezynfeko-
wany przed i po kontakcie z każ-  
dym pacjentem (lampa szczelino-
wa, tonometr Goldmana, trójlu-
stro). 

W związku z pandemią proponu-
jemy wprowadzić trzystopniowy

poziom zachowania środków
w opiece okulistycznej nad 
pacjentem [13]: 

I. Poziom pierwszy zawiera:

a) ograniczenie rutynowych wizyt 
i zabiegów o charakterze świad-
czeń planowych (z wykluczeniem 
stanów zagrażających nieodwra-
calnym pogorszeniem widzenia), 
odroczenie planowych zabiegów 
okulistycznych, wprowadzenie 
teleporad, e-recept,

b) wprowadzenie ankiety epide-
miologicznej 

(1. Kontakt z osobą 
z objawami COVID-19 lub 
zakażoną wirusem SARS-CoV-2, 
2. Przebywanie w ciągu ostat-
nich 14 dni na terenach
z wysokim odsetkiem zakażeń,
3. Objawy T ciała>380 C, kaszel, 
duszność), 

będącej podstawą do prowadze-
nia triagu pacjentów zgłaszają-
cych się do okulisty,

c) zaprzestanie wykonywania 
procedur wytwarzających 
aerozol, np. tonometria bezkon-
taktowa (air-pu�), endoskopowe 
udrażnianie dróg łzowych, 
znieczulenie ogólne,

d) przeprowadzenie szkoleń 
z zakresu minimalizowania ryzyka 
zakażenia w obliczu pandemii dla 
personelu medycznego.

II. Poziom drugi zakłada:

a) stosowanie przegrody (osłonek 
ochronnych) na lampy szczelino-
we, odgradzających pacjenta od 
lekarza. Zmniejsza to ryzyko aspi- 
racji przez personel okulistyczny 
wydychanego przez pacjenta 
powietrza, potencjalnie zawierają-
cego cząsteczki SARSCoV-2, 

b) częsta dezynfekcja rąk perso-
nelu i wyposażenia gabinetu 
okulistycznego,

c) codzienne mierzenie tempera-
tury ciała, zgłoszenie pracodawcy 
wstąpienia objawów: duszności, 
kaszlu, gorączki, wymiotów, 
biegunki.

III. Poziom trzeci zawiera:

a) noszenie masek przez wszyst-
kich pracowników placówek 
okulistycznych i pacjentów,

b) ścisła higiena rąk,

c) używanie odpowiednich 
środków ochrony przez personel 
medyczny (PPE: personal protecti-
ve equipment), 

d) pacjenci powinni zachowywać 
minimum 1 m odstępu od siebie 
(w poczekalni). 

Każdy pacjent zgłaszający się do 
poradni/szpitala okulistycznego 
powinien zostać poddany zmierze-
niu temperatury ciała i poproszo-
ny o wypełnienie krótkiej ankiety 

(1. Kontakt z osobą z objawami 
COVID-19 lub zakażoną wirusem 
SARS-CoV-2, 
2. Przebywanie w ciągu ostat-
nich 14 dni na terenach z wyso- 
kim odsetkiem zakażeń, 
3. Objawy T ciała>380 C, kaszel, 
duszność), 

będącej podstawą do powzięcia 
szczególnych środków ostrożno-
ści. 

W tabeli 2 zostały przedstawione 
konieczne środki ostrożności, 
które powinien podjąć personel 
medyczny poradni/szpitala 
okulistycznego w zależności od 
sytuacji klinicznej i epidemiolo-
gicznej. [2] 

Przedruk z:  J. P. Sza�ik, M. Stopa, A. Horban, J. Przybek-Skrzypecka, A. Bakunowicz-Łazarczyk, D. Dobrowolski, I. Grabska-Li- berek, J. Izdebska, J. Kałużny, J. Mackiewicz,
M. Misiuk-Hojło, E. Mrukwa-Kominek, B. Romanowska-Dixon. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Okulistycznego dotyczące postępowania z pacjentem okulistycz-
nym w czasie epidemii COVID-19. Klinika Oczna 2020; 122 (1): 11-13. doi: https://doi.org/10.5114/ko.2020.94206

Rys. 1. Przykładowa tablica, tzw. Pelli-
Robson Contrast Sensitivity Chart, 
zaproponowana w 1988 r., a wykorzy-
stywana powszechnie do dziś [2].

Co ciekawe, zdolność układów optycznych do przenoszenia kon-
trastu jest znana i badana od dziesięcioleci, stanowiąc narzędzie do 
oceny jakości obrazowania m.in. obiektywów. Technicznie proce-
dura polega na tym, że w płaszczyźnie przedmiotowej układu obra-
zującego ustawia się maksymalnie kontrastowe wzory paskowe, 
a w płaszczyźnie obrazowej rejestruje otrzymany obraz. Ponieważ 
nie istnieje układ idealny, uzyskany obraz końcowy nie jest tak 
dobrze kontrastowy jak oryginał. Końcowy poziom kontrastu jest 
opisywany wzorem Webera lub Michelsona.

Rys. 2. Przykładowy wzór Gabora 
o określonej częstości przestrzennej, 
kierunku i kontraście, dostępny w wie-
lu wyświetlaczach optotypów [3].
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Wydaje się, że potencjał diagnostyczny ba-
dania czułości na kontrast nadal nie został 
w pełni wykorzystany w działalności kli-
nicznej i zbyt rzadko oraz niesystematycz-
nie wykonuje się testy. W szczególności to, 
że pacjent, szczególnie w podeszłym wie-
ku, osiąga normatywną ostrość wzroku, 
nie przekłada się bezpośrednio na komfort 
funkcjonowania w środowisku wzroko-
wym, które z natury nie jest tak kontrasto-
we jak testy na tablicy optotypów. Wiek 

jest czynnikiem ryzyka w rozwoju wielu 
chorób. Badanie czułości na kontrast nie 
przywróci wzroku ociemniałym, ale po-
zwoli na wcześniejsze podjęcie decyzji    
o leczeniu i dobór lepszej korekcji.

Inną istotną grupą osób, których czułość 
na kontrast jest kluczowa dla ich życia, 
stanowią kierowcy, którzy funkcjonu-
ją często w warunkach zmierzchowych 
(mezopowych) lub skotopowych, a jedy-

nie w badaniach dla kierowców zawodo-
wych stosuje się niewielką część testów 
czułości na kontrast. Warto to zmienić. 
Marzeniem zaś, z gatunku praktycznie 
niewykonalnych, jest coroczne komplek-
sowe badanie wzroku wszystkich obywa-
teli naszego państwa, a co za tym idzie, 
lepsza diagnostyka i leczenie, czego so-
bie i państwu życzę.

Rys. 3. Zmiana struktury unaczynienia i grubości warstw siatkówki w wysokiej krótkowzroczności 
prowadzi do spadku czułości na kontrast [15].



MioControl
Minusy pod kontrolą
SOCZEWKI DO KONTROLI KRÓTKOWZROCZNOŚCI U DZIECI

A

B

C

A | Strefa jednoogniskowa
Moc główna (sph/cyl)

B | Strefa rozogniskowania
Zmiana mocy 2.00-3.00D

C | Strefa stabilnej mocy
Dla łatwej adaptacji

Soczewki MioControl to skuteczne i bezpieczne 
rozwiązanie dla korekcji krótkowzroczności.
Swoją budową przypominają wieloogniskowe 
soczewki kontaktowe. 

Soczewki MioControl w centralnym obszarze o średnicy około 
12 mm mają stałą moc. Jest to obszar służący do zapewnienia 
prawidłowej korekcji wzroku zdiagnozowanej podczas 
standardowego badania. Poza centralnym obszarem następuje 
płynna zmiana mocy od 2.00 do 3.00 dioptrii (całkowita 
średnica rozogniskowania wynosi 33 mm). Moc rozchodzi się 
promieniście od środka optycznego na zewnątrz soczewki. 
Taki rozkład mocy wyklucza pojawienie się aberracji bocznych 
znanych z soczewek wieloogniskowych, w których moc 
zmienia się w osi pionowej szkła.

Soczewki MioControl objęte są gwarancją adaptacji
i dostępne są dla wszystkich klientów SZAJNA.

https://szajna.pl/kontakt/
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Od chwili wznowienia działalności po pan-
demii, czyli od października 2021 roku do 
teraz, wykonaliśmy ponad 250 par oku-
larów. W tej liczbie około 140 par „powę-
drowało” do szpitala St. Joseph Clinic and 
Maternity Home w Kwahu Tafo (Ghana), 
gdzie Dominika, wolontariuszka Salezjań-
skiego Ośrodka Misyjnego (a jednocześ-
nie absolwentka optometrycznych studiów 
magisterskich na Wydziale Podstawowych 
Problemów Techniki Politechniki Wrocław-

skiej), sprawdzała wzrok i dobierała korek-
cję okularową, a my wykonywaliśmy okula-
ry według jej zleceń.
Od początku swej działalności Fundacja 
jest związana z Wydziałem Podstawo-
wych Problemów Techniki Politechniki 
Wrocławskiej, gdyż tu powstała jej idea 
i spośród jego pracowników dydaktycz-
nych wywodzi się jej Zarząd. Przez wiele 
lat korzystaliśmy  z pomieszczeń pracowni 
dydaktycznych Wydziału, a podopieczni 

Fundacji byli badani w ramach regularnych 
zajęć ćwiczeniowych. 
W tym roku Fundacja uzyskała nowe moż-
liwości działania, gdyż dzięki bliskiej współ-
pracy z Towarzystwem Opieki im. św. 
Brata Alberta uzyskaliśmy pomieszczenie                    
w jednym ze schronisk dla bezdomnych 
mężczyzn we Wrocławiu. Mamy tam teraz 
swoje miejsce, gdzie mogliśmy urządzić 
pracownię, a dzięki pomocy, niezawod-
nych jak zawsze, Sponsorów wyposażyć 

2022/440

Od 8 lat, z przerwą spowodowaną pandemią COVID-19, Fundacja „Wzrok Ubogim” zaopatruje w okulary korek-
cyjne osoby, które tego potrzebują, a nie mogą sobie pozwolić na zakup w zakładzie czy salonie optycznym. 

Służymy osobom bezdomnym, pokrzywdzonym przez los w różny sposób, a ostatnio także uchodźcom z Ukrainy. 
Wśród osób, na których rzecz działa Fundacja, byli głównie mieszkańcy schronisk dla bezdomnych, 

ale także osadzeni w zakładzie karnym czy pensjonariusze domów pomocy społecznej. Szczególną dziedziną 
działalności Fundacji jest wspieranie przedsięwzięć misyjnych w krajach Afryki. 

0000

FUNDACJA „WZROK UBOGIM” 
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ją w niezbędny sprzęt. Część urządzeń już 
mieliśmy, a teraz doszedł jeszcze autore-
fraktometr i rzutnik, a także bardzo po-
mocny pupilometr i myjka. Przydałoby się 
jeszcze parę rzeczy, ale z pewnością i one 
się kiedyś znajdą.
Działalność Fundacji oparta jest od począt-
ku na wolontariacie studentów Wydzia-
łu Podstawowych Problemów Techniki 
Politechniki Wrocławskiej działających               
w ramach Koła Naukowego „Visus”. To oni 
– studenci optometrii – przeprowadzają 
pomiary refrakcji i dobierają korekcję. Warto 
zauważyć, że to nie tylko działalność cha-
rytatywna, ale także dobra praktyka. Wśród 
naszych podopiecznych są bowiem różne 
osoby, niekiedy trudne w komunikacji, ze 

skomplikowanymi wadami i nietypowymi 
potrzebami. 
Montaż okularów to z kolei domena stu-
dentów optyki okularowej, którzy robią to 
w ramach zajęć z technologii okularowych. 
Ponadto, ostatnio nawiązaliśmy kontakt       
z Technikum nr 18 we Wrocławiu, w któ-
rym istnieje klasa o profilu technik optyk. 
Zapewne i uczniowie tej klasy pomogą 
nam w wykonywaniu okularów. 
Fundacja działa bez żadnych funduszy, wy-
korzystując wyłącznie darowizny rzeczowe 
zarówno oprawek okularowych, jak i socze-
wek. Tu oczywiście zawsze niezawodne są 
takie firmy jak JZO, HOYA, Szajna Laborato-
rium Optyczne czy Jai Kudo, które od daw-
na wspierają nas, dostarczając bezpłatnie 

zamawiane przez nas soczewki. Mamy także 
wsparcie prywatnych optyków – właścicie-
li zakładów i salonów optycznych, którzy 
pomagają nam w montażu okularów, a cza-
sem ich kompletnym wykonaniu. Trudno tu 
wszystkich wymienić, więc w tym miejscu 
wszystkim naszym Przyjaciołom i Darczyń-
com serdecznie dziękujemy (i liczymy oczy-
wiście na dalszą pomoc). 

Informacje o Fundacji oraz bieżące 
wiadomości można znaleźć na stronie:
www.wzrok-ubogim.org, oraz 
https://www.facebook.com/profile.
php?id=100066529221669
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Korowe a mózgowe zaburzenia widzenia
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Ważne jest, żeby rozróżnić korowe zaburze-
nia widzenia od mózgowych zaburzeń 
widzenia.  Te dwa terminy nie są równo-
znaczne. W anglojęzycznej literaturze 
dotyczącej zaburzeń widzenia o etiologii 
związanej z uszkodzeniem mózgu jest 
stosowany skrót CVI, który wykorzystuje się 
do rozwinięcia następujących terminów:
- cortical visual impairment – korowe 
uszkodzenie widzenia,
- cerebral visual impairment – mózgowe 
uszkodzenie widzenia,
- cognitive visual impairment – kognitywne 
uszkodzenie widzenia.

Mózgowe zaburzenia widzenia to termin 
używany do opisania szerokiego spektrum 
zaburzeń przetwarzania wzrokowego, 
które wynikają z dysfunkcji drogi i/lub 
wzrokowych ośrodków korowych i podko-
rowych w mózgu. Ich skutkiem może być 
obniżona obustronnie ostrość wzroku, 
ubytki w polu widzenia, brak lub obniżona 

wrażliwość na kontrast, brak lub zaburze-
nia �ksacji, brak lub zaburzenia śledzenia 
wzrokowego, zaburzenia aktywności mo- 
torycznych kontrolowanych za pomocą 
wzroku, zaburzenia percepcji i przetwarza-
nia wzrokowego. 

Reasumując, termin korowe zaburzenia wi- 
dzenia jest węższy w stosunku do terminu 
mózgowych uszkodzeń widzenia, chociaż 
często pojęcia te są używane zamiennie. 
Należy pamiętać, że zaburzenia dotyczące 
percepcji lub przetwarzania wzrokowego 
mogą wynikać z uszkodzenia innych ukła- 
dów w mózgu, nie tylko kory wzrokowej. 

ŻEBY MÓWIĆ O KOROWYCH ZA- 
BURZENIACH WIDZENIA, POWIN-
NY ZAJŚĆ PONIŻSZE WARUNKI:

• dobre wyniki w badaniu okulistycznym 
i/lub optometrycznym lub badanie widze-
nia, które ujawnia pewne zaburzenia,              

ale nie wyjaśnia całkowicie problemów           
z widzeniem;
• historia medyczna pacjenta obejmuje 
problemy neurologiczne;
• obecność charakterystycznych zacho- 
wań wzrokowych;

CHARAKTERYSTYCZNE ZACHOWA- 
NIA WZROKOWE:

- preferencja koloru,
- potrzeba ruchu,
- latencja wzrokowa,
- preferencyjne pole widzenia,   
- trudności z patrzeniem na złożone    
bodźce wzrokowe, 
- potrzeba światła,
- trudności z patrzeniem na odległość,
- atypowe odruchy wzrokowe,
- trudności z patrzeniem na nowe bodźce 
wzrokowe,
- trudności z koordynacją wzrokowo-ru-
chową.
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Korowe zaburzenia widzenia to zaburzenie w sposobie przetwarzania i interpretacji świata widzialnego. Wiele osób                              
z korowym zaburzeniem widzenia przechodzi podstawowe okulistyczne i optometryczne badania wzroku, ale nie potra� 
zinterpretować tego, co widzi i jest im trudno uczestniczyć w czynnościach, które wymagają użycia wzroku. Ci pacjenci 
często oceniani są jako osoby mniej inteligentne, co jest błędem. Oni po prostu nie mają dostępu do wszystkich informacji 
wzrokowych. Terapia i rehabilitacja widzenia może nauczyć ich rozróżniać, de�niować, interpretować, zbierać i integrować 
informacje wzrokowe, a co za tym idzie, poprawi funkcjonowanie wzrokowe oraz – co najważniejsze – jakość życia. 

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

oraz www.barbarapakula.pl 
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1. PREFERENCJA KOLORU
Dzieci z  CVI wykazują silne zainteresowa-
nie konkretnymi kolorami. Ich uwagę 
wzrokową przyciągają jaskrawe, nasycone 
barwy.

Niekiedy mamy do  czynienia z „naucze-
niem się koloru” poprzez częstą ekspozycję 
zabawki czy innego przedmiotu.

Preferencja koloru jest jedną z cech, która 
odróżnia dzieci z  CVI od  słabowidzących, 
dla których  większe znaczenie ma duży 
kontrast.

2. POTRZEBA RUCHU
Dzieci z  CVI są bardziej zainteresowane 
przedmiotami z  komponentą ruchu niż 
przedmiotami statycznymi. Niektóre z nich 
są w  stanie dostrzec przedmioty tylko 
wtedy, jeżeli same się poruszają  (np. 
kołysząc się) lub gdy  dane przedmioty są      
w ruchu.

3. LATENCJA WZROKOWA
Latencja wzrokowa odnosi się do opóźnie-
nia odpowiedzi wzrokowej, które mierzone 
jest od  momentu zaprezentowania bodź- 
ca do  momentu, w  którym  dany bodziec 
został zauważony.

4. PREFERENCJA POLA WIDZENIA
Ignorowanie informacji prezentowanych     
w  pewnych obszarach pola widzenia lub 
obracanie głowy w  celu ujrzenia przed-
miotu z  konkretnej części pola widzenia.

Dzieci z CVI przejawiają zwykle preferencję 
peryferyjnego pola widzenia. 
Czasami zdarza się, że  wykazują preferen-
cję mieszaną (preferencja pola widzenia 
dla każdego oka jest inna) lub hemianop-
sję (niedowidzenie połowicze – brak
zdolności widzenia w jednej połowie pola 
widzenia).

5. TRUDNOŚCI Z PATRZENIEM NA 
ZŁOŻONE BODŹCE WZROKOWE
– złożoność wzorów na  powierzchni
przedmiotu,
– złożoność środowiska (bałagan wzro-
kowy),
–  złożoność ludzkich twarzy,
–  złożoność bodźców sensorycznych.

6. POTRZEBA ŚWIATŁA
Nadmierne wpatrywanie się w  światło. 
Dzieci z  CVI mogą spędzać bardzo dużo 
czasu przyglądając się źródłom światła – 
naturalnym oraz sztucznym.

Dziecko może przyglądać się światłu ze 
względu na  potrzebę stymulacji wzroku, 
ale bywa i  tak, że  jest to próba uniknięcia 
zbyt złożonego otoczenia.
Dodatkowo występuje nieumiejętność
odbioru informacji wzrokowej i  słuchowej 
występujących jednocześnie.

7. TRUDNOŚCI Z  PATRZENIEM
NA ODLEGŁOŚĆ
Ustawienie twarzy w  odległości kilku-/kil-
kunastu centymetrów od przedmiotu oraz 
duże problemy z  rozpoznaniem nawet
znanych czy  dużych rzeczy znajdujących 
się poza najbliższym otoczeniem.

8. ATYPOWE ODRUCHY  WZRO-
KOWE
Odruch mrugnięcia w  odpowiedzi na 
dotknięcie w nasadę nosa oraz na szybko
zbliżający się bodziec (np.  rękę) w  linii
środkowej ciała mogą być opóźnione bądź 
nie występować wcale.

9. TRUDNOŚCI Z PATRZENIEM NA 
NOWE BODŹCE WZROKOWE

nowymi przedmiotami. Preferują przedmio-
ty, które widziały wcześniej już wiele razy.

10. BRAK KOORDYNACJI WZRO-
KOWO-RUCHOWEJ
Większość dzieci z CVI ma problemy z jed- 
noczesnym patrzeniem i sięganiem.
Niektóre z nich mają tendencję do lokaliza-

cji i �ksacji wzroku na danym przedmiocie,    
a następnie odwrócenia wzroku i sięgnię-
cia w kierunku przedmiotu.

Terapia widzenia u niemowląt i małych 
dzieci jest łatwiejsza i przynosi lepsze
efekty, ponieważ dzieci w ciągłym wzroście 
wykazują większą plastyczność wzrokową.
Wzrost i trwałość efektów terapii zależy od 
wsparcia środowiska oraz neurostabilności 
ośrodkowego układu wzrokowego. 
W przypadku starszych dzieci, nie wiado-
mo kiedy kończy się plastyczność w za- 
kresie rozwoju wzroku, dlatego należy
spodziewać się postępów rozwoju widze-
nia, chociaż tempo może być wolniejsze, 
ponieważ dziecko jest poza największym 
okresem plastyczności wzrokowej.

Pracując z dzieckiem z korowymi zabu- 
rzeniami widzenia, należy pamiętać, że:
• proces terapeutyczny powinien być
włączony do codziennych zajęć dziecka, 
• adaptacje środowiska powinny być 
zaprojektowane na podstawie indywidual-
nych potrzeb pacjenta,
• samo stymulowanie wzroku nie powin-
no być celem samym w sobie, powinno 
prowadzić do zwiększenia funkcjonowania 
pacjenta w środowisku i podnosić jego 
kompetencje i możliwości. 

Terapia widzenia z pacjentami z korowymi 
zaburzeniami widzenia jest pracą indywi-
dualną. Zawsze jest poprzedzona wnikliwą 
diagnozą okulistyczną, optometryczną,
neurologiczną. Określenie poziomu zabu- 
rzeń, ich zakresu i wyznaczenie programu 
pracy to początek, niekiedy długiej, ale
ciekawej drogi. 
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– złożoność wzorów na powierzchni

przedmiotu,
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– złożoność ludzkich twarzy,

– złożoność bodźców sensorycznych.

6. POTRZEBA ŚWIATŁA
Nadmierne wpatrywanie się w światło.

Dzieci CVI mogą spędzać bardzo dużo

czasu przyglądając się źródłom światła –

naturalnemu oraz sztucznemu.

Często dziecko może przyglądać się

światłu ze względu na potrzebę stymulacji

wzroku, ale bywa i tak, że jest to próba

uniknięcia zbyt złożonego otoczenia.

Dodatkowo występuje nieumiejętność

odbioru informacji wzrokowej i słuchowej
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Ustawienie twarzy w odległości kilku-/kil-

kunastu centymetrów od przedmiotu oraz

duże problemy z rozpoznaniem nawet
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Dzieci z CVI wydają się niezainteresowane

nowymi przedmiotami. Preferują przedmio-

ty, które widziały wcześniej już wiele razy.

10. BRAK KOORDYNACJI WZRO

Większość dzieci z CVI ma problemy z jed-

noczesnym patrzeniem i sięganiem.

Niektóre dzieci z CVI mają tendencję do

lokalizacji i fiksacji wzroku na danym przed-

miocie, a następnie odwrócenia wzroku
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tempo może być wolniejsze, ponieważ

dziecko jest poza największym okresem

plastyczności wzrokowej.

Pracując z dzieckiem z korowymi zabu-
rzeniami widzenia, należy pamiętać, że:

proces terapeutyczny powinien być

włączony do codziennych zajęć dziecka,

adaptacje środowiska powinny być

zaprojektowane na podstawie indywidual-

nych potrzeb pacjenta

samo stymulowanie wzroku nie powin-

no być celem samym w sobie, powinno

prowadzić do zwiększenia funkcjonowania

pacjenta w środowisku i podnosić jego

kompetencje i możliwości.

Terapia widzenia z pacjentami z korowymi

zaburzeniami widzenia jest pracą indywi-

dualną. Zawsze jest poprzedzona wnikliwą

diagnozą okulistyczną, optometryczną,

neurologiczną. Określenie poziomu zabu-
rzeń, ich zakres i wyznaczenie programu
pracy to początek, niekiedy długiej, ale
ciekawej drogi.

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

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

ka stanowi zaledwie 1% wartości    
w układzie pigmentacyjnym, dla-
tego w 99 % barw opraw okularo-
wych nie dobieramy do koloru tę-
czówki oka. 
Najważniejszą informacją przy do-
borze kolorów w stylizacji opraw 
okularowych jest pigmentacja 
skóry - fototyp. Dlaczego odcień 
skóry jest punktem odniesienia 
do kolorów opraw okularowych? 
Odpowiedź z punktu widzenia me-
dycznego, jak i praktycznego, jest 
logiczna. To skóra posiada najwięk-
szą część barwników reprezentują-
cych nasz koloryt. W tym układzie 
rozróżniamy sześć fototypów. 
Należy więc dopasować kolor opra-
wy do odcienia skóry klienta. 
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Stylizacja opraw okularowych 
– jak to działa?
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To tytuł, a w zasadzie może bardziej for-
ma liczbowego podsumowania naszego 
czerwcowego eventu pt. „Mistrzowski Do-
bór Opraw z Wizażem” w salonie optycz-
nym. Wydarzenie miało miejsce w salonie 
optycznym AgataOptyk w Żorach i trwało   
2 dni. Chcielibyśmy się z Państwem podzie-
lić  naszymi doświadczeniami z tego wyda-
rzenia. 
Wyniki mówią same za siebie – 115% pro-
cent sprzedaży + 100% satysfakcji klientów. 
Odwiedziło nas 42 klientów, tych umówio-
nych i nie umówionych. Dla wszystkich pań, 
panów, młodzieży i dzieci przeprowadzili-
śmy ustandaryzowaną przez nas stylizację 
opraw okularowych. W wyniku spersonali-
zowanego doboru zostało zakupionych aż 
49 sztuk oprawek, co właśnie daje wynik 
115% sprzedaży na dwa dni eventu.
Jeżeli przeliczymy nasz fizyczny czas pracy 
przez te 2 dni, wyjdzie nam łącznie 14 go-
dzin. Gdy podzielimy ten czas przez liczbę 
klientów (42 osoby), otrzymamy bardzo 

ważny wynik. Indywidualny i spersonalizo-
wany dobór opraw – pełna stylizacja – trwa 
statystycznie dla wykształconego i spraw-
nego Stylisty około 20 minut na klienta. A je-
żeli przeliczymy liczbę zakupionych opraw 
– to skuteczność stylizacji ze 100% satysfak-
cją i dopasowaniem wynosi 17,5 minuty. I są 
to wyniki, które odnotowujemy już od kilku 
lat. Systematycznie prowadząc szkolenia                     
i eventy w dziesiątkach salonów na terenie 
całej Polski, zbieramy informacje oraz do-
świadczenie. Jesteśmy praktykami. Uważnie 
wsłuchujemy się w indywidualne potrzeby 
klienta i doradzamy poprzez rozumienie 
jego osobistych potrzeb. Sprzedaż jest wy-
nikiem procesu indywidualnego doboru,      
a nie obniżki cen produktów czy usług.
Drugim zakresem naszych działań wspiera-
jącym pracę salonów optycznych jest Make-
Up For Glasses – czyli makijaż pod okulary. 
To nowoczesne podejście prezentowaliśmy 
również podczas targów Optyka 2021 na 
MTP w Poznaniu. Z makijażu dedykowane-

go dla osób noszących okulary skorzystało 
ponad 80% klientek salonu AgataOptyk.       
Z tej wyjątkowej formy konsultacji styli-
stycznej – doskonale uzupełniającej całe 
wydarzenie, korzystały nie tylko klientki, ale 
również cały zespół salonu, co bardzo ucie-
szyło nas wszystkich. MakeUp For Glasses 
jest naszym projektem, który wprowadza-
my na rynek optyczny, udoskonalając go 
od wielu lat. W tym zakresie również mamy 
pozytywne rekomendacje poszczególnych 
środowisk, między innymi Polskiego Stowa-
rzyszenia Soczewek Kontaktowych. Zdro-
wie i bezpieczeństwo naszych klientów są 
dla nas priorytetem. Osoby towarzyszące 
nam i wykonujące w tych dniach dziesiąt-
ki makijaży to profesjonaliści. To doskonale 
wykształcona kadra, prowadzona naszym 
systemem nauki od kilku lat. 
Przeprowadzone przez nas eventy roz-
brzmiewają wyraźnym echem aż do dnia 
dzisiejszego. Pozytywna opinia klientek          
i klientów wykorzystuje potencjał rozgłosu. 

Spersonalizowana stylizacja opłaca się na wielu płaszczyznach: 
115% w 20 min / 14 / 48 / 100% w 17,5 min z M4G (MakeUp For Glasses)



O wspólnym sukcesie rozmawiamy z właś-
cicielką salonu, całym zespołem, wdzięcz-
nymi klientami, zespołem MakeUp Artist.
W rozmowie z Panią Agatą Nieckarz-Foj-
cik, właścicielką salonu, potwierdziliśmy 
wszystkie benefity wynikające z realizacji 
tego niezwykle skutecznego wydarzenia. 
Mistrzowski Dobór Okularów to doskonała 
promocja salonu optycznego.
Współpraca z Mistrzem Świata Makijażu                             
i Stylizacji oraz gronem specjalistów na-
szej Akademii są dla klientów salonu naj-
lepszą rekomendacją. Ten fakt pozostaje 
jeszcze na długo w pamięci nie tylko tych, 
którzy brali udział w wydarzeniu, ale rów-
nież tych, którzy o nim usłyszeli. Relacja                            
w mediach społecznościowych prowokuje 
rozmowy, a ogromna satysfakcja z pięknie 
dobranych okularów staje się powodem 
do kształtowania i umacniania najlepszych 
opinii na przyszłość. 

Już dobrych parę dni po całym wydarzeniu 
Pani Agata wspomina, że pomimo dużego 
wysiłku włożonego w przygotowania, chce 
zaplanować następny tego typu event           
z nami. Bo warto! A wspaniałe benefity 
uzyskiwane są na bardzo wielu płaszczy-
znach. Oprócz strony finansowej, trzeba 
podkreślić proces budowania dobrej relacji        
i fantastycznej energii z klientami, które są 
niesamowitą inwestycją w przyszłość. 
To po prostu się opłaca!

Nad konstrukcją tego projektu pracujemy   
z Moniką od 1998 roku, kiedy to zrealizowa-
liśmy w Poznaniu pierwszy taki event. Wy-
niki ich skuteczności pokazują korzyści, ale 
także prorokują nadejście zmian w bezpo-
średnim kontakcie z klientem, wsłuchiwa-
nia się w potrzeby rynku, indywidualnego 
podejścia do klienta oraz stawiania na wy-
sokie kompetencje kadry i kulturę pracy.
W życiu zawsze czekają nas zmiany. I one 
dają piękne perspektywy. 

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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Monika i Olaf Tabaczyńscy
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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 Ma-
kijażu Profesjonalnego, Permanentnego                                 
i Stylizacji Rzęs i Brwi. Dyrektor artystyczny 
Akademii Maestro. Od 1997 roku prowadzi 
szkolenia na podstawie autorskiego progra-
mu nauczania „Stylisty Opraw Okularowych“. 
Zdobywca wielu nagród, z ostatniej chwili 
„Złotej Perły Mody“ przyznanej przez Polską 
Akademię Mody. Optometrysta.

www.olaftabaczynski.com

Harmonia stylu to pierwotne 
pożądanie. To wewnętrzna 

chęć do otaczania się pięknymi 
przedmiotami. Harmonia 

i styl to chęć bycia pięknym   
 i spełnionym. 

Gdy okulary są wewnętrznie zakorzenio-
ne w np. stylu wewnętrznym i osobistym 
klienta, stają się one częścią jego wizerun-
ku. Codzienną i nieodłączną częścią jego 
osobowości. 
W sposób zdecydowany podnosimy sku-
teczność sprzedaży, ponieważ redukujemy 
reklamacje. Zwiększając procent satysfak-
cji, zmniejszamy procent niezadowolenia.
Zatem czym jest stylizacja? Jest zrozumie-
niem wewnętrznego stylu i temperamen-
tu klienta przez pryzmat psychologii, an-
tropometrii, z wybranymi aspektami fizyki, 
medycyny, które ubrane są nieodłącznie     

w design oraz anturaż sztuki. W architek-
turze każdy styl  posiada zróżnicowane 
fundamenty. Podobnie jest ze Stylem oraz 
Temperamentem w stylizacji. Gdy dotrze-
my do tej przestrzeni klienta, będziemy            
w stanie zaproponować nawet kilka do-
skonale pasujących opraw. Dylemat Styli-
sty Opraw Okularowych w nowoczesnym 
salonie nie polega już wtedy na tym, czy 
klient zdecyduje się na zakup opraw. Pyta-
niem będzie, którą z indywidualnie wybra-
nych i dopasowanych na miarę opraw ma 
on wybrać. A może to dobry pomysł, aby 
polecić obie dobrze wybrane i pasujące 
oprawy?
Podczas stylizacji mierzymy również po-
ziom satysfakcji klienta. W swoim opraco-
wanym podejściu opieramy się na zasadzie 
włoskiego ekonomisty – Vilfreda Pareto. 
Rozwinął on pojęcie ogólnej równowagi 
ekonomicznej, a przede wszystkim wpro-
wadził w życie matematyczne metody 
podziału dobrobytu. Umiejętność oceny 
skuteczności działania i osiągania celu oraz 
satysfakcji doskonale wypełnia i pozwala 
zrozumieć Stylizację Opraw Okularowych.
Po wielu latach rozwoju zauważamy rów-
nież potrzebę uzupełnienia kompetencji 
miękkich w procesie doboru opraw w sa-
lonie. Dlatego opracowaliśmy najnowszy 
projekt szkoleniowy – „Style w komunikacji 
w salonie optycznym”.

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 Ma-
kijażu Profesjonalnego, Permanentnego                                     
i Stylizacji Rzęs i Brwi. Dyrektor artystyczny 
Akademii Maestro. Od 1997 roku prowadzi 
szkolenia na podstawie autorskiego progra-
mu nauczania „Stylisty Opraw Okularowych“. 
Zdobywca wielu nagród,  z ostatniej chwili 
„Złotej Perły Mody“ przyznanej przez Polską 
Akademię Mody. Optometrysta.

www.olaftabaczynski.com



Zakończył się drugi nabór wniosków o au-
toryzację KRIO dla salonu optycznego. Nie-
zmiernie nas cieszy Państwa zainteresowanie 
programem. Kapituła przystąpiła do prac i już 
niedługo na naszej mapie pojawią się nowe 
złote i srebrne salony optyczne ASO KRIO.
Poprzez program „Autoryzowany Salon 
Optyczny KRIO” dajemy świadectwo pro-
fesjonalnej i świadczonej na najwyższym 
poziomie usługi, obsługi i bezpieczeństwa 
serwisowego klienta. 
Klienci używają naszej strony i umieszczone-
go tam lokalizatora, by trafić do profesjonal-
nego, wykwalifikowanego optyka. W czasie 
trwania programu unikalnych odsłon naszej 
wyszukiwarki było już ponad 50 000!
Warto dołączyć do jednego z Cechów zrze-
szonych w KRIO, by z tego skorzystać!

W poniedziałek 6 czerwca br. odbył się    
XXVIII Zjazd Delegatów Krajowej Rze-
mieślniczej Izby Optycznej. Cieszymy się, 
że mogliśmy się spotkać w tak licznym gro-
nie w naszej siedzibie, by omówić miniony 
rok oraz wyzwania stojące przed nami.

Pragniemy poinformować, że Zarząd KRIO 
na czele z panem Prezesem Janem Witkow-
skim uzyskał absolutorium. W czasie spotka-
nia omawiane były m.in. sprawy dotyczące 
zawodu optyka okularowego oraz nowej 
ustawy o wyrobach medycznych. Przyjęty 
został budżet na realizację przedstawionych 
planów. 
Dziękujemy wszystkim Delegatom za obec-
ność!

Nie ustajemy w promowaniu rzemiosła op-
tycznego i działaniu na rzecz naszej branży.
Optycy rzemieślnicy to MY i jesteśmy z tego 
dumni!

Dla optyków zrzeszonych w naszych Ce-
chach działa specjalne miejsce – STREFA OP-
TYKA na naszej stronie krio.org.pl
Znajdą tam Państwo wszystkie informacje 
dotyczące prowadzonych w KRIO działań, 
interpretacje przepisów i nie tylko. Zachęca-
my do korzystania!
Ostatnio opublikowaliśmy tam między 
innymi informacje związane z obowiąz-
kami optyka okularowego dotyczącymi 
wewnątrzwspólnotowego nabycia to-
warów w świetle obowiązującej ustawy 
o wyrobach medycznych.

Egzaminy czeladnicze i mistrzowskie w za-
wodzie optyk okularowy przeprowadza 
Komisja Egzaminacyjna Krajowej Rzemieśl-
niczej Izby Optycznej. Wszystkie informacje 
dotyczące warunków dopuszczenia do eg-
zaminu, jego struktury i kwestii formalnych 
znajdą Państwo na naszej stronie https://
www.krio.org.pl/egzaminy/. 
Zapraszamy!

Salony Optyczne Irena 
i Wojciech Sala

wieści z KRIO

14 OGÓLNOPOLSKI KONGRES OPTYKÓW KRIO 
I WYSTAWA OPTYKA 2022 

AUTORYZOWANY SALON OPTYCZNY KRIO
DRUGI NABÓR WNIOSKÓW ZAKOŃCZONY 

STREFA OPTYKA

ZJAZD DELEGATÓW

ZGŁOŚ SIĘ NA EGZAMIN

Intensywnie pracujemy przy organi-
zacji 14 Ogólnopolskiego Kongresu 
Optyków KRIO i Wystawy OPTYKA 
2022, które odbędą się w dniach 
20-23 października 2022 r. w Hotelu 
Gołębiewski w Karpaczu.
Rejestracja na to największe 
w Polsce wydarzenie branżowe 
została już uruchomiona.
Wszelkie informacje znajdą Państwo 
na stronie kongreskrio.pl
Zapraszamy!
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Miesiąc czerwiec to dla organizacji czas pod-
sumowań i sprawozdań. W dniu 8 czerwca 
2022 r. odbyło się najważniejsze spotkanie 
członków organizacji – Walne Zgromadzenie.
Było nam niezmiernie miło zobaczyć na-
szych członków, podyskutować i wysłuchać 
pomysłów. Podsumowaliśmy nasze działania 
z 2021 r. i podzieliliśmy się planami na kolej-
ny rok.
W sprawozdaniu mówiliśmy o:
• projekcie nadawania Polskiego Numeru 
Optyka,
•  szkoleniach i kursach przeprowadzonych 
w ubiegłym roku,
• nawiązaniu współpracy z Izbą Rzemieślni-
czą Mazowsza, Kurpi i Podlasia,
• przystąpieniu kilku z naszych członków 
do egzaminu czeladniczego w zawodzie 
optyka,
• wzrastającej liczbie obserwatorów nasze-
go profilu na Facebooku,
• prezentacjach salonów naszych członków,
• publikacjach w gazetach branżowych,
• zwiększającej się liczbie członków naszego 
cechu.
Nie możemy się doczekać działań, które 
przygotowaliśmy na drugą część tego roku. 
Obiecujemy więcej szkoleń, bo cieszą się 
one ogromną popularnością. Mamy też kilka 
nowych pomysłów dla środowiska optycz-

nego. Bacznie nas obserwujcie, bo szykuje-
my wiele niespodzianek. Zaczęliśmy pracę 
nad wyjątkowym projektem, ale więcej in-
formacji pojawi się w następnym numerze 
czasopisma.
Obecni na zebraniu członkowie wyrazili chęć 
kolejnego Walnego Zgromadzenia w restau-
racji, a my nie mamy serca im odmawiać. 
Także kto wie, może na następnym zebraniu 
będziemy zasiadać przy zastawionych sto-
łach w przytulnej atmosferze?

W dniu 6 czerwca 2022 r. reprezentanci Ce-
chu Optyków w Warszawie uczestniczyli         
w Zjeździe Delegatów Krajowej Rzemieślni-
czej Izby Optycznej.
Z naszej organizacji, ze względu na jej li-
czebność, w najważniejszym zebraniu KRIO 
uprawnionych do wzięcia udziału było 14 
członków i Starsza Cechu.
Podczas posiedzenia toczyły się rozmowy na 
wiele różnych tematów, ale najwięcej czasu 
spędziliśmy na dyskusji na temat wprowa-
dzonej w życie ustawy o wyrobach medycz-
nych z 26 maja 2022 r. oraz projekcie ustawy 
o niektórych zawodach medycznych.
Nasza delegacja zachowała się bardzo pro-
fesjonalnie i z klasą, co zostało zauważone 
przez innych delegatów. Nie toczyliśmy spo-

rów i nie próbowaliśmy niczego dochodzić   
i wyjaśniać, gdyż takie działania nie odnoszą 
skutku, a jedynie negatywnie wpływają na 
postrzeganie organizacji przez inne cechy. 
Poza tym zauważyliśmy, że część uczestni-
ków nie miała pojęcia, czego dotyczyły roz-
mowy podczas Zjazdu Delegatów. Bez pełnej 
wiedzy o omawianych tematach i podejmo-
wanych decyzjach trudno się wypowiadać, 
co wpłynęło na brak merytorycznej dyskusji. 
Zebranie zakończyło się udzieleniem abso-
lutorium dla prezesa i zarządu KRIO.

Wraz z rozpoczęciem lata działania Cechu 
spowolniły. Oficjalnie zamknęliśmy sezon 
szkoleń i kursów. Bardzo dziękujemy wszyst-
kim uczestnikom za uczestnictwo, zaan-
gażowanie, miłe słowa i podjęcie decyzji             
o dokształcaniu! 
Po przerwie wakacyjnej wracamy z nowym 
harmonogramem spotkań. Zwracamy się 
z ogromną prośbą o pomysły na szkolenia, 
kursy, warsztaty czy tematy, które chcieliby-
ście zobaczyć w naszym portfolio. 

Zachęcamy do przesłania propozycji do biu-
ra organizacji mailowo czy też telefonicznie 
oraz w prywatnych wiadomościach na na-
szej stronie na Facebooku. 

Jesteśmy tu, aby działać!
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Udział członków 
Cechu w Zjeździe 
Delegatów KRIO
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W czerwcu obchodziliśmy Dzień Dobrych 
Rad. Każdy z nas w którymś momencie po-
trzebuje wsparcia.
Tworzymy społeczność, pracujemy dla na-
szych członków i nie tylko. Wierzymy, że 
możemy ze sobą współpracować i pomagać 
sobie nawzajem.
W końcu nasze hasło, według którego prowa-
dzimy organizację, to: „Z Wami i dla Was!”
Zachęcamy do podzielenia się doświadcze-
niami, pomysłami i potrzebami. Z ogromną 
przyjemnością wysłuchamy Waszych ocze-
kiwań. Mogą one dotyczyć czegokolwiek: 
biznesu, życia prywatnego, podróży czy też 
każdego innego tematu. 
Nasza rada dla Was:
Zawsze rób to, co kochasz, a nie przepra-
cujesz ani jednego dnia w swoim życiu.

W tym roku w kalendarzu zauważyliśmy wie-
le dni świątecznych. Przypomnijmy, jak wy-
gląda udzielanie dni wolnych za święto.
Święto wypadające od poniedziałku do so-
boty obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin, 
co wiąże się z tym, że pracownikowi należy 
się dzień wolny. Jedyny dzień, za który pra-

cownikowi nie należy się dzień wolny, to 
święto wypadające w niedzielę. Jeśli nato-
miast zakład pracy nie pracuje w święto, któ-
re wypada w tygodniu, pracownik dokładnie 
w ten dzień odbiera swoje wolne.

W okresie letnim przybywa nam nowe gro-
no absolwentów. A wakacje to idealny czas 
na zatrudnianie na praktyki absolwenckie, 
dlatego postanowiliśmy przybliżyć odrobinę 
temat.
Praktyka absolwencka nie dotyczy jedynie 
studentów. Na praktykę może zostać zatrud-
niona osoba, która ukończyła co najmniej 
gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podsta-
wową i nie przekroczyła 30 r. ż. w dniu roz-
poczęcia praktyki. Maksymalny czas trwania 
praktyki absolwenckiej to 3 miesiące. Infor-
macje potrzebne do sporządzenia umowy:
• dane praktykanta oraz firmy przyjmującej 
na praktykę,

• rodzaj pracy, w ramach której praktykant 
ma uzyskiwać doświadczenie i nabywać 
umiejętności praktyczne,
• okres odbywania praktyki,
• tygodniowy wymiar czasu pracy w ramach 
praktyki,
• wysokość świadczenia pieniężnego, jeżeli 
praktyka ma charakter odpłatny.
Wynagrodzenie praktykanta jest zwolnio-
ne ze składek na ubezpieczenie społeczne, 
ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy 
oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych, a jeśli praktykant nie ukoń-
czył 26 r. ż., to nie obowiązuje go również 
podatek dochodowy.
Czas pracy praktykanta nie może przekro-
czyć 8 godzin dziennie i nie więcej niż 40       
w tygodniu z 11-godzinnym odpoczynkiem. 
Jeśli pracuje on więcej niż 6 godzin dziennie, 
przysługuje mu 15 minut przerwy.

Wypowiedzenie umowy o nieodpłatne prak-
tyki nabiera mocy w dniu wręczenia pisma,  
a jeśli praktyka jest odpłatna, okres wypo-
wiedzenia wynosi 7 dni.
Obowiązki podmiotu zatrudniającego na 
praktykę to:
• zapewnienie praktykantowi bezpiecznych 
i higienicznych warunków odbywania prak-
tyki, w tym odpowiednich środków ochrony 
indywidualnej;
• wydanie zaświadczenia o rodzaju wykony-
wanej pracy oraz umiejętnościach zdoby-
tych w trakcie odbywania praktyk (na wnio-
sek praktykanta, po zakończeniu umowy).

Mając oko na najważniejsze tematy, zwra-
camy Waszą uwagę na ustawę, która weszła      
w życie 26 maja tego roku.
Co to dla nas oznacza?
W zasadzie definicja wyrobu medycznego 
nie uległa zmianie, co dalej pozwala nam 
na stosowanie preferencyjnej stawki podat-
ku VAT. Nadal okulary to produkt stworzony          
z kilku wyrobów medycznych, a optyk to 
osoba dostosowująca je do indywidual-
nych potrzeb klienta. Co więcej, wszystkie 
akcesoria wykorzystywane do ich naprawy 
i pielęgnacji są kwalifikowane jako wyroby 
medyczne. 
W świetle obowiązujących przepisów stali-
śmy się dystrybutorami. Ustawa nakłada na 
nas jednak obowiązek rejestracji sprzedaży 
wraz z dokładnym opisem produktów uży-
tych do wytworzenia wyrobu medycznego 
tak, aby były one możliwe do zidentyfikowa-
nia. Nie wszystko jest jednak w tym temacie 
klarowne, co często jest w różny sposób 
interpretowane. Czas pokaże, w jaki spo-
sób optycy mają prowadzić swój biznes, by 
pozostać w zgodzie z nowymi przepisami. 
Obserwujcie nasz fanpage na Facebooku, 
będziemy Was na bieżąco informować.
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Zatrudnianie absol-
wentówBIEŻĄCE WYDARZENIA CECHU

Dzień Dobrych Rad

Dni wolne za święto

Ustawa o wyrobach 
medycznych
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Mamy ogromną przyjemność zaprosić Pań-
stwa na wyjątkową i całkowicie bezpłatną  
konferencję „Profesjonalny salon optyczny, 
jak podnieść poziom obsługi klienta”.
Zarezerwujcie sobie czas już dziś na 10 
września 2022 r.
Cech Optyków w Warszawie przygotowu-
je niezwykłe wydarzenie w Hotelu Airport 
Okęcie!
Profesjonalny salon optyczny to konferencja 
połączona z wystawą. Przygotowaliśmy dla 
Was cztery panele szkoleniowe, podczas 
których znani specjaliści opowiedzą o waż-
nych tematach z zakresu obsługi klienta i co-
dziennych zadaniach w salonach. W trakcie 
konferencji odbywać się będzie również wy-
stawa optyczna, gdzie przedstawiciele firm 
zaprezentują najnowsze kolekcje. Zwieńcze-
niem dnia będzie uroczysta kolacja profesjo-
nalistów.

Jest nam niezmiernie miło zapre-
zentować program:
9:00 Przywitanie i oficjalne otwarcie konfe-
rencji
9:15-10:30 Wzorowa rekomendacja w gabi-
necie Specjalisty ochrony wzroku
10:30-11:00 Przerwa kawowa
11:00-12;30 Zostań doradcą stylu - Idealna 
rekomendacja na sali sprzedaży i najnowsze 
trendy oprawkowe
12:30-13:30 Lunch
13:30-14:30 Innowacyjne podejście do wy-
konywania pomiarów optycznych
14:30-15:00 Przerwa kawowa
15:00-16:00 Rozwiązania optyczne szyte na 
miarę XXI w.
20:00 Uroczysta kolacja

Udział w kolacji dla członków Cechu wraz      
z osobą towarzyszącą jest bezpłatny!
Zgłoszenia przyjmujemy poprzez formularz:
bit.ly/3aznfPN
lub mailowo: biuro@cechoptyk.waw.pl
Bądź na bieżąco śledząc fanpage’a Cechu 
Optyków w Warszawie na Facebooku.
Z Wami i dla Was! 
Do zobaczenia!

Wiemy, jak postrzegana jest przynależność 
do organizacji takich jak nasza. Będziemy 
stale dokładać wszelkich starań, by pozyski-
wać nowych członków!

Dlaczego? Ponieważ razem możemy dużo 
więcej!
Im nas więcej, tym silniejszą organizacją je-
steśmy. Chcąc wprowadzić w życie ustawę 
o zawodzie optyka, potrzebujemy zdecydo-
wanej reprezentacji.
Czytając to, zapewne zastanawiasz się –                   
a co ja z tego będę mieć? Nie dziwi nas to 
ani trochę!
Przygotowaliśmy się, aby odpowiedź na to 
pytanie! Otóż będąc członkiem Cechu Op-
tyków w Warszawie, zyskujesz:
• wsparcie i doświadczenie wielu optyków,
• wachlarz szkoleń, które przygotowujemy   
w oparciu o potrzeby naszych członków,
• pomoc w znajdowaniu odpowiedzi na 
nurtujące pytania,
• bieżące wieści z branży oraz informacje 
pomocne w prowadzeniu działalności go-
spodarczej,
• zniżkę na organizowane przez nas kursy 
oraz dofinansowanie wydarzeń branżowych.

Zapraszamy do kontaktu:
• http://cechoptyk.waw.pl/
• 22 635 78 67, 
• biuro@cechoptyk.waw.pl
Jeżeli nie masz wątpliwości, że chcesz dzia-
łać razem z nami – złóż deklarację już dziś!
http://cechoptyk.waw.pl/wstap-do-cechu/

Dołącz do grona optyków profesjonalistów!
Z Wami i dla Was!
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Zaproszenie do 
Cechu
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669 905 905 

Mariusz J

biuro@optysport.pl

WWW.OPTYSPORT.PL

Serdecznie zapraszamy do naszego
sklepu internetowego pod adresem

Zachęcamy do rejestracji i zakupów :)

POLSKI PRODUCENT OPRAW OKULAROWYCH

–

www.optalex.pl

OPTALEX Aleksander Sawicki
ul. Patrolowa 4

02-459 Warszawa

kom. +48 602-219-394
kom. +48 602-672-286

tel/fax +48 22 863-48-19/20
email: info@optalex.pl
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Salon Optyczny Optometria Mateusz Grzesik 
to nowoczesne miejsce, w którym komplek-
sowo zadbamy o Twój wzrok. Znajdujemy 
się w Bydgoszczy przy ul. Rejtana 2.
Jesteśmy młodym zespołem, który stawia 
na rozwój. Zajmujemy się doborem korekcji 
okularowej, soczewek kontaktowych, korek-
cji pryzmatycznej, badaniem przedniego 
odcinka oka w lampie szczelinowej, profe-
sjonalnym doborem opraw okularowych, 
serwisem okularów i badaniem wzroku           
u dzieci.
Uwielbiamy wyzwania, więc jeśli zdarzyło Ci 
się usłyszeć, że Twoja wada wzroku jest „bar-
dzo skomplikowana”, zapraszamy do nasze-
go gabinetu optometrycznego. Wizyta trwa 
godzinę, dzięki czemu optometrysta jest      
w stanie sprawdzić nie tylko wadę wzroku, 
ale i również stan oczu.
Wychodząc z gabinetu Klient jest bogatszy 
o nową wiedzę o wzroku oraz zalecenia 
specjalisty dotyczące np. odpowiednich 
rozwiązań z zakresu higieny wzroku. Na-
szym drugim powołaniem jest edukowa-
nie. Prowadzimy w całej Polsce szkolenia 
dla optyków, optometrystów i okulistów. 
Organizujemy również spotkania dla dzieci, 
seniorów, nauczycieli i firm, podczas których 
opowiadamy, jak zadbać o wzrok w obec-
nych czasach.

W swej ofercie posiadamy także szeroki wy-
bór opraw okularowych. Jeśli nie możesz 
znaleźć swojej wymarzonej oprawki, to ko-
niecznie odwiedź nasz salon. Naszą najwięk-
szą misją jest znalezienie idealnych okularów 
dla każdego Klienta. Dysponujemy każdym 
rodzajem opraw i cały czas poszerzamy 
naszą kolekcję. Zajmujemy się także napra-
wami okularów. Czyścimy je w myjce ultra-
dźwiękowej, wymieniamy noski, dokręcamy 
śrubki i sprawiamy, że okulary otrzymują 
drugie życie.
Znajdziecie nas przy ul. Rejtana 2 w Bydgosz-
czy.
Zobaczycie nas również tutaj:
• https://omgoptyk.pl/
• https://g.page/Salon-OMG?share

Salon Optyczny EM OPTYK w Wałczu, przy 
ulicy Kilińszczaków 1-3 lok. 4, prowadzony 
jest przez dyplomowaną optometrystkę           
i optyka mgr inż. Ewelinę Lipiec-Czuba i op-
tyka mgr inż. Michała Czuba. 
Firmę EM OPTYK tworzą ludzie z pasją, stale 
poszerzający swoją wiedzę oraz kompeten-
cje. Nasze motto brzmi: „Z nami zobaczysz 
więcej, bo to nie wszystko jedno, jakie 
okulary nosisz”. Dzięki posiadanym umie-
jętnościom, zapewniamy naszym klientom 
badanie wzroku na najwyższym poziomie,                
z użyciem wysokiej klasy sprzętu.

Droga do idealnych okularów składa się 
z niezwykle istotnych zasad, które w EM 
OPTYK traktowane są jako standard na naj-
wyższym poziomie. Zaczynając od profesjo-
nalnego badania optometrycznego na naj-
nowocześniejszym sprzęcie, przez dokładne 
pomiary środka centracji, uwzględniające 
wybór soczewek okularowych, po profesjo-
nalny dobór opraw okularowych, poparty 
doświadczeniem i wiedzą z zakresu optyki. 
Okulary powinny być nie tylko piękne, ale 
także funkcjonalne, dostosowane do indy-
widualnych potrzeb klienta. Taki efekt moż-
na uzyskać tylko dzięki profesjonalnemu 
doradztwu i szczegółowej, indywidualnej 
analizie potrzeb Klienta. W naszej ofercie 
znajdą Państwo szeroki wybór opraw i so-
czewek okularowych. Możemy także zapro-
ponować, dobrać i poinstruować, jak uży-
wać soczewki kontaktowe.
Zapraszamy serdecznie do naszego Salonu 
Optycznego EM OPTYK w Wałczu przy ul. 
Kilińszczaków 1-3 lok. 4. 
Znajdziecie nas również tutaj:
• https://emoptyk.pl/
• https://g.page/EM-OPTYK-W-
WALCZU?share

Galeria Optyczna Szymona Stefańskiego 
mieści się w Inowrocławiu przy ul. Rynek 15. 

Prezentacje salonów członków 
Cechu Optyków w Warszawie

Salon Optyczny OMG 
Mateusz Grzesik
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Najważniejsze jest dla nas przede wszystkim 
profesjonalne, indywidualne podejście do 
każdego klienta i pacjenta. Naszym celem 
jest zapewnienie każdemu Klientowi poczu-
cia pełnego zaufania do naszych działań.
Nieustannie się doszkalamy, poznajemy naj-
nowsze metody leczenia z wykorzystywa-
niem innowacyjnych urządzeń, co pozwala 
nam odpowiednio zdiagnozować wady 
wzroku, jak również z powodzeniem leczyć 
choroby oczu. W naszym salonie wszystkie 
badania wykonywane są przez specjalistów 
posiadających liczne certyfikaty ze szkoleń, 
które świadczą o stałym podnoszeniu kwa-
lifikacji. Jedną ze specjalności naszego ga-
binetu jest profesjonalny dobór i aplikacja 
soczewek kontaktowych. W zależności od 
potrzeb wzrokowych pacjenta dobieramy 
różne rodzaje soczewek kontaktowych, ta-
kich jak: miękkie soczewki kontaktowe (rów-

nież do korekcji astygmatyzmu), soczewki 
multifokalne (progresywne), soczewki kon-
taktowe dla dzieci oraz wysoce zindywidu-
alizowane soczewki kontaktowe.
Jako profesjonaliści mamy świadomość, że 
okulary korekcyjne to nie tylko dobrze do-
brana oprawa, ale także indywidualnie do-
brane i zamontowane soczewki. W naszej 
ofercie znajdą Państwo duży wybór opraw 
okularowych, okularów przeciwsłonecznych 
oraz akcesoriów do okularów. Dzięki dłu-
goletniemu doświadczeniu wiemy, że wy-
łącznie wysokiej klasy soczewki są w stanie 
zapewnić odpowiedni komfort widzenia. 
Dlatego naszym klientom polecamy wy-
łącznie soczewki okularowe renomowanych 
i sprawdzonych przez nas producentów, 
takich jak Szajna, Jai Kudo, Hoya, JZO. Posia-
damy własną pracownię optyczną wyposa-
żoną w nowoczesny sprzęt, co pozwala na 

precyzyjną obróbkę komputerową każdego 
materiału optycznego. Wszystkie czynności 
związane z wykonaniem spersonalizowa-
nych okularów korekcyjnych przeprowadza-
ją nasi doświadczeni specjaliści.
Znajdziecie nas przy ul. Rynek 15 w Inowroc-
ławiu. Zobaczycie nas również tutaj:
• https://www.galeria-optyczna.pl/#kontakt
• https://goo.gl/maps/BSwRoH6Bo2h-
9hnEY9

Prezentacje salonów członków 
Cechu Optyków w Warszawie
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WAŻNE KONTAKTY
WARMIŃSKO-MAZURSKI

CECH OPTYKÓW
OLSZTYN

89 527 60 24
www.wmco.pl

CECH OPTYKÓW
w WARSZAWIE
22 635 78 67

www.cechoptyk.waw.pl

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Inżynierii Produkcji 

i Technologii Materiałów
Katedra Fizyki

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

PRYWATNA POLICEALNA
SZKOŁA OPTYCZNA  „OCULUS”

CZĘSTOCHOWA
606 307895 

www.szkolaoptyczna.pl

DOLNOŚLĄSKI
CECH OPTYKÓW

WROCŁAW
71 321 29 55

www.cechoptykow.pl

POMORSKI CECH 
OPTYKÓW
 GDAŃSK

52 305 45 77
www.pco.net.pl

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI
INSTYTUT FIZYKI 

SZCZECIN
91 444 1215

www.wmf.usz.edu.pl

KRAJOWA RZEMIEŚLNICZA
IZBA OPTYCZNA

WARSZAWA
22 635 20 50

www.krio.org.pl

LUBELSKI CECH OPTYKÓW
LUBLIN

81 746 39 33
www.cechoptyk.lublin.pl

MAŁOPOLSKI
CECH OPTYKÓW

KRAKÓW
12 421 90 77

www.mcokrakow.pl

UNIWERSYTET  MEDYCZNY
KATERA OPTOMETRII

POZNAŃ
61 85 47 362

www.optometria.amp.edu.pl

MIĘDZYWOJEWÓDZKI 
CECH RZEMIOSŁ

OPTYCZNYCH
POZNAŃ

61 853 77 83
www.mcro.pl

INTEROPTYKA
WYDAWCA MAGAZYNU OKO

ŁÓDŹ
505 805 885

www.facebook.com/MagazynOKO
www.interoptyka.pl

POLICEALNA SZKOŁA 
ZAWODOWA
WARSZAWA
22 810 79 61

www.fundacjaszkolyoptycznej.pl

POLICEALNA SZKOŁA PRACOWNI-
KÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH

KROTOSZYN
62 7253275

www.policealnaszkola.eu

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 31 
im. Jana KILIŃSKIEGO  

WARSZAWA
www.zs31.waw.pl

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH 

PROBLEMÓW TECHNIKI
71 3203774

www.optyka.if.pwr.wroc.pl

POLSKIE STOWARZYSZENIE
SOCZEWEK KONTAKTOWYCH

TORUŃ
tel./fax 56 652-23-76

www.pssk.com.pl

POLSKIE TOWARZYSTWO
OPTOMETRII I OPTYKI

POZNAŃ
61 868 78 68
www.ptoo.pl 

POLSKIE TOWARZYSTWO
ORTOPTYCZNE

KRAKÓW
668 145 966

www.pto-ipkk.pl

ŚLĄSKI
CECH OPTYKÓW

KATOWICE
32 781 06 58

www.slaskicechoptykow.pl

UNIWERSYTET
im. A. MICKIEWICZA

POZNAŃ
61 829 52 02

www.fizyka.amu.edu.pl

UNIWERSYTET WARSZAWSKI 
Wydział Fizyki

www.acko.uw.edu.pl
www.fuw.edu.pl/informator.html

ZESPÓŁ JEDNOSTEK 
EDUKACYJNYCH

WOJ. MAŁOPOLSKIEGO
KRAKÓW

12 64 42 871
www.zjewm.krakow.pl

CECH OPTYKÓW

W WARSZAWIE
R

C: 98% 
M: 80% 
Y: 3% 
K: 0% 
C: 72% 
M: 14% 
Y: 0% 
K: 0% 

http://interoptyka.pl/magazyn_oko/wazne_kontakty


Zarząd Pomorskiego Cechu Optyków          
w Gdańsku przy współpracy z firmą ALCON 
POLSKA sp. z o.o. zaprasza na szkolenie: 
Lampa szczelinowa bez tajemnic w teorii       
i praktyce.

Szkolenie poprowadzi Tomasz Suliński 
– Kierownik Działu Profesjonalnego Alcon, 
optometrysta, optyk okularowy, entuzja-
sta dobrego widzenia. Autor wielu artyku-
łów i wykładów dotyczących kontaktologii                   
i widzenia. W czasie kariery zawodowej zdo-
bywał doświadczenie zarówno w salonach 
optycznych, jak i w firmach zajmujących się 
produkcją soczewek kontaktowych. Intere-
suje się szczególnie kontaktologią, sports vi-

sion oraz kwestią prawidłowej komunikacji 
z pacjentem.

Program szkolenia:

• Budowa lampy szczelinowej i jej zastoso-
wanie
• Techniki oświetlenia i ich zastosowanie
• Ćwiczenia praktyczne
• Lampa szczelinowa i diagnostyka zespołu 
suchego oka (ZSO)

Termin: 19 listopada 2022 r. (sobota)
Czas trwania: 5 h (11:00 – 16:00)
Koszt: 232 zł dla członków Cechu; 257 zł dla 
osób niezrzeszonych

Miejsce: Pomorska Izba Rzemieślnicza MŚP, 
ul. Piwna 1/2, 80-831 Gdańsk

Chętnych do udziału w szkoleniu prosimy              
o przesłanie wypełnionej karty zgłoszenio-
wej (do pobrania na www.pco.net.pl – za-
kładka „Materiały do pobrania”) na adres po-
morski.cech@wp.pl.
Po otrzymaniu zgłoszenia i zakwalifikowa-
niu każdy uczestnik zostanie powiadomiony 
indywidualnie.
Liczba miejsc ograniczona!
Decyduje kolejność zgłoszeń!

Pomorski Cech Optyków w Gdańsku         
zaprasza do udziału w kolejnej edycji 
Warsztatów Refrakcji, która odbędzie 
się już we WRZEŚNIU. Celem warszta-
tów jest poszerzenie wiedzy teore-
tycznej  i praktycznej z zakresu optyki 
oraz refrakcji. Szkolenie poprowadzą 
doświadczeni optometryści z wielolet-
nim stażem: Zbigniew Stojałowski wraz 
z zespołem.

- Układ wzrokowy.
- Optyka.
- Krótkowzroczność i zasady jej korekcji.
- Nadwzroczność i zasady jej korekcji.
- Ostrość wzroku i zasady jej badania.
- Presbiopia.
- Subiektywne (podmiotowe) metody 
określenia 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:
1. 3-4.09.2022
2. 17-18.09.2022
3. 1-2.10.2022
4. 15-16.10.2022
5. 29-30.10.2022
6. 12-13.11.2022
7. 26-27.11.2022
Wszystkie sobotnie zajęcia rozpoczynają się 
o godz. 14.30. Niedzielne zajęcia odbywają 
się od godz. 9.00.
Miejsce szkolenia:
Gdańsk, ul. Piwna 1/2 – siedziba Pomorskiej 
Izby Rzemieślniczej MŚP, sala nr 216
Cena: 2480,00 zł
Szczegóły pod numerem:
609 146 000 lub 602 474 607
Zgłoszenia na adres e-mail:

pomorski.cech@wp.pl

LAMPA SZCZELINOWA BEZ TAJEMNIC 
W TEORII I PRAKTYCE

2022/4

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.    

2020/222

Krajowa

54

Zaproszenie do wzięcia udziału 
w Warsztatach Refrakcji

Informacja własna: PCO

Program szkolenia:

wieści z branży
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501 708 257       601 308 569                                                                                         ZAPROJEKTUJ Z NAMI WNĘTRZE SWOJEGO SALONU!ZAPROJEKTUJ Z NAMI WNĘTRZE SWOJEGO SALONU!ZAPROJEKTUJ Z NAMI WNĘTRZE SWOJEGO SALONU!ZAPROJEKTUJ Z NAMI WNĘTRZE SWOJEGO SALONU!    

WYPOSAŻENIE 
SALONÓW 
OPTYCZNYCH

2021/6

Polski producent opraw okularowych
    - na rynku od ponad 35 lat.

150 modeli opraw - damskich,

   metalowe

www.optalex.pl
OPTALEX Aleksander Sawicki
ul. Patrolowa 4
02-459 Warszawa

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

5355

https://medicalpartner.com.pl/
https://orata.pl/


Jedyną stałą rzeczą jest zmiana – te słowa 
Heraklita z Efezu są aktualne po dziś dzień, 
czego doskonałym przykładem jest cyfry-
zacja, która ma miejsce również w biznesie. 
Obejmuje ona nie tylko wykorzystanie coraz 
nowszych technologii, ale również nowe 
spojrzenie na funkcjonowanie firmy, pro-
cesy, komunikację z interesariuszami. Stąd 
narodził się pomysł prezesa Pomorskiego 
Cechu Optyków, Krzysztofa Gollusa, na or-
ganizację wykładu „Transformacja cyfrowa 
w salonie optycznym, czyli jak odnaleźć się 
w cyfrowym świecie”, który poprowadził 
Marek Wikiera. Wydarzenie miało miejsce 
14 maja w gdańskim Hotelu Arkon Park. In-
spirujące wystąpienie wsparte prywatnymi 

doświadczeniami prowadzącego uświetnili 
również Goście, oferujący rozwiązania do-
skonale wpasowujące się w temat przewod-
ni wydarzenia: 
• Piotr Gawron, twórca i prezes firmy E-Para-
sol Ubezpieczenia, który opowiedział o roz-
wiązaniu oferującym produkty dopełniające 
ofertę w każdym salonie optycznym,
• Radosław Żak z Glasson International     
Sp. z o.o., który przybliżył sposób działania       
i korzyści płynące z użytkowania innowacyj-
nego, wirtualnego asystenta wszystkich klu-
czowych, codziennych procesów w salonie 
optycznym,
• Wojciech Wąsowicz – Manager ds. Szko-
leń i Rozwoju Biznesu, reprezentujący firmę 

JZO S.A. oraz nowoczesną markę NIKON. 
Podczas swojej prelekcji przedstawił urzą-
dzenie do videocentarcji FP-Fit Max NIKON 
zapewniające obsługę klienta na poziomie 
premium, wyróżniające się nie tylko szyb-
kością i dokładnością pomiaru, ale również 
nowoczesnym designem i stylem. 
W przerwie uczestnicy wydarzenia mieli 
okazję odwiedzić stoisko firmy AM OPTICAL 
i zapoznać się z produktami z najnowszych 
kolekcji SOLANO, ANNE MARII, POLAR VI-
SION, JENS HAGEN i OPTIMAX. 

Bardzo dziękujemy wszystkim zaangażo-
wanym w projekt osobom i firmom oraz 
uczestnikom wydarzenia.

2022/456

wieści z branży

Wykład „Transformacja cyfrowa 
w salonie optycznym, 

czyli jak odnaleźć się w cyfrowym świecie”

17 września o godzinie 15.45 Pomorski Cech 
Optyków przy współpracy z firmą ALCON 
POLSKA zapraszają serdecznie do Hotelu Ar-
kon Park Gdańsk na wykład: „Jak zarządzać 
zakładem optycznym w dobie postpan-
demicznej nowej (nie)normalności?”, któ-
ry wygłosi dr hab. Rafał Mrówka, profesor             
w Katedrze Teorii Zarządzania Szkoły Głów-
nej Handlowej w Warszawie. 
Będzie to wyjątkowe spotkanie, podczas 
którego poznają Państwo odpowiedzi na 
pytania:
• Jakie zmiany w otoczeniu zakładów optycz-
nych należy dziś brać pod uwagę?
• Czy i jak cyfrowa transformacja dotyczy 
branży optycznej?
• Jak zmieniają się oczekiwania współczes-
nych klientów?

• Jak walczyć o pracowników w dobie glo-
balnej wojny o talenty?
• Czy kryzysy mogą być pretekstem do doko-
nywania zmian w biznesie?
• Jak wdrożyć z sukcesem program zmian 
mimo oporów ze strony pracowników?
• Jak budować kulturę organizacji otwartej 
na ciągłe zmiany?
• Jak zwiększać zaangażowanie pracowni-
ków?
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, za-
praszamy do zapisów mailowych już dziś: 
pomorski.cech@wp.pl.
Członkowie Pomorskiego Cechu Optyków 
– wstęp bezpłatny. Pozostali Goście – 135 zł.

Zaproszenie na wykład prof. Rafała Mrówki

Informacja własna: PCO
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rogówki metodą KPro jest stosunko-
wo prostą procedurą, trwającą mniej 
niż godzinę, wymagającą minimalne-
go cięcia i zszywania, co widać na fil-
mie z CorNeat Vision.
Pierwszym krokiem jest wycięcie 
twardówki oka (błony tworzącej biał-
ko oka). Następnie chirurg usuwa cały 
nabłonek rogówki, aby zapobiec two-
rzeniu się błony retrostetycznej. Urzą-
dzenie znakujące umożliwia wówczas 
bardzo szybkie wskazanie różnych 
punktów nacięcia i szwu. Po usunięciu 
uszkodzonej rogówki chirurg umiesz-
cza implant na miejscu za pomocą 
uprzednio wyrysowanej prowadnicy, 
a następnie ponownie ustawia i umo-
cowuje twardówkę. Sam proces skra-
ca czas, w którym oko jest wystawio-
ne na działanie powietrza do mniej niż 
minuty, co znacznie zmniejsza ryzyko 
związane z operacją.

Jak wspomniano powyżej, materiały 
tworzące sztuczną rogówkę stymulu-
ją proliferację komórek: „Fibroblasty           
i kolagen stopniowo kolonizują osło-
nę integracyjną, a pełną integrację 
uzyskuje się w ciągu kilku tygodni” - 
wyjaśnia CorNeat. W rezultacie ostrość 
wzroku szybko się poprawia, a czas 
gojenia się skraca. Należy również 
zauważyć, że urządzenie zostało za-
projektowane tak, aby umożliwić póź-
niejsze operacje zaćmy lub siatkówki, 
poprzez cztery otwory znajdujące się 
na krawędzi implantu.

Chociaż ta syntetyczna rogówka nie 
zawiera elementów elektronicznych, 
może pomóc większej liczbie ludzi niż 
jakiekolwiek oko robota. „Po latach 
ciężkiej pracy widok z jaką łatwością 
chirurg wszczepił CorNeat KPro i to 
jak inny człowiek odzyskuje wzrok 

następnego dnia było elektryzujące 
i wzruszające” - powiedział dr Gilad 
Litvin.

CorNeat Vision ogłosił również, że 
dziesięciu kolejnych pacjentów zo-
stało zatwierdzonych do dalszych 
prób implantacji w Izraelu. Firma 
planuje również przeprowadzić dwie 
próby w Kanadzie, a sześć kolejnych 
we Francji, Stanach Zjednoczonych 
i Holandii. Oczekuje się, że większe 
badania, obejmujące od 60 do 70 
pacjentów, rozpoczną się również                                           
w tym roku w Chinach, gdzie każde-
go roku przeprowadza się kilka tysię-
cy przeszczepów rogówki, podczas 
gdy ponad 5 milionów pacjentów 
oczekuje na tę procedurę.

Opracowanie: INTEROPTYKA
na podst. mat. pras. CorNeatVision
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https://netzpolska.pl/
https://www.macrooptic.pl/


PROFESJONALNY SALON OPTYCZNY 
10.09.2022 WARSZAWA

http://cechoptyk.waw.pl

VISION EXPO WEST 
14-17.09.2022 LAS VEGAS

http://visionexpowest.com/

SILMO PARIS
23-26.09.2022 PARYŻ

www.silmoparis.com 

EYE CARE CONFERENCE 2022 
08.10.2022 GDYNIA

www.dbajowzrok.pl

ŚWIATOWY DZIEŃ WZROKU
13.10.2022

https://www.iapb.org 

IOFT
18-20.10.2022 TOKIO

www.ioft.jp/

14. KONGRES KRIO 
20-23.10.2022 KARPACZ

www.krio.org.pl 

HONG KONG OPTICAL FAIR
09-11.11.2022 HONGKONG 

www.hktdc.com

SILMO ISTANBUL
17-20.11.2022 STAMBUŁ

www.silmoistanbul.com

Uwaga!  

Przed wyjazdem na konkretną 
imprezę wskazane jest nawiąza-
nie kontaktu z organizatorami.

Całoroczne i na bieżąco aktua-
lizowane KALENDARIUM znaj-
duje się na stronie:
www.interoptyka.pl
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SPRZEDAŻ i SERWIS

URZĄDZEŃ firmy ESSILOR
TARCZE SZLIFIERSKIE
ceny konkurencyjne

tel. 600 433 463
agalczynski@wp.pl

- OCT - tomograf okulistyczny 
-iVue- made in USA

- Urządzenia diagnostyczne do 
gabinetu okulistycznego

- Polomierze - perymetry okuli-
styczne.

Serwis urządzeń okulistycznych 
i Naprawy

OFERTA OKAZYJNA

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

SPRZEDAM
używane wyposażenie 
zakładu optycznego,

w tym: autorefraktometr 
z keratometrem 

automat ESSILOR KAPPA, 
foropter TOPCON 

oraz lampę szczelinową

tel. 785734797
 jerzy862@gmail.com

SPRZEDAM OKAZYJNIE

2019/1

Nasze Produkty:

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

Zawieszki Cenowe,
Soczewki Diagnostyczne, 

Pupilometry mechaniczne, 
Szablony, 

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

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

PROMOCJE

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

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

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

i zapraszamy do współpracy. 

KOMUNIKAT VISION FASHION

Stratus OCT firmy Zeiss rok 
produkcji 2012.

Używany przez 1 osobę, 
bezawaryjny

Tel. 608 714 544
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ELEFANT - OPTYKA

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

Nidek, sprawny serwis, części za-
mienne nowe i regenerowane, 

tarcze szlifierskie

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

www.elefantoptyka.pl  

2022/4

2020/164

SINCE 1978

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

NIP: 527-104-82-86

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

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

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

rozszerzyliśmy asortyment o etui do okularów ,
płyny do czyszczenia okularów

S I Z A R
 

Zaprasza do współpracy optyków z terenu 
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

Optyka dla techników optyków
Pod tym tytułem ukaże się 
wkrótce pierwsza część pod-
ręcznika z optyki przeznaczo-
nego dla techników optyków, 
dotycząca optyki geometrycz-
nej i fizycznej. Autorzy, Marek 
Zając i Władysław Woźniak, 
to długoletni pracownicy na-
ukowo-dydaktyczni Politech-
niki Wrocławskiej specjali-
zujący się w zagadnieniach 
optyki i optometrii.

O  jej zawartości Autorzy 
piszą we Wstępie tak: Podsta-
wą dla jakiejkolwiek wiedzy 
technicznej z obszaru zain-
teresowania technika optyka 
jest (o czym świadczy sama 
nazwa zawodu) klasyczna 
optyka rozumiana jako gałąź 
fizyki, a konkretnie optyka 
geometryczna i fizyczna, któ-
rej poświęcona jest ta książka. 
Autorzy starali się dopasować 
jej zawartość do obecnie obo-
wiązujących (w roku jej pisa-
nia: 2021) podstaw programo-
wych dla zawodów: technik 
optyk (325302) i optyk-me-
chanik (731104), a w szczegól-
ności kwalifikacji M14 (mon-
taż oraz naprawa elementów          
i układów optycznych) i M30 
(wykonywanie i naprawa po-
mocy wzrokowych).

Do napisania tego podręcz-
nika skłoniła Autorów namo-

wa przyjaciół z Krajowej Rze-
mieślniczej Izby Optycznej, 
która została jej patronem, 
a wydanie stało się możliwe 
dzięki wsparciu firmy Hoya 
Lens Poland Sp z o. o., za co 
należą się podziękowania.

Zawartość tego podręczni-
ka najlepiej oddają tytuły po-
szczególnych rozdziałów:
1.  Światło
2.  Przedmiot, obraz, odwzo-
     rowanie
3.  Podstawowe prawa optyki  
     geometrycznej
4.  Zwierciadło płaskie
5.  Zwierciadło sferyczne
6.  Płytka płasko-równoległa
7.   Pryzmat
8.  Sferyczna powierzchnia   
     załamująca
9.  Soczewka cienka
10. Soczewka gruba
11. Promienie charaktery-
      styczne i przysłony
12. Złożony układ optyczny
13. Aberracje odwzorowania
14. Oko jako układ optyczny
15. Korekcja wad refrakcji
16. Soczewki okularowe
17. Radiometria, fotometria
18. Interferencja fal świetlnych
19. Dyfrakcja światła
20. Ocena jakości odwzoro-
      wania
21. Polaryzacja światła
22. Anizotropia i dwójłomność 

Każdy rozdział, oprócz zasad-
niczego tekstu, zawiera także 
krótkie streszczenie oraz za-
dania związane z jego treścią. 
Osobny rozdział stanowi Do-
datek, w którym zamieszczo-
no najważniejsze zależności 
matematyczne i geometrycz-
ne oraz tabele wybranych 
właściwości materiałów op-
tycznych. 

Zgodnie z deklaracją Wy-
dawnictwa książka „Optyka dla 
techników optyków” zostanie 
zaprezentowana oraz będzie 
dostępna na XIV Kongresie 
KRIO w Karpaczu. Informacje 
o dostępności książki można 
znaleźć na stronie Dolnoślą-
skiego Wydawnictwa Eduka-
cyjnego: 
http://www.dwe.wroc.pl 
e-mail: biuro@dwe.wroc.pl

Autorzy zapowiadają 
opracowanie kolejnych 
części zawierających między 
innymi zagadnienia związa-
ne z pomiarami optycznymi, 
technologiami optyczny-
mi, materiałoznawstwem 
optycznym, oftalmiką 
i elementami refrakcji.

więcej informacji: 
www.interoptyka.pl

SPRZEDAŻ i SERWIS

URZĄDZEŃ firmy ESSILOR
TARCZE SZLIFIERSKIE
ceny konkurencyjne

tel. 600 433 463
agalczynski@wp.pl

http://www.elefantoptyka.pl/
http://interoptyka.pl/magazyn_oko/baza_firm,info,46
http://interoptyka.pl/magazyn_oko/baza_firm,info,82
http://interoptyka.pl/magazyn_oko/baza_firm,info,24


LE-800
AUTOMAT BEZSZABLONOWY

Wszystkie funkcje niezbędne 
w nowoczesnym zakładzie 
optycznym. Od skanowania, 
przez blokowanie, aż po 
wykończenie soczewek 
z wszystkich dostępnych 
materiałów. 

WYŁĄCZNY 
DYSTRYBUTOR
FIRMY NIDEK

Stwórz doskonale funkcjonujący i nowoczesny salon optyczny, 
wybierając spośród szerokiej gamy urządzeń optycznych 
i okulistycznych firmy NIDEK

TS-310
SYSTEM REFRAKCYJNY Przełomowe połączenie foroptera 

i wyświetlacza optotypów firmy 
NIDEK to oszczędność miejsca 
przy zachowaniu najwyższych 
standardów pomiaru.
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SKONTAKTUJ SIĘ
Z NASZYM
PRZEDSTAWICIELEM

Warszawa
506 128 363
piotr@po.pl 

Cieszyn
509 366 930
wiarek.wajdzik@po.pl

Zielona Góra
513 028 590
mateusz.radkiewicz@po.pl

WEJDŹ NA WWW.POLANDOPTICAL.PL

https://www.polandoptical.pl/


WWW.B2B.E-GLASSES.PL

Twórz wiele list ulubionych produktów, 
nazywaj je jak chcesz i  dodawaj do koszyka. 
Rób listy i  kategoryzuj produkty pod podaną 
grupę klientów np. okulary przeciwsłoneczne, 
duże rozmiary męskie. Możesz też stworzyć 
listę produktów i wysłać nam do indywidualnej 
wyceny w szybki sposób.

Szukaj spośród 2800 produktów dzięki 
zaawansowanym filtrom wyszukiwania.
Oglądaj wirtualnie większe zdjęcia niż 
okulary realnie.

Lista ulubionych: Okulary przeciwsłoneczne

LE-800
AUTOMAT BEZSZABLONOWY

W
DYSTRYBUTOR
FIRMY NIDEK

TS-310

506 128 363
piotr@po.pl 

509 366 930
wiarek.wajdzik@po.pl

513 028 590
mateusz.radkiewicz@po.pl

https://www.polandoptical.pl/
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Shamir Polska Sp. z o.o.
ul. Poleczki 52, 02-820 Warszawa

Tel. (48) 22 666 86 76
Fax (48) 22 666 86 80

shamir.com/pl
e-mail: info@shamir.pl

Optymalne wrażenia 
użytkownika
łatwa i szybka adaptacja 
wzroku.

Naturalny obraz
natychmiastowa ostrość widzenia 
w każdej odległości i płynne 
przenoszenie wzroku pomiędzy

strefami widzenia.

Nowość: znacząco
rozszerzone wsparcie cyfrowe
w strefie ułatwiającej korzystanie 
z urządzeń cyfrowych i dowolnej 
wirtualnej aplikacji. 

Dostosowanie do potrzeb
wzrokowych i nawyków
związanych z wiekiem 
użytkownika
dla wszystkich grup wiekowych  
i każdej wartości addycji.

Wysoce precyzyjna 
personalizacja
ciągła aktualizacja danych 
naukowych, przy wykorzystaniu 
mocy obliczeniowej (AI).

Soczewka progresywna Autograph Intelligence™, została 
zaprojektowana tak, by ewoluować wraz z wyzwaniami 
wzrokowymi współczesnego świata - między innymi 
zwiększoną ekspozycją na urządzenia cyfrowe.

SHAMIR REKOMENDUJE
IDEALNE POŁĄCZENIE

z antyrefleksyjną powłoką
do codziennego użytku 
GLACIER EXPRESSION™

NAJBARDZIEJ INTELIGENTNA
SOCZEWKA PROGRESYWNA

AUTOGRAPH INTELLIGENCE™
SOCZEWKA STWORZONA PRZY
WYKORZYSTANIU SZTUCZNEJ
INTELIGENCJI

https://www.shamir.com/pl
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