www.interoptyka.pl
www.interoptyka.pl

INSPIROWANA TWOIM WZROKIEM
Maksymalnie spersonalizowana, lifestylowa soczewka progresywna klasy Premium
ze zmiennÄ krzywiznÄ bazowÄ.
Polecana najbardziej wymagajÀcym uķytkownikom.
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2016
18-19 listopada 2016

Targi dla optyków, optometrystów i osób związanych w branżą optyczną
Wyposażenie salonów optycznych • Konferencja OPTYKA 2016

Zarejestruj się na mtp24.pl i pobierz zaproszenie na targi!
Organizatorzy:

Biuro organizacji targów:
Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
tel. +48 61 869 21 03, +48 61 869 23 41
e-mail: optyka@mtp.pl

www.targioptyka.mtp.pl

GIEŁDA OPTYCZNA

Uwaga!
Giełdy warszawskie odbywają się
w Zespole Szkół Spożywczo-Gastronomicznych, ul. Komorska 17/23
Giełdy w Sosnowcu odbywają się w hotelu Okrąglak,
ul. Narutowicza 59.
Informacje o terminach pochodzą bezpośrednio od organizatorów i są aktualne na
dzień oddania magazynu do
druku.
Przed wyjazdem na konkretną imprezę wskazane jest nawiązanie
kontaktu z organizatorami.

05.11.2016 WARSZAWA
www.fundacjaszkolyoptycznej.pl

HONG KONG OPTICAL FAIR
09-11.11.2016 HONGKONG
www.hktdc.com

TARGI OPTYKA
18-19.11.2016 Poznań
www.targioptyka.mtp.pl

GIEŁDA OPTYCZNA
25.11.2016 SOSNOWIEC
www.fundacjaszkolyoptycznej.pl

OPTI’17
28-30.01.2017 MONACHIUM
www.opti.de

MIDO
25-27.02.2017 MEDIOLAN
www.mido.com

OPTA
10-12.03.2017 BRNO
www.bvv.cz
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Spectacles - okulary umożliwiające
powrót do wspomnień

fot. mat.pras.

Snapchat (a w zasadzie Snap Inc.) zapowiedział wypuszczenie na rynek okularów przeciwsłonecznych dla
snapchatterów. Kosztujące 130 dolarów urządzenie ma posiadać wbudowaną kamerę o polu widzenia
115 stopni, która sprawi, że zapisywane momenty będą utrwalane w takiej perspektywie, z jakiej
oglądamy je w rzeczywistości.

Okulary przeciwsłoneczne z wbudowaną kamerą to pierwszy gadżet Snapchata, jaki firma wprowadziła na rynek. Z tej okazji szefowie firmy ogłosili
też nowy kierunek rozwoju. Snapchat
postanowił zmienić swoją nazwę, redukując ją do „Snap Inc.”.
Decyzja o zmianie sugeruje, że firma
ma ambicje wyjścia poza efemeryczną
aplikację do przesyłania wiadomości
- produkt, który jest wielce popularny
wśród młodych ludzi.
Artykuł opublikowany na łamach „Wall
Street Journal” ukazuje twórcę Snapa
- 26-letniego Evana Spiegela, który
pozuje do serii zdjęć zrobionych przez
legendarnego fotografa mody - Karla
Lagerfelda.
W wywiadzie dla dziennika, Spiegel

wyjaśniał, że inspiracją do stworzenia
Spectacles była wizyta w kalifornijskim parku narodowym. Nagranie, jakie otrzymał po wizycie umożliwiło mu
powrót do wspomnień.
Jak będą działały okulary? Pełne naładowanie baterii w Spectacles wystarczy na jeden dzień nagrywania
snapów. Ogniwo ładuje się w czasie,
gdy okulary znajdują się w etui - jest
to rozwiązanie bardzo intuicyjne i zapewniające, że w baterii zawsze znajdzie się wystarczająca ilość energii
elektrycznej.
Wbudowana w Spectacles kamera
ma komunikować się z urządzeniem
mobilnym przez Wi-Fi lub Bluetooth
i nagrywać materiał w nowym, kulistym formacie, który zapewni ten sam

odbiór na dowolnym kompatybilnym
urządzeniu. Snapchat zadbał, aby
jego produkt nie naruszał prywatności
- podczas nagrywania snapów wbudowane w okulary diody będą sygnalizować o rejestrowaniu video przez
użytkownika.
Urządzenie ma trafić do sprzedaży
jeszcze w tym roku. Będzie można je
kupić za cenę 130 dol.
Spectacles przypomina formą wiele
innych już znanych produktów, takich
jak Google Glass. Stawki sięgające 1,5
tys. dol. za sztukę spowodowały, że
urządzenie nigdy nie stało się popularnym wśród klientów. Firma rozważała
nawet wstrzymanie rozwijania produktu, podkreślając jednak „że idea
nie umarła”.
Źródło: BBC
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4 raty
200

ponad
urządzeń / produktów,
od maszyn po
wieszaki

bez udziału banku,
brak dodatkowych
opłat

nowa
odsłona

dla zamówień
w przedziale
3 000 - 19 990 PLN

2. rata
po 30 dniach

1. rata

3. rata

50%

po 60 dniach

wartości

Szukaj
produktów
oznaczonych
znakiem

4. rata

po 90 dniach

Kto?
Oferta dla naszych obecnych
i nowych Klientów.

Co?
Bogata oferta różnorodnych
produktów m.in. maszyny
warsztatowe, urządzenia do
gabinetu, stojaki naścienne
– asortyment niezbędny do
wyposażenia salonu, gabinetu i pracowni.

Jak?
Bez udziału banku, bez opłat,
prowizji i kosztów dodatkowych.
Opcja dostępna dla zamówień
w przedziale 3 000 - 19 990 PLN
netto. Warunkiem otrzymania finansowania 4 raty jest podpisanie
Umowy sprzedaży ratalnej.

Zainteresowanych zapraszamy na www.hayne.pl
lub do kontaktu telefonicznego pod numerem
telefonu +48 61 841 02 05

nowości

Oko i brokuły,
czyli co mówią
nowe badania

Choć sporo wody upłynęło odkąd grecki medyk Hipokrates mądrze zauważył, że „żywność to lekarstwo”, to jego
spostrzeżenie nic a nic nie straciło na
aktualności. Wręcz przeciwnie – w dzisiejszych czasach powinno stać się swoistym memento każdego konsumenta.
Niedawno nadarzyła się ku temu okazja
– obchodzony w USA 21 lipca National
Junk Food Day (Narodowy Dzień Śmieciowego Żarcia) to idealny moment dla
optometrystów by przypomnieć o tym,
jak brak odpowiednich witamin występujących w warzywach wpływa znacząco na pogorszenie wzroku, zwłaszcza
w podeszłym wieku. Tym bardziej, że
właśnie światło dzienne ujrzały nowe
badania, według których brokuły mogą
być źródłem terapeutycznych właściwości dla wszystkich krótkowidzów.
W czerwcu, na stronie internetowego
dziennika Scientific Reports opublikowano opracowanie naukowe zatytułowane A novel AhR ligand, 2AI, protects the
retina from environmental stress (Nowy
węglowodorowo- aromatyczny ligand
2AI chroni siatkówkę przed szkodliwym
wpływem środowiska), sporządzone
przez Buck Institute for Research on
Aging in Novato w Kalifornii. Według
naukowców nowo uzyskany czynnik posiada moc dziesięciokrotnie większą od
znanego indolo-3-karbinolu (I3C) i może
wydatnie pomóc przy, między innymi,
zwalczaniu wiekowego zwyrodnienia
plamki żółtej. Wspomniany indolo-3karbinol ma właściwości usuwające środowiskowe toksyny, wprawiając w ruch
białka receptorowe węglowodorowo
aromatyczne (AhR ). Skutkuje to detoksykacją siatkówki. Najwięcej można go
2812
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spotkać właśnie w brokułach, ale także
w takich warzywach jak kapusta, brukselka, kalafior oraz jarmuż.
Zdaniem doktora Arvinda Ramanathana, nadzorującego przedstawione
badania, przede wszystkim chodziło
o wzmocnienie oddziaływania AhR.
Idealnym do tego katalizatorem okazał
się 2AI (2,2 aminophenyl indole), który
– według Ramanathana – chroni komórki człowieka przed stresem. Oczywiście,
brokuły brokułami, ale silniejszy czynnik,
pozyskiwany syntetycznie, będzie jeszcze testowany w laboratoriach. To istotne także dlatego, że niektórzy naukowcy, jak praktykujący w Ocular Nutriotion
Society Steven Newman, zauważają jeszcze jedną cechę AhR, a właściwie wadę
– spala on komórki piersi. Stąd też apel
o dalsze badania.
Być może na nowy specyfik przyjdzie
nam poczekać, ale zdecydowanie optometryści nie pomylą się, jeśli będą
zalecać swoim pacjentom zdrowe odżywianie. Zwłaszcza zwiększenie udziału
warzyw i owoców w codziennej diecie
powinno stać się priorytetem. Działanie ochronne takich przeciwutleniaczy,
jak luteina i zeaksantyna, które chronią
oczy przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym są dobrą zachętą
do warzywnej diety. Bo przecież , przede
wszystkim, chodzi o oczy.
Źródło: www.aoa.org

Naukowcy odtworzyli nerw
wzrokowy

Specjaliści z Uniwersytetu Stanforda
w Kalifornii twierdzą, że po raz pierwszy

odtworzyli nerw wzrokowy, na razie tylko u myszy. Pisze o tym „Nature Neuroscience”. To może być kolejny przełom
w medycynie i ogromna nadzieja dla
osób, które tracą wzrok na skutek uszkodzenia nerwu wzrokowego, a także dla
cierpiących na jaskrę, wywołaną jego
zanikiem.
Wszelkie uszkodzenia nerwu wzrokowego wydawały się dotąd nieodwracalne.
W przypadku jaskry, nazywanej mordercą wzroku, następuje powolne i nieodwracalne zamieranie nerwu wzrokowego. Skutkiem tego jest pogłębiające się
zawężenie pola widzenia, początkowo
niezauważalne, z czasem doprowadzające do całkowitej ślepoty.
Prof. Andrew Huberman ze Stanford
University School of Medicine twierdzi, że nową nadzieją dla tych osób jest
opracowana przez niego i jego zespół
metoda pobudzająca nerw wzrokowy
do regeneracji.
Amerykański specjalista poinformował,
że u myszy udało się tego dokonać, stymulując gałkę oczną silnie skontrastowanymi obrazami. Jednocześnie trzeba
było pobudzić szlak molekularny mTOR,
pobudzający komórki nerwu wzrokowego do odtwarzania się. Zastosowanie
obu tych technik po trzech tygodniach
skutkowało regeneracją nerwu, który na
dodatek przebiegał w ten sam sposób,
jak przed uszkodzeniem, czyli od siatkówki do mózgu.
Prof. Huberman uważa, że na skutek takiej stymulacji komórki nerwu wzrokowego wiedzą, gdzie mają się tworzyć,
i nie gromadzą się w miejscach, w których nie są potrzebne.
Nerw wzrokowy uznawany jest za wypustkę międzymózgowia. Przebiega od
siatkówki do granic gałki ocznej, kanału wzrokowego oraz tzw. skrzyżowania
wzrokowego, w którym łączą się włókna
nerwu wzrokowego. Znajduje się w nim
od 0,8 do 1,5 mln włókien nerwowych
i jest on otoczony oponami mózgowordzeniowymi.
Nie wiadomo jeszcze, kiedy metoda regeneracji nerwu wzrokowego zostanie
wypróbowana u ludzi. Na razie prowadzone są prace nad jej udoskonaleniem.
Informacja: PAP

Zapraszamy na Targi Optyka 18 –19.11.2016 I paw.3/stoisko nr 84 I www.amgroup.pl I www.solano-eyewear.com
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Optical Video Centration System
Firma VISIO Polska Sp. z o.o. wieloletni dostawca najwyższej jakości soczewek okularowych wprowadza na
rynek polski nowy, mobilny system video centracji Optical Video Centration System. System przeznaczony
jest na tablety z platformą Android oraz na najbardziej zaawansowane telefony z Androidem. Rekomendowane urządzenia to tablety SAMSUNG TAB2, TAB 3 i TAB 4 w wersji 10 calowej oraz Tablety Lenovo
Yoga 10 cali. Działa również na telefonach SAMSUNG Galaxy S6 i S7. System mierzy wszystkie niezbędne
parametry do zamawiania najbardziej zaawansowanych soczewek indywidualnych zarówno jednoogniskowych jak i progresywnych.

Są to:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kąt pantoskopowy
Kąt krzywizny oprawy
Szerokość tarczy oprawki - A
Wysokość tarczy oprawki - B
DBL - szerokość mostka
Wysokość montażu - H dla OP i OL
VERTEX distance - odległość od rogówki do soczewki
PD do dali i do bliży dla OP i OL
System sugeruje maksymalną długość kanału progresywnego, można również określić minimalną wymaganą średnicę soczewki
System pozwala dodatkowo na archiwizowanie zamówień końcowych klientów salonów optycznych wraz z parametrami (modelem, kolorem, rozmiarem) oprawki wybranej przez klienta.

Wyliczenia i dane z wartościami soczewek można wysłać bezpośrednio do swojego dostawcy soczewek okularowych

System video centracji OVCS sprzedawany jest w bardzo atrakcyjnej cenie w porównaniu z innymi mobilnymi rozwiązaniami dostępnymi na rynku. Teraz wszyscy optycy za bardzo przystępną cenę mogą dokonywać profesjonalnych pomiarów zwiększając prestiż swojej praktyki optycznej.
Szczegóły na infolinii 22 242 87 55 oraz u przedstawicieli handlowych VISIO Polska Sp. z o.o.

Informacja: VISIO POLSKA
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Promocja
na soczewki wysoko-indeksowe
Nagrody to karty podarunkowe
i szwajcarskie zegarki
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EyeDrive
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I N N OWAC YJ N E S O C Z E WKI OKULAROWE DLA KIEROWCÓW
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Informacja: JZO
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CE 2128

Kobieta Chloe uwielbia bawiæ siê form¹ oraz stylowymi
inspiracjami. Przewrotnoœæ, pewnoœæ siebie i poczucie wolnoœci
wewnêtrznej s¹ cechami, które zawieraj¹ w sobie przedmioty
sygnowane znakiem tej marki.

CE 688/S

CE 120/S

Opracowanie: INTEROPTYKA
na podst. mat. pras. Safilo
2016/5
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Nowością w ofercie Dek-Optica jest
oprawa Carter, która wpisuje się w popularny w tym sezonie trend łączenia
metalowych zauszników z eleganckimi,
klasycznymi frontami z acetatu.
Delikatne metalowe zauszniki w kolorach
złotym, srebrnym i graﬁtowym dodają
lekkości i elegancji klasycznej oprawie
utrzymanej w stonowanych barwach.
Oprawa oferowana jest w wykończeniu
błyszczącym i matowym.

Zapraszamy na targi OPTYKA 2016, stoisko nr 63, pawilon 3

Dek-Optica Sp. j. Elżbieta i Krzysztof Daniluk
Kowalska 121, 51-424 Wrocław
dek@dekoptica.pl

www.dekoptica.pl

tel/fax: +48 71 345 70 01
tel: +48 71 345 72 08
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P.H. OKO
ul. Dąbrowskiego 42 B
50-457 Wrocław
71 346 04 65
721 707 081

Zapraszamy na nasze stoisko na Targach OPTYKA

targi optyczne

Co najmniej 400 powodów, żeby
przyjść na targi OPTYKA
Z każdą edycją targów
OPTYKA słupki statystyk pną się w górę.
Zainteresowanie
poznańskim wydarzeniem jest coraz większe, a o tym co nowego dzieje się w branży
optycznej dowiemy
się już 18 i 19 listopada w Poznaniu.
We wspólnym przedsięwzięciu Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej
oraz Międzynarodowych Targów
Poznańskich weźmie udział rekordowa liczba wystawców – obecnie
jest ich już blisko 120, a kolejne firmy
wciąż się zgłaszają. Zwiedzający
zobaczą ponad 400 marek różnych
producentów z całego świata.
– Targi OPTYKA odzwierciedlają
kondycję branży, która cały czas
dynamicznie się rozwija. Spotkania
biznesowe, Konferencja naukowa,
czy Wieczór Branżowy to nieograniczone możliwości nawiązywania
kontaktów i podtrzymywania relacji
z klientami – komentuje Barbara
Vogt, dyrektor targów OPTYKA.
Zainteresowanie zwiedzających jest
bardzo duże i widać, że „branża czeka” już na to wydarzenie. W porównaniu z poprzednią edycją przybywa
rejestracji elektronicznych. – Widzimy, że właściciele i menedżerowie
salonów optycznych, optometryści
oraz optycy dużo wcześniej pla-
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nują wizytę na targach, a przyjazd
na miejsce z już wydrukowanym
biletem wstępu oszczędza czas.
Platforma www.mtp24.pl cieszy się
coraz większą popularnością i daje
możliwość pobrania bezpłatnego
biletu wstępu, aktywację zaproszeń,
które optycy mogą otrzymać od
swoich partnerów handlowych-wystawców, a także kupić zaproszenie
na Wieczór Branżowy – dodaje Vogt.
Gwiazdą wieczoru będzie KAYAH
i Royal Quartet, a sponsorem występu są marki HOYA i SEIKO.
Filarem targów są ekspozycje
wystawców. To właśnie tam prowadzone będą rozmowy handlowe,
negocjowane warunki zakupów czy
poznawani nowi dostawcy. Poznamy
najlepsze produkty nagrodzone Złotym Medalem Międzynarodowych
Targów Poznańskich i zagłosujemy
w plebiscycie „Złoty Medal – Wybór
Konsumenta”. To nie wszystko. Są
dodatkowe elementy podkreślające

wyjątkowość wydarzenia – to wysoki
poziom merytoryczny programu
targowego.

Vision Science –
nauka o widzeniu
Celem Konferencji Naukowej OPTYKA 2016 jest podkreślenie integracji
specjalistów z różnych dyscyplin:
anatomii, biologii, optyki, fizjologii
oraz psychologii.
Jak mówi prof. dr hab. Ryszard
Naskręcki, kierownik Pracowni Fizyki
Widzenia i Optometrii UAM, patron
merytoryczny konferencji, poznanie
i zrozumienie fenomenu ludzkiego
widzenia jest konieczne, zarówno
ze względów poznawczych, ale
także, a może i przede wszystkim,
ze względów utylitarnych. Zmieniające się w ostatnich kilku dekadach
warunki pracy układu wzrokowego
oraz istotne wydłużanie się czasu
trwania ludzkiego życia wymuszają

fot. mat. pras.

jego kształtu twarzy, fryzury, typu
urody, a nawet do osobowości.
Dobór opraw to zadanie obsługi,
ale żeby to zrobić dobrze, trzeba się
tego nauczyć. Właśnie tę potrzebę
spełnią odbywające się po raz pierwszy na targach warsztaty „Stylista
opraw okularowych”. Pod okiem
Mistrza Świata w Makijażu Profesjonalnym – Olafa Tabaczyńskiego
uczestnicy poznają metody doboru
opraw okularów w praktyce, tak
by klient wyszedł z salonu zadowolony ze swojego wyglądu.

intensyfikację działań badawczych
oraz aplikacyjnych w tym obszarze.
Na świecie powstają silne, interdyscyplinarne zespoły specjalistów,
których celem jest zidentyfikowanie,
zrozumienie oraz skuteczne i szybkie
„rozwiązanie problemu”.
W programie Konferencji Naukowej
OPTYKA 2016 pracownicy naukowi
przedstawią dziesięć referatów. Uzupełnieniem konferencji będzie sesja
posterowa. Wydarzenie odzwierciedli różne aspekty prowadzonych
w polskich ośrodkach akademickich
badań z zakresu Vision Science.

zakupowe. Po Wzorcowym Salonie
Optycznym, oprowadzać będzie
dr Marek Borowiński. Specjalistę
spotkamy każdego dnia w godzinach 13.00, 14.00 i 15.00.

Klient – ambasador
salonu
Okularowa moda zmienia się jak
w kalejdoskopie. Pojawiający się
w salonie optycznym klient nie musi
wiedzieć, które okulary pasują do

W poprzedniej edycji aż 2274 specjalistów spotkało się z wystawcami
i posiadło wiedzę, jak wyprzedzić
konkurencję. Stojąc przed wyzwaniami jakie pojawiają się przed
salonami optycznymi można przypuszczać, że w tym roku przedsiębiorców, którzy chcą być o krok do
przodu z pewnością przybędzie.
Szczegółowe informacje dotyczące
targów, program Konferencji i pozostałych wydarzeń znajdziemy na
stronie internetowej:
www.targioptyka.mtp.pl
Do zobaczenia w Poznaniu!

Speaker’s Corner
Swoje nowości w Speaker’s Corner
zaprezentują producenci i dystrybutorzy. Nie braknie również wiedzy
biznesowej - dr Marek Borowiński,
specjalista od Visual Merchandisingu, znany uczestnikom wcześniejszych edycji targów i Kongresów
KRIO, zwróci uwagę na sposoby
komunikacji z klientem, które
w erze mediów społecznościowych
są inne niż kilka lat temu. Nie od
dziś wiadomo, że wiedza z dziedziny
psychologii i antropologii przydaje
się w aranżacji salonów optycznych.
Wrażenia estetyczne klienta budzą emocje i wpływają na decyzje
Opracowanie: INTEROPTYKA,
na podst. mat. pras. MTP
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technologia i optyka

„Cyfrowa” astenopia
Astenopia to zespół objawów towarzyszących nieskorygowanej wadzie wzroku. Do jej objawów zalicza
się: czerwone, suche lub podrażnione oczy, zamazane widzenie, uczcie „napięcia w oczach”, uczucie piasku. Często towarzyszą im bóle pleców, bóle szyi oraz ramion, bóle głowy. Objawy astenopii to przejściowy dyskomfort, który może również występować po dłuższej pracy przy sprzęcie wyposażonym w ekrany
emitujące wysokoenergetyczne światło widzialne (ang. high-energy visible light, HEV).

ĨŽƌŽƉƚĞƌ͘Ɖů
Długotrwałe użytkowanie sprzętu
elektronicznego, do którego można zaliczyć telewizory, monitory LCD
wchodzące w skład zestawów komputerowych, smartphone’y, czytniki
e-booków wyposażone w ekrany LCD,
tablety i przenośne konsole do gier,
może powodować dyskomfort. „Cyfrowa astenopia”, bo o niej mowa, nie jest
powodowana przez jedno wybrane
zdarzenie lub zachowanie, ma raczej
źródło w ciągłej lub przewlekłej ekspozycji układu wzrokowego na bodziec,
jakim w tym przypadku jest ekran. Podrażnienie i uczucie dyskomfortu może
być wynikiem wielu czynników – od
wykonania urządzeń elektronicznych,
przez sposób w jaki je użytkujemy, do
ich wykorzystywania w życiu codziennym. Stan astenopii może również się
zaostrzyć u pacjentów dorosłych noszących okulary korekcyjne. Soczewki okularowe jednoogniskowe nie są
przystosowane do odległości pośrednich, na których użytkuje się komputery oraz inny sprzęt elektroniczny,
dlatego bardzo ważny jest nie tylko
odpowiedni pomiar wady refrakcji pacjenta, ale również odpowiedni wybór
konstrukcji oraz powłok uszlachetniających soczewkę okularową.
Oszacowano, że około 2,35 miliarda
komputerów, tabletów oraz telefonów
komórkowych zostało sprzedanych na
całym świecie w 2013 r. Z roku na rok
sprzedaż tego typu urządzeń będzie
40
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wzrastać. Z perspektywy użytkowników
oznacza to większą ilość czasu spędzanego na wpatrywaniu się w ekrany.
Szacuje się, że Amerykanie średnio
spędzają od 6 do 9 godzin dziennie
przy urządzeniach elektronicznych.
Przypuszczam, że w Polsce te wyniki nie różnią się istotnie. Około 70%
dorosłych Amerykanów deklaruje, że
doświadcza astenopii w wyniku częstszego użytkowania tych urządzeń. Dorośli w wieku od 18 do 34 lat zgłaszają
uczucie napięcia i piasku o 45% częściej jak ich starsi koledzy. Badania także
pokazują, że nadmierna ekspozycja na
wysokoenergetyczne światło widzialne
(ang. High-Energy Visible Light, HEV),
może powodować problemy z widzeniem takie jak zaćma, zwyrodnienie
plamki żółtej. Specjaliści odnotowują
stały wzrost liczby pacjentów odczuwających dyskomfort z powodu przedłużonej pracy z ekranami emitującymi
światło.

Polecanie powłok ochronnych blokujących wysokoenergetyczne światło widzialne, nazywane również „światłem
niebieskim”, jest dobrym rozwiązaniem
dla pacjentów spędzających dużo czasu w biurze, czy graczy (których przybywa coraz więcej). Należy jednak
wspomnieć, że w wyniku zastosowania
powłoki zmienia się nieco postrzeganie barw, dlatego np. w przypadku grafików warto proponować standardową
powłokę antyrefleksyjną i okresowe
używanie programów automatycznie
dostosowujących kontrast monitora do
pory dnia (można o nich przeczytać na
stronie foropter.pl).
Źródło grafiki:
skincancer.com
Tekst: Katarzyna Hinz,
źródło: thevisioncouncil.org

Foropter.pl jest portalem skierowanym do specjalistów z dziedziny EYEcare oraz pacjentów. Misją foropter.pl jest
dostarczanie informacji związanych
z okulistyką, optometrią, optyką oraz
nowymi technologiami.
Wierzymy, że ciągłe doskonalenie
specjalistów, motywowanie do nauki
studentów oraz współpraca między
specjalistami zajmującymi się układem
wzrokowym, przekłada się na wzrost
jakości opieki nad pacjentem.

wieści z branży

Polak z wadą wzroku

fot. mat. pras.

Świadomość Polaków dotycząca ich problemów ze wzrokiem jest stosunkowo niska. Nie wiemy czym
jest „dobre widzenie” i bardzo często jedynym kryterium oceny naszego wzroku jest… samoocena. A jak
pokazują badania, osób z wadami tego ważnego narządu z roku na rok przybywa. O wadach w zakresie
widzenia opowiadają: prof. Ryszard Naskręcki i dr Anna Przekoracka-Krawczyk z Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, współtwórcy projektu edukacji „O dobrym widzeniu”, wspierający aktywnie
programy edukacyjne Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej (KRIO).

Niepokojące statystyki Dobre widzenie –
Jak wynika z badań przeprowa- co to oznacza?
dzonych przez BCMM – badań
marketingowych, ponad połowa
mieszkańców Polski w wieku 18 lat
i więcej, posiada wadę wzroku. Do
korekcji Polacy wybierają przede
wszystkim okulary (80%), a mniej
niż co 10 osoba stosuje soczewki
kontaktowe. Co najbardziej niepokojące, kilkanaście procent osób
świadomych swojej wady wzroku,
nie korzysta ani z okularów, ani
z soczewek kontaktowych. Zdaniem specjalistów, dzieje się tak
m.in. z powodu niewystarczających
zarobków, które ograniczają często
zakup nawet tak istotnych pomocy
wzrokowych, jak okulary. Ponadto,
duża część osób nie wie, czym jest
„dobre widzenie” i czy ich wzrok
potrzebuje korekcji.
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Dobre widzenie jest wtedy, kiedy
wszystko widzimy ostro i bez zwracania jakiejkolwiek uwagi na to, że
w ogóle na coś patrzymy. Powinna
to być czynność automatyczna.
Wykonując ją, nie powinniśmy podejmować żadnego wysiłku.
„Dobre widzenie jest wtedy, gdy
jesteśmy w stanie bez problemu
obejrzeć obiekty, które znajdują
się daleko i te, które znajdują się
blisko. Kiedy jesteśmy w stanie
„przerzucać” wzrok szybko z daleka
i z bliska, i nie czekać aż obraz nam
się wyostrzy” – tłumaczy dr Anna
Przekoracka- Krawc z yk - adiunkt
i optometrysta na Uniwersytecie
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Dobre widzenie ułatwia nam co-

dzienne życie: „O prawidłowym
widzeniu możemy mówić, gdy jesteśmy w stanie korzystać z komputera bez zastanawiania się, czy
obraz zaraz się zamaże. Gdy jesteśmy w stanie czytać książkę dłużej
niż pół godziny bez bólu głowy, czy
oczu. Gdy jesteśmy w stanie prowadzić samochód nawet wieczorem i po 2-3 h jazdy nadal widzimy
pojedynczo, a obraz nie zamazuje
się. Również wtedy, gdy aktywnie
uprawiamy sport” – dodaje.
Nasze życie codzienne i zawodowe
może być utrudnione, a czasami
wręcz niemożliwe w przypadku
problemów wzrokowych. Dlatego,
gdy tylko pojawią się niepokojące
symptomy, takie jak choćby pogorszenie ostrości widzenia, tak ważna
jest wizyta w specjalistycznym salonie optycznym oraz przeprowadzenie badań wzroku.

Jakość widzenia,
a samoocena
„Jeśli nie wiem, że mogę widzieć
lepiej, to subiektywnie przyjmuję
to widzenie – tę jakość widzenia,
którą mam, jako wystarczającą.
Dopiero, kiedy jestem w stanie
otrzymać właściwą korekcję po
odpowiednich badaniach, jestem
w stanie ocenić, że widzę znacznie
lepiej. Dopiero wtedy retrospektywnie stwierdzimy, że jakość dotychczasowego widzenia była nie-

satysfakcjonująca” – zauważa prof.
Ryszard Naskręcki, kierownik Pracowni Fizyki Widzenia i Optometrii
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
„Samoocena – a to jest chyba dominująca forma oceny układu
wzrokowego wielu Polaków – nie
jest parametrem, który pozwala
obiektywnie ocenić stan naszego wzroku” – podkreśla i dodaje:
„Mamy pacjentów, którzy oceniają
swoje widzenie na ocenę »bardzo
dobry«, a jakość ich widzenia jest
co najwyżej »dostateczna« [po

wykonaniu badań]. Udowadnia to,
że niestety samoocena nie zawsze
jest najlepszym doradcą”.
Z pomocą w naszych problemach
ze wzrokiem, mogą przyjść nam
specjaliści-optycy – wykształceni
i doświadczeni, którzy do każdego
potencjalnego pacjenta podchodzą indywidualnie, przeprowadzając z nim rzeczowy wywiad i na
podstawie niego doradzając sposób korekcji wzroku, bez oferowania tzw. „gotowców”.
Opracowanie: INTEROPTYKA,
na podst. mat. pras. KRIO

Informacje z KRIO
WARSZAWA Po wakacyjnej przerwie,
w dn. 28 września odbyło się drugie
posiedzenie „nowego” Zarządu KRIO,
powołanego w czerwcu br. przez XXII
Zjazd Delegatów KRIO, na okres kolejnej, czteroletniej, VI-tej kadencji: 2016
– 2020 r.
Pierwsze posiedzenie miało miejsce 29
czerwca br. i w głównej mierze, miało
charakter organizacyjny.
Na posiedzeniu Zarządu KRIO w dn.
28 września, omawiano już konkretne
zagadnienia, zarówno te będące kontynuacją projektów z poprzedniego
okresu, jak i sprawy nowe, co do których winny być podjęte decyzje i działania w najbliższym czasie .
Spośród projektów rozpoczętych przez

Zarząd poprzedniej kadencji, w chwili obecnej najwięcej uwagi wymagają
zbliżające się Targi i Konferencja OPTYKA 2016 (18-19.11.2016) oraz rozpoczęta w kwietniu br., i dobrze „rozwijająca
się”, społeczna kampania edukacyjna
„O DOBRYM WIDZENIU”.
Zarząd zdecydował również o czasie
i miejscu kolejnego, XII Kongresu KRIO,
i podjęciu wstępnych działań organizacyjnych.
Inne punkty porządku obrad posiedzenia dotyczyły m.in.:
- stanu zaawansowania prac w ramach
Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji,
prowadzonych przez Instytut Badań
Edukacyjnych, w których to pracach
uczestniczy, m.in. przedstawiciel KRIO.

- dostępności finansowych środków
unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 -2020
i możliwości wykorzystania ich w branży optycznej.
Informacje o realizacji niektórych projektów prezentujemy na naszej stronie
internetowej i profilu facebook:
http://www.krio.org.pl/
https://w w w.facebook.com/izba.
optyczna/
KRIO posiada też kanał na YouTube,
gdzie prezentowane są różne materiały filmowe (https://www.youtube.
com/channel/UCu_vpIMYuYKPNBgP25Tyh5g
informacja własna KRIO

Zarząd KRIO VI-tej kadencji (2016 – 2020) pracuje w następującym składzie:
Prezes Zarządu KRIO ……. WITKOWSKI Jan (Śląski Cech Optyków w Katowicach)
Wiceprezesi ……………… JAKUBOWICZ Marek (Cech Optyków w Warszawie)
…………….…. KOŁDER Paweł (Śląski Cech Optyków w Katowicach)
Członkowie Zarządu KRIO:
• ANTCZAK Joanna
(Międzywojewódzki Cech Rzemiosł Optycznych w Poznaniu)
• BADOWSKI Andrzej
(Warmińsko-Mazurski Cech Optyków)
• DĄBROWSKI Andrzej
(Cech Optyków w Warszawie)
• LESZCZYŃSKA Małgorzata (Cech Optyków w Warszawie)
• MIELNICKI Grzegorz
(Małopolski Cech Optyków w Krakowie)
• POLAK Robert
(Lubelski Cech Optyków w Lublinie)
• SKRZYPEK Anna
(Małopolski Cech Optyków w Krakowie)
• STRÓZIK Sławomir
(Śląski Cech Optyków w Katowicach)
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nych optyków, współpracując w tym
zakresie z ośrodkami akademickimi,
wieści
z branży
takimi jak:
Uniwersytet
im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet
Medyczny w Poznaniu, Uniwersytet
Warszawski, jak też Politechnika WrocKAMPANIA EDUKACYJNA KRIO
awska.
Więcej informacji:
www.krio.org.pl
Od początku kwietnia 2016 r. Krajowa Rzemieślnicza Izba Optyczna prowadzi kampanię edukacyjną

„O DOBRYM WIDZENIU”

poświęconą zagadnieniom „dobrego widzenia”. Za komunikację i logistykę kampanii odpowiada agencja
38PR & Content Communication. Strona merytoryczna oraz koncepcja projektu jest dziełem ekspertów
KRIO, a szczegóły scenariusza i logistyka kampanii zostały opracowane wspólnie z Agencją PR.

Krajowa
Rzemieślnicza
Izba Optyczna
Od kwietnia 2016 w mediach ukazało
się ponad 170 publikacji. Z uwagi na
to, że z naszym przesłaniem chcemy
dotrzeć do jak największej liczby potencjalnych klientów salonów optycznych, nasze działania komunikacyjno-edukacyjne kierujemy do różnych
grup wiekowych i społecznych. Eksperci KRIO wypowiadali się w telewizji
śniadaniowej, a artykuły przez nich pisane ukazały się zarówno w prasie jak
i na internetowych portalach lifestylowych, zdrowotnych oraz branżowych.
Poniższe przykłady pokażą do jak wielu osób docieramy.
W TVP2, w programie „Pytanie na śniadanie”, Paweł Szczerbiński opowiadał
o tym, czym powinniśmy się kierować
przy wyborze okularów przeciwsłonecznych. Natomiast w poradniku
„Dobre rady” ukazał się wywiad z dr
Maciejem Sokołowskim na ten sam temat. Magazyn „Na czasie” opublikował
artykuł dra Andrzeja Styszyńskiego
pt. „Kiedy warto wybrać się pierwszy
raz z dzieckiem do okulisty” a „Tele tydzień”, na podstawie wypowiedzi tego
samego eksperta opublikował felieton „Jak styl życia nastolatka wpływa
na jego wzrok”. Na portalu Polki.pl
ukazały się dwa filmy z wypowiedzia-

mi naszych ekspertów. Dr Maciej Sokołowski i Paweł Szczerbiński mówili
w nich o tym jak powstają okulary, jak
dobierać odpowiednie okulary korekcyjne i o objawach wskazujących na
problemy ze wzrokiem, a także sposobach ich diagnozowania. W związku
z obchodami Światowego Dnia Wzroku (w 2016 r. obchodzone 13 października), Jeleniogórskie Zakłady
Optyczne oraz Krajowa Rzemieślnicza
Izba Optyczna w porozumieniu z TVP,
w ramach programu porannego „Pytanie na śniadanie”, przedstawiły projekt
skierowany na społeczny aspekt jakości widzenia kierowców.
W ramach tego przedsięwzięcia, „na
żywo” w czasie antenowym (pojedyncze wejścia), robione były badania
przesiewowe wśród przypadkowych
kierowców. Prezentowano także fragmenty konferencji prasowej poświęconej tym zagadnieniom, w ramach
której dziennikarze zadawali pytania
ekspertom JZO i KRIO. Ekspertem KRIO
był nasz kolega Paweł Szczerbiński,
a konsultantem dr Maciej Sokołowski.
Zadaniem prowadzonej kampanii jest
edukacja użytkowników okularów oraz
zwiększanie świadomości o zagrożeniach dla wzroku u potencjalnych

klientów salonów optycznych. Przedstawione działania, skoncentrowane
na zagadnieniach związanych z jakością widzenia, mają przede wszystkim
charakter edukacyjny. Jednocześnie
chcemy zwrócić uwagę potencjalnym
użytkownikom okularów na to, jak
ważne zadanie w dbałości o dobre widzenie wypełnia starannie wykształcony optyk. Dążymy zatem do tego,
aby w odbiorze społecznym wzmocnić
wizerunek i status zawodu optyka, akcentując fakt, że jednym z fundamentalnych kryteriów przynależności do
cechu tworzącego KRIO jest posiadanie udokumentowanych kwalifikacji
oraz stosownego stażu pracy w zawodzie. Równie ważnym celem kampanii
jest pokazanie jak ważną rolę spełnia
Krajowa Rzemieślnicza Izba Optyczna
w stosunku do optyków, jak i klientów
pracowni optycznych oraz jak oddziałuje ona na rynek optyczny i istniejący
system edukacji zawodowej na wszystkich jej poziomach.
Więcej informacji na temat działalności edukacyjnej KRIO mogą Państwo
znaleźć na stronie internetowej www.
krio.org.pl w zakładce aktualności
oraz na naszym profilu na Facebooku.
Informacja własna KRIO
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O przyszłości branży optycznej
w Polsce
Patrząc na sytuację, w jakiej się znaleźliśmy, teraz jako zrzeszenie niezależnych salonów optycznych, powinniśmy się głęboko zastanowić nad naszą przyszłością. Z roku na rok z cechów ubywa
członków i organizacja nie jest w stanie ze środków otrzymywanych z tytułu składek utrzymać
się. Źródło dochodu pochodzące z organizacji targów może być niewystarczające lub po prostu
się skończyć, gdy znajdzie się inna organizacja, która zaoferuje wystawcom coś więcej niż KRIO.
Nie ma znaczenia, że organizacja ma na dzisiaj dobrą kondycję finansową. Wyznacznikiem powinna być przyszłość. Gdzie chcemy się znaleźć za kilka, kilkanaście lat? Co chcemy osiągnąć i jakie
przesłanie nieść dalej?

W większości jesteśmy właścicielami firm optycznych o różnym
potencjale. Łączy nas jedno: chcemy zarabiać poprzez oferowanie
klientom dobrego widzenia. To
przecież właściwie dobre widzenie jest naszym szczególnym celem. To dzięki temu przesłaniu
dokładamy wszelkich starań, by
nasze firmy się rozwijały poprzez
szkolenia produktowe, z technik
sprzedaży, jak również menadżerskie. Każdy, kto otwiera salon
optyczny, dąży do tego, by ten
zapewniał mu stabilne dochody,
gdyż jest to podstawowa potrzeba pracującego człowieka.
Również nasza organizacja KRIO
ma swoje cele i zadania. Ważne
jest ich określenie i przygotowanie długoletniego planu rozwoju.
W pierwszej kolejności należy się
zastanowić, co jest najważniejsze
i czego oczekują od nas właściciele salonów, których reprezentujemy. Jest wiele pomysłów,
napływających z różnych stron,
na przyszłość KRIO. Planowanie
i organizacja pracy to podstawa
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sukcesu. Wiele konceptów jest
w trakcie realizacji, np. zlecenie
promocji agencji PR czy przygotowania związane z opracowaniem projektu rekomendowanych salonów optycznych, po
opis kwalifikacji zawodowych.
Należy
również
wspomnieć
o stałej współpracy z uczelniami
kształcącymi przyszłych optyków
i optometrystów. Są to działania
wartościowe i ważne dla przyszłości polskiej optyki, gdyż podnoszą poziom obsługi klientów
w salonach. Poprawianie świadomości klientów w propagowaniu
dobrego widzenia jest kolejnym
elementem w pracach KRIO nad
przyszłością i oczywiście ma to
ogromne znaczenie.
Jednak czy to jest wszystko czego potrzebujemy? Czy to działa
na umocnienie pozycji organizacji? Czy sposób podjętych działań
jest właściwy?
By odpowiedzieć sobie na poszczególne pytania podzieliłam
polskich optyków na 3 grupy:
- optycy, którzy otwierają nowe

salony optyczne i rozpoczynają
swoją przygodę z optyką,
- optycy, którzy posiadają salony
optyczne od kilku, kilkunastu lat,
- optycy, którzy mają salony
z wieloletnim stażem.
Pierwsza grupa optyków charakteryzuje się przede wszystkim
posiadaną wiedzą, ma aspiracje
i bardzo wierzy w sukces. Niestety nie posiada doświadczenia
i umiejętności zarządzania biznesem. Ludzie ci chcą szybko osiągnąć sukces i pieniądze. Brakuje
im cierpliwości. Często również
sięgają po tańsze produkty, gdyż
sprzedawanie lepszych, markowych wiąże się z podpisywaniem
umów na dłuższy czas, a oni nie
są pewni swojej przyszłości. Są
otwarci na nowe pomysły, gotowi
w szybkim czasie się zmieniać.
Druga grupa optyków to właściciele salonów optycznych, którzy
osiągnęli na tyle dobrą stabilizację finansową, by móc planować swoje wydatki. Potrafią się
odnaleźć w danej rzeczywistości
biznesowej, ugruntowują swoją

pozycję na rynku, znaleźli docelowego klienta i mieli trochę
szczęścia w rozwoju firmy. Zazwyczaj rozwijają swój biznes,
uczestniczą w szkoleniach wraz
z personelem. Otwierają nowe
salony. Kontaktują się z kolegami i koleżankami z branży, wymieniając doświadczenia. Nabyli
umiejętności praktycznych i mają
sporą wiedzę optyczno-optometryczną. Analizują rynek, planują
i optymalizują koszty prowadzenia interesu. Tworzą bazy danych
i wykorzystują je. Nie boją się ryzyka. Działają taktycznie.
Trzecia grupa to optycy z długoletnim stażem. Ich salony powstały w poprzednim systemie, gdzie
do optyków stały kolejki i nie za
bardzo był wybór sposobu korekcji wzroku. Tu należałoby podzielić tę grupę na podgrupy, gdyż
istnieją dwa oblicza optyków
z tego okresu. Jedni to optycy,
którzy nie potrafią się odnaleźć
w aktualnym świecie, gdzie komputeryzacja i nowoczesność rozwijają się w szybkim tempie, a oni
nie umieją tego dogonić, zmiany
na rynku sprawiają kłopot. Są to
profesjonaliści z ogromnym doświadczeniem, z wiedzą z zakresu
optyki. Fachowcy z umiejętnościami praktycznymi. Jednak boją
się zmian, technologii i nowości.
Działają na przetrwanie, nie zmieniając swoich przyzwyczajeń.
Natomiast jest wielu optyków,
którzy na bieżąco reagowali na
zmieniającą się sytuację. To właśnie druga podgrupa. Są to właściciele salonów, którzy nie bali się
podjąć ryzyka, inwestując w nowe
technologie i rozwiązania, szkolą
swoich pracowników i mają stabilną, ugruntowaną pozycję na
rynku. Zazwyczaj są autorytetami na rynku lokalnym, w małym
stopniu podatnymi na kwestie

konkurencyjności. Często mają
swoich następców.
Z tego, co przedstawiłam, wynika, jak wiele problemów nurtuje optyków i jak różnorodny
i szeroki jest wachlarz ich wiedzy,
umiejętności i potrzeb na dalszy
rozwój. Nie możemy wszystkich
porównywać, kto jest lepszy czy
gorszy, bo każdy jest wartościowym optykiem.
Taki jest realny świat i należy
dążyć do integracji środowiska.
Działania, jakie będą podejmowane, powinny być z jednej strony wspierające i pomagające nowym optykom odnaleźć się na
rynku poprzez szkolenia i dawanie wskazówek jak prowadzić biznes. Z drugiej zaś strony innych
ugruntowywać w przekonaniu,
że podjęta droga do sukcesu jest
właściwa i zachęcać ich do dalszego działania poprzez różnego rodzaju coachingi ukierunkowujące
i pobudzające kreatywność. Tych,
którzy mają problemy z odnalezieniem się w aktualnej rzeczywistości, oswoić z nowoczesnymi
technologiami i narzędziami, wykorzystując do tego firmy handlowe i ich przedstawicieli do pomocy w tych zadaniach.
Spośród tak dużej grupy optyków
jest wiele osób, które oczekują
pomocy i chcą pomagać. Każdy z nas może się przyczynić do
podnoszenia jakości świadczonych usług przez salony optyczne. Wsparcie całej społeczności
optycznej, moim zdaniem, jest
najważniejszym zadaniem, jakie
powinniśmy sobie postawić na
nadchodzący czas, gdyż możemy
mieć wpływ na propagowanie
dobrego widzenia. Podnosząc
kwalifikacje optyków, którzy bezpośrednio mają kontakt z klientem i informują go o różnych
sposobach korekcji wzroku, pod-

nosimy rangę naszego zawodu.
Optyk ma być profesją zaufania
publicznego. Jednak nad tym należy bardzo mocno pracować. To
on ma nauczyć klientów jak dbać
o swój wzrok, by cieszyć się nim
jak najdłużej. Sprowadzenie budowania świadomości klienta na
poziom salonów optycznych jest
najlepszym sposobem na szybkie poprawienie wiedzy na temat
dobrego widzenia i metod korekcji wad wzroku. Zaś działania PR
obejmujące teren całego kraju
mają na celu ugruntowywać społeczeństwo w tym, że wzrok jest
najważniejszym zmysłem człowieka.
Zadaniem KRIO jest więc pomagać optykom, by ich biznes
stawał się lepszy. Celem zaś jest
pozyskanie nowych członków
do cechów i dalsze podnoszenie
kwalifikacji zawodowych. W przyszłości rezultatem tych działań
ma być zjednoczenie indywidualnych niezależnych salonów optycznych, dzięki czemu poprawi
się ich konkurencyjność na rynku
względem dużych sieci handlowych. Wcześniej czy później zajdzie też konieczność wystąpienia
w kwestiach uregulowań prawnych zawodu optyka, dlatego
też ważne jest by KRIO posiadało
liczący się mandat do reprezentowania środowiska. Przygotowanie realnego planu wdrożenia
zmian jest niezbędne i konieczne w szybko zmieniających się
realiach. We wszystkich naszych
działaniach możemy liczyć na firmy handlowe, które tylko czekają na to, by włączyć się w rozwój
optyki w naszym kraju. Oferują
liczne szkolenia z szerokiego zakresu, wsparcie marketingowe,
a nawet są otwarte na udzielanie
dodatkowych, niezobowiązujących rabatów towarowych dla
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budowania dobrych relacji z salonami optycznymi. Chcą dzielić się
swoimi doświadczeniami z obserwacji rynku optycznego.
Jestem przekonana, że wszystkim
nam zależy na tym, by zawód optyka był powszechnie uważany
za zawód ważny, i że jego wykonywanie wiąże się z prestiżem
i dumą.
Ponieważ prowadzimy salony optyczne i wiemy, jak trudne jest to
zadanie oraz, że nie ze wszystkim
potrafimy sobie poradzić, dlatego uważam, iż zatrudnienie menedżera, który potrafi połączyć
nasze pomysły na propagowanie
dobrego widzenia oraz dbanie
o interes optyków i organizacji,
a do tego umiejącego wykorzystywać dostępne narzędzia, jest
niezbędne do prowadzenia dalszej działalności. Należy również
pokazywać optykom, że zmieniamy się i dbamy o ich interesy,
przedstawiając na bieżąco podejmowane działania oraz angażując ich do współpracy. Gazety
branżowe są najlepszym źródłem
wiedzy i docierają do większości
salonów optycznych. Czytane są
one przez optyków, optometrystów oraz okulistów, dlatego też
artykuły przedstawiane w nich
powinny być skierowane właśnie
do nich, a nie do klienta, bo informacje w nich zawarte do klienta
nie docierają. Stworzenie stałej
rubryki w gazetach branżowych
ma przedstawiać wizerunek KRIO
jako organizacji, która reprezentuje środowisko i dba o nie.
Na koniec należy odpowiedzieć
sobie na pytanie, czy chcemy
podjąć się tak ważnej i trudnej
misji, jakiej oczekują od nas optycy.
Do tej pory podejmowane działania nie są spójne. W tym celu
warto wprowadzić w życie pro38
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jekt rekomendowanych salonów
optycznych, dzięki czemu pokażemy potencjalnemu klientowi,
który salon optyczny jest dobrym salonem, dbającym o jego
dobre widzenie. Żeby jednak
przyniosło to oczekiwany efekt,
należy ustalić kryteria, jakie salon musi spełnić, by mógł zostać
rekomendowany. Przygotowanie
więc nowego znaku graficznego do celów medialnych, który
będzie rozpoznawalny przez potencjalnego klienta i promowanie go wydaje się w tej sytuacji
krokiem w przyszłość. Dopiero
wtedy działania PR będą skutecznie wspierały naszą branżę. Odpowiedź na postawione wcześniej pytania jest więc oczywista.
Podjęte aktualnie działania PR nie
umacniają pozycji KRIO, gdyż nie
są firmowane znakiem organizacji. Są one opłacane przez KRIO,
a postrzegane jako anonimowe.
Nie tego oczekują optycy.
Wprowadzenie spójnego planu
działania jest elementem sukcesu. Od tego, co i jak zrobimy zależy nasza przyszłość. Należy więc
pokazać, że organizacja chce się
zmieniać oraz wyciągnąć rękę po
wsparcie firm optycznych, które
mają doświadczenie i pomysł na
swój rozwój. Warto skorzystać
z ich wiedzy. To dzięki firmom
optycznym mamy możliwość pokazać, jak bardzo nam zależy na
rozwoju polskiej optyki. Działania muszą mieć ściśle określone
ramy, czas na realizację i wskazanych konkretnych ludzi za nie odpowiedzialnych. Jeśli pokażemy,
że potrafimy walczyć o wspólne
interesy salonów optycznych
i dbać o ich przyszłość, znajdą
się ludzie, którzy będą chcieli być
w naszej organizacji i w niej działać dla propagowania dobrego
widzenia. Najważniejsze jest to,

że młodzi, dobrze wykształceni
ludzie oczekują od nas odpowiedzi na podstawowe pytanie. Po co
mam być zrzeszony w KRIO? Co
mi to da? Na nas ciąży więc obowiązek odpowiedzi na te pytania
oraz znalezienie jak największej
ilości narzędzi przyciągających
ich do naszej organizacji.
Małgorzata Leszczyńska
członek zarządu KRIO

Małgorzata Leszczyńska od dzieciństwa swój wolny czas dzieliła
pomiędzy zakładem optycznym
rodziców, a pozostałymi zajęciami. W roku 1995 ukończyła studia
inżynierskie optyczne na Politechnice Wrocławskiej. Od 1997
wraz z mężem prowadzą salony
optyczne
Optom-Leszczyńscy.
Ukończyła wiele kursów zawodowych z dziedziny optyki, refrakcji,
pomocy dla słabowidzących jak
również technik sprzedaży, marketingu i zarządzania zespołem.
W drodze rozwoju zawodowego
skończyła studia podyplomowe
z zakresu optometrii na Akademii
Medycznej w Poznaniu, jak również w/w kierunek na Politechnice Wrocławskiej. Wychodząc
z założenia, iż człowiek, który nie
kształci się ustawicznie, cofa się
- uczestniczy w konferencjach,
warsztatach mających na celu
podnoszenie kwalifikacji. W swoich salonach wprowadziła standardy obsługi klienta. Zarządza
zespołem ludzi, którzy się wzajemnie wspierają i motywują do
działania. Jest członkiem zarządu Cechu Optyków w Warszawie
oraz Krajowej Rzemieślniczej Izby
Optycznej.

wieści z branży

Zapraszamy do grona optykówprofesjonalistów!
Jeśli jesteś dyplomowanym optykiem, właścicielem salonu optycznego zapraszamy Cię
w szeregi naszej organizacji, Cechu Optyków w Warszawie.

Czekamy na osoby mające pomysły
i energię do działania, które będą
miały okazję wykazać się pracując w Zarządzie Cechu. Organ ten,
wybierany co cztery lata, podczas
corocznego Walnego Zgromadzenia, złożony jest z 7 osób na czele
z Prezesem i vice-Prezesem. Spotkania Zarządu odbywają się raz
w miesiącu, w siedzibie Cechu, przy
ulicy Piekarskiej 6 lok. 5 w Warszawie. Na posiedzeniach dyskutowane są bieżące sprawy zgłaszane
przez członków Cechu, jak również wszelkie ustalenia dotyczące
zakresu prowadzonych działań.
Cech obecnie zrzesza 94 optyków,
głównie z województwa mazowieckiego, choć w naszym gronie
mamy również optyków np. z Ełku
czy Świnoujścia. Dzięki posiadaniu
kontaktów do tak znacznej liczby
osób z branży, dajemy Państwu
możliwość realizacji przedsięwzięć
i pomysłów, zaistnienia w grupie
kolegów, jak również realizacji np.
grup zakupowych.
Do wstąpienia do naszej organizacji zapraszamy również optyków,
którzy pragną podwyższać swoje
50
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kwalifikacje. Od 2003 r. nieprzerwanie organizujemy kursy refrakcji. Przeszkoliliśmy w tym zakresie
łącznie 1087 osób, które uczestniczyły początkowo w dwustopniowym, a obecnie mającym cztery
niezależne etapy kursie refrakcji.
Dzięki tym działaniom w sposób
znaczący wzrósł poziom wiedzy
z zakresu refrakcji, a tym samym
podniosła się świadomość optyków, jak ważne jest rozwijanie
umiejętności i poszerzanie zakresu wykonywanych usług. Kolejne
w ofercie szkoleniowej realizowanej przez Cech, były kursy ortoptyczne dla optyków przybliżające
możliwości diagnostyki i zakres
ćwiczeń służący usprawnianiu
układu wzrokowego. Nie zabrakło
również szkolenia z zakresu komunikacji z klientem. Propozycja
dotyczyła kursu dedykowanego
specjalnie dla właścicieli salonów
optycznych, bazującego na autorskim programie stworzonym przez
Brigit Schott, ze szczególnym
uwzględnieniem kolejnych faz
rozmowy z klientem i indywidualną analizę jego potrzeb. W ostat-

nim czasie realizowaliśmy również
szkolenie z zakresu budowania
zespołu przybliżające typy osobowości i możliwości postępowania
w zależności od prezentowanego
rysu charakterologicznego pracownika jak również klienta. Obecnie przygotowujemy się również
do pierwszej edycji szkolenia z zakresu pomocy wzrokowych.
Do wstąpienia do naszej organizacji
zapraszamy również osoby, które
lubią spotkania i imprezy towarzyskie. W ramach integracji naszych
członków organizowaliśmy bale
karnawałowe dla optyków, wyjścia
do teatru, do filharmonii, kolacje
wigilijne jak również tematyczne
wycieczki. Co pięć lat organizujemy imprezy z okazji kolejnych Jubileuszy istnienia Cechu. Ostatni
z jubileuszy, dwudziestolecie Cechu, odbył się w kwietniu 2015 roku
w hotelu Mercure i połączony był
ze zwiedzaniem Muzeum Powstania Warszawskiego, jak również
spacerem po Starówce oraz wizytą
w Zamku Królewskim.
Jako organizacja zrzeszająca właścicieli salonów optycznych zapra-

fot. mat. pras.

szamy do Cechu, optyków profesjonalistów, w naszych szeregach
znajdziecie Państwo jedynie optyków posiadających potwierdzone
dyplomem wykształcenie kierunkowe. Działamy zgodnie ze Statutem
organizacji zawierającym zarówno
zakres jej funkcjonowania, jak również prawa i obowiązki członków.
Dbamy nie tylko o profesjonalizm,
ale również o etykę zawodu optyka
kierując się stworzonym na potrzeby stowarzyszenia Kodeksem Etycznym. Posiadamy w swoim gronie
komisję, wybraną z grona optyków
zrzeszonych w naszej organizacji,
która to, w przypadku, gdy wyczerpiecie Państwo możliwości rozmowy z klientem, niezadowolonym
z okularów, wyda bezpłatną opinię
odnośnie ich wykonania.
Zapraszamy również do naszego
grona optyków, którzy chcieliby
po prostu czuć się pewniej, jako
osoby prowadzące samodzielnie
firmę, zgodnie z zasadą, że w grupie raźniej. Będąc osobą zrzeszoną,
działając na dzisiejszym trudnym
i konkurencyjnym rynku macie
Państwo możliwość, w przypadku
problemu zwrócenia się do Biura
Cechu, jak również skontaktowania
się i zasięgnięcia opinii kolegów
działających w branży optycznej.
Jako organizacja staramy się na
bieżąco informować swoich członków o kluczowych zmianach dotyczących prowadzonej działalności.
Jesteśmy również członkiem Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej
zrzeszającej cechy optyczne z terenu całej Polski. Z tytułu zrzeszenia,
nasi członkowie korzystają m.in.
z preferencyjnych cen za uczestnictwo w organizowanych przez
Izbę cyklicznych, branżowych imprezach wystawienniczych tj. Kongresach i Targach Optycznych, jak
również w przypadku rozpoczęcia
studiów licencjackich oraz uzupełniających magisterskich otrzymują
znaczącą bonifikatę przy opłacie
czesnego np. na Uniwersytecie im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Biuro Cechu ul. Piekarska 6/5 w Warszawie, czynne jest od pn. do pt. od godz.
9:00 do 13:00, tel. 22 635 78 67, e-mail: cech.optyk@interia.pl, strona internetowa
Cechu: www.cechoptyk.waw.pl
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Działalność Pomorskiego
Cechu Optyków
Pomorski Cech Optyków w Gdańsku
pod kierownictwem Zarządu w składzie:
Starszy Cechu – Prezes Zarządu
– Krzysztof Gollus
Podstarszy Cechu – Wiceprezes Zarządu – Zbigniew Stojałowski
Sekretarz Zarządu –
Wojciech Małajowicz
Członek Zarządu – Ewa Pagieła
poprzez swoją działalność stara się
nie tylko integrować środowisko zawodowe, ale jako priorytet stawia na
zainteresowanie swoja działalnością
ludzi młodszej generacji. Jesteśmy
otwarci na nowe pomysły. Jeżeli masz
coś do powiedzenia i chcesz aktywnie
uczestniczyć w pracy i rozwoju naszego Cechu, zachęcamy do wstąpienia
wszystkie osoby prowadzące działalność gospodarczą w obszarach optyki okularowej, optometrii, ortoptyki,
handlu i usług związanych z optyką.
Obecnie działalność Cechu skupia się
przede wszystkim na organizowaniu różnego rodzaju szkoleń, kursów
i spotkań szkoleniowo – informacyjno
– wystawienniczych, które mają na
celu przygotowanie właścicieli firm do
zwiększenia swojej konkurencyjności
oraz do profesjonalnej obsługi coraz
bardziej wymagającego klienta.
W styczniu br. w dniach 23 – 24, Zarząd
zorganizował seminarium szkoleniowo – wystawiennicze, które odbyło się
w hotelu Wichrowe Wzgórze w Chmielnie. Seminarium zostało zorganizowane dla członków i sympatyków Cechu,
którzy oprócz wysłuchania wykładów
i prezentacji dotyczących nowości
asortymentowych, jak również nowych kolekcji opraw okularowych
uczestniczyli w wyśmienitej zabawie.
Seminaria pozwalają na przekazywanie bezpośrednich informacji do-

tyczących działania Cechu, a dzięki
organizowaniu ich w atrakcyjnych
turystycznie miejscach mają również
charakter informacyjno – rekreacyjny. W tym miejscu pragniemy złożyć
serdeczne podziękowania wszystkim
firmom, sponsorom branży optycznej
wspierającym Cech, ponieważ bez ich
wsparcia finansowego organizacja tej
imprezy nie byłaby możliwa. Oto oni:
•
P.P.H.U A. Guz
•
Focus A. Matejko
•
JZO Sp. z o.o.
•
Scorpion Eyewear T. Urban
•
KOH s.c.
•
Menrad Polska
•
Auster A. Bodych
•
Opta M. Czapik
•
Symonides S.Czapik
•
Essilor Polonia sp. z o.o
•
Alcon Polska sp. z o.o
Biorąc pod uwagę spostrzeżenia wyniesione przy organizacji tego seminarium, jesteśmy przekonani, że kolejna edycja seminarium informacyjno
– szkoleniowego, które zamierzamy
zorganizować w dniach 21-22.01.2017
w Wichrowych Wzgórzach będzie dla
Państwa wydarzeniem na miarę imprezy roku!
W dniu 16 kwietnia 2016 r. Pomorski Cech Optyków zorganizował przy
współpracy VP Valeant sp. z o.o jednodniowe, bezpłatne szkolenie „Młody
Optometrysta”, na którym oprócz części teoretycznej dotyczącej soczewek
kontaktowych (wybór, dopasowanie,
pielęgnacja) i lampy szczelinowej były
zajęcia praktyczne.
W związku z tym, że szkolenie cieszyło
się dużym zainteresowaniem musieliśmy ograniczyć liczbę miejsc. Jesienią
5 listopada br. ponownie organizujemy „Młodego Optometrystę”.

W programie szkolenia m.in.
• Dobór soczewek torycznych
i multifokalnych
• Interpretacja dopasowania soczewek kontaktowych, jak wybrać
pierwszą soczewkę kontaktową
• Schemat badania przedniego
odcinka w lampie szczelinowej oraz
praca ze skalami stopniującymi
• Schemat wizyty kontrolnej
• Jak osiągnąć sukces w doborze
soczewek kontaktowych i utrzymać
pacjentów w praktyce
W dniu 7 maja br. w firmie Szajna Laboratorium Optyczne odbyło się szkolenie z budowy i montażu soczewek
okularowych pryzmatycznych. Dodatkowo przygotowaliśmy wykład z teorii
soczewek pryzmatycznych.
Zarząd Cechu wielokrotnie organizował cieszące się dużym zainteresowaniem wśród optyków kursy refrakcji.
Właśnie zakończyliśmy Kurs Refrakcji,
który rozpoczął się w dniu 4 czerwca
i zakończył 28 sierpnia. Kurs obejmował 112 godzin zajęć lekcyjnych,
z czego 50% to zajęcia praktyczne.
Staraliśmy się stworzyć uczestnikom
pragnącym poszerzyć swoją wiedzę
w zakresie podstaw refrakcji jak najlepsze warunki. Kurs był prowadzony
w małej grupie z możliwością indywidualnych konsultacji z prowadzącymi
zajęcia.
Działalnością naszą staramy się integrować środowisko zawodowe, stwarzać warunki do poszerzania wiedzy
i promować dobrą organizację imprez
wystawienniczych. Takie założenia
były i są priorytetowym działaniem
obecnego Zarządu.
Biuro Cechu czynne jest od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.00
– 13.00, tel. 58 305 45 77, e-mail: pomorski.cech@wp.pl, www.pco.net.pl
Informacja własna Cechu
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Nowe kursy w Cechu Optyków
w Warszawie
WARSZAWA Cech Optyków w Warszawie wraz z nowym wykładowcą, p. Joanną Zdybel - dyplomowaną ortoptystką
i pedagogiem, zaprasza optyków na kurs
ortoptyczny. Obecnie coraz więcej osób
boryka się na co dzień nie tylko z wadą
wzroku, ale także wieloma uciążliwymi
dysfunkcjami widzenia jak zez, niedowidzenie, niedomagania w zakresie konwergencji czy problemy z akomodacją.
Wymienione wady wzroku najczęściej
spotykane u dzieci, dotyczą obecnie coraz większej grupy dorosłych. Dlatego
serdecznie zapraszamy na szkolenie, po
którym będziecie Państwo mogli w pełni
pomóc swoim klientom i kompleksowo
rozwiązywać ich problem ze wzrokiem.

Szkolenie Ortoptyczne Etap I
- 16 godzin (2 dni) w terminie
26-27 listopada
Część I
Rozwój i budowa narządu wzroku.
Anatomia mięśni gałkoruchowych.
Mechanizmy ruchu gałek ocznych.
Część II
Układ optyczny oka i wady refrakcji.
Fizjologia i patofizjologia widzenia.
Etiologia zeza.
Część III
Kliniczne postaci zeza.
Metody badania w zezie.
Część IV
Zez porażenny.
Szczególne postacie zeza towarzyszącego.
Zaburzenia akomodacji.
Część V
Wybrane postacie zaburzeń narządu
ruchowego oczu – zespoły, miopatie,
zaplenia, urazy.
Oczopląs.
Część VI
Leczenie zeza - część teoretyczna
i praktyczna. Zapoznanie z metodami
badania oraz leczenia zeza i niedowi54

dzenia przy użyciu specjalistycznego
sprzętu.
Szkolenia ortoptyczne jest zakończone
otrzymaniem imiennego Certyfikatu
udziału, który jednak nie upoważnia do
pracy w zawodzie ortoptystka.
Zapraszamy również na kurs z zakresu
pomocy wzrokowych prowadzony
przez p. Sebastiana Nowakowskiego
w terminie 5 listopada/sobota/. Poniżej
program ośmiogodzinnego szkolenia.
1) Światło jako pomoc dla słabowidzących.
2) Wykorzystanie filtrów krawędziowych w schorzeniach siatkówki.
3) „Po co powiększać?” Omówienie
funkcji i typów powiększenia.
4) Pomoce optyczne do bliży (lupy
okulary lupowe).
5) Pomoce optyczne do dali (okulary
lornetkowe i lunety).
6) Pomoce elektroniczne.
7) Wywiad z pacjentem (zbieranie danych, co trzeba wiedzieć o pacjencie).
8) Ćwiczenia w symulatorach.
9) Przykładowe przypadki.
Informujemy także, że w dniu 18
września zakończył się kurs refrakcji III
stopnia, świadectwa uzyskało 13 osób.
W dniach 15-16 października rozpoczął
się kurs refrakcji I stopnia. W pierwszym
kwartale 2017 r. planowane jest rozpoczęcie kursu refrakcji stopnia drugiego.
Pełna informacja wraz z programami
kursów I , II, III i IV stopnia dostępna
jest na stronie internetowej Cechu
- www.cechoptyk.waw.pl Zgłoszenia
na kursy przyjmuje telefonicznie lub
pocztą elektroniczną Biuro Cechu
- tel. 22 635 78 67, od poniedziałku do
piątku w godz. 9:00-13:00,
e-mail: cech.optyk@interia.pl

Informacje z Małopolskiego Cechu
Optyków
KRAKOWSKA WIOSNA OPTYCZNA 2017
odbędzie się w dniu: 1 kwietnia 2017 r.
w Hotelu Best Western Premier****
ul. Opolska 14 w Krakowie.

Kursy przygotowujące do egzaminów
czeladniczych oraz mistrzowskich planowane są w listopadzie 2016 roku.
KURSY REFRAKCJI w maju 2017 r.

Złoty Medal targów OPTYKA 2016
Lista wybranych przez Sąd Konkursowy
produktów:
Auto/refrakto/kerato/tonometr
z pachymetrią Tonoref II
NIDEK CO. Ltd., Japonia
Zgłaszający: Poland Optical Sp. z o.o.,
Cieszyn
Pawilon 3 stoisko 65
Bezszablonowy zestaw szlifierski
Delta 2
Essilor International, Francja
Zgłaszający: Essilor Polonia Sp. z o.o.,
Warszawa
Pawilon 3 stoisko 40
DNEye® Scanner
RODENSTOCK GmbH, Niemcy
Zgłaszający: RODENSTOCK Polska
Sp. z o.o., Warszawa
Pawilon 3 stoisko 54
HOYA EyeGenius
HOYA LENS POLAND Sp. z o.o.,
Piaseczno
Pawilon 3 stoisko 27
NIL TITANIUM LOOKKINO
LOOK THE CONCEPT FACTORY, Włochy
Pawilon 3 stoisko 73
Oprawy okularowe ZEISS Model
40006
Stepper Eyewear, Niemcy
Zgłaszający: Optimex – Viscom,
Warszawa
Pawilon 3 / ANTRESOLA
Soczewki okularowe EyeDrive®
JZO Sp. z o.o., Jelenia Góra
Pawilon 3 stoisko 28
SparkMi™ (urządzenie do pomiarów
optycznych)
Shamir Optical Industry Ltd., Izrael
Zgłaszający: Shamir Polska Sp. z o.o.,
Warszawa
Pawilon 3 stoisko 44
Technologia ZEISS DriveSafe
Carl Zeiss Vision BG Vision Care, Niemcy
Zgłaszający: Carl Zeiss Sp. z o.o.,
Warszawa
Pawilon 3 / ANTRESOLA
Zestaw szlifierski ATTITUDE
JZO Sp. z o.o., Jelenia Góra
Inf. wł.
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Wyjazd optyków z Międzywojewódzkiego
Cechu Rzemiosł Optycznych w Poznaniu
Wyjazd optyków Międzywojewódzkiego Cechu Rzemiosł Optycznych w Poznaniu
Nie inaczej było w hucie Julia w Piechowicach k/Szklarskiej
Poręby gdzie przebywaliśmy w dniu 18 września br. Niesamowita precyzja ludzkich rąk czyniła prawdziwe arcydzieła sztuki
z wyrobów ze szkła, a uczestnicy wycieczki mieli możliwość ich
nabycia. Liczna, bo 36 osobowa grupa tej eskapady miała
możliwość przekonania się, że takie wyjazdy poszerzają ich
wiedzę zawodową, jak również są doskonałym przerywnikiem
w codziennych obowiązkach. Uczestnicy tej wycieczki składają
podziękowanie tym wszystkim osobom i firmom, dzięki którym
wyjazd ten mógł dojść do skutku.

fot. MCRO

Wyjazd do JZO sp. z o.o. oraz Firmy Liw Lewant w dniach
16-18 września 2016 r. miał charakter szkoleniowy i zarazem
integracyjny. Pozwoliło to jego uczestnikom na zapoznanie
się z nowoczesnymi technologiami w zakresie produkcji
soczewek i opraw okularowych. Perfekcyjność tych cyklów
produkcyjnych pokazała nam wszystkim, że w naszym kraju
produkujemy na rodzimy rynek optyczny artykuły na światowym poziomie. Mieliśmy też przyjemność zwiedzić hutę szkła
w Harrachowie w Czechach, która jest najstarszą czynną hutą
w Europie. Tradycyjne metody wytapiania szkła wzbudzały
wśród zwiedzających niekłamany podziw.

Informacja własna Cechu
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HIERONIM 2016
Obchody Święta
Optyków Polskich

W piątek o g. 10.30 udaliśmy się autokarem do Nowego Wiśnicza, gdzie wraz z przewodnikiem odbyło się zwiedzanie Bastionowego Zamku Magnackiego Kmitów i Lubomirskich. W godzinach popołudniowych po zakwaterowaniu oraz posiłku, goście
otrzymali czas wolny przeznaczony na relaks w SPA & Wellness.
Można było korzystać z basenu, siłowni, łaźni tureckiej, fińskiej,
na podczerwień, groty solnej, pokoi relaksu, jacuzzi, aromaterapii, jak również różnego rodzaju masaży oraz kąpieli np.
w mleku. Tego samego dnia wieczorem wszyscy świetnie się
bawili podczas wspólnej biesiady grillowej w Kurnej Chacie
a tańcowanie trwało do białego rana.

fot. MCO

którego biegnie linia kolejki, a co moment przejeżdżają kolejne
składy z turystami. Po obiedzie tego samego dnia uczestnicy
zwiedzali wystawę optyczną podczas której można było zrobić zakupy opraw okularowych, jak również zbadać wzrok najnowszej generacji autokeratorefraktometrem z tonometrem
i pachymetrem AKR Medica 500 firmy Essilor z dodatkowymi
funkcjami pomiaru grubości rogówki i ciśnienia wewnątrzgałkowego. Wielką nowością była również prezentacja programu
Nautilius – jest to symulator widzenia w soczewkach okularowych jednoogniskowych i progresywnych. Wieczorem odbył
się uroczysty bankiet podczas którego zostały wręczone odznaczenia oraz dyplomy okolicznościowe.

ODZNACZENI:
• Pani Alicja Chrobot otrzymała Srebrną Odznakę „Za Zasługi
dla Optyki Polskiej”.
• Pan Damian Roszczuk otrzymał specjalny dyplom w podziękowaniu za wieloletnią współpracę.
Przed północą miała miejsce tradycyjna już licytacja podarowanych przez firmy przedmiotów z których dochód przeznaczany
jest na dom dziecka w Krakowie.
W niedzielę po śniadaniu goście ponownie relaksowali się po
pełnym emocji weekendzie w SPA & Wellness. Po południu po
uczestników Święta Patrona Optyków Polskich przyjechał autokar, a ci którzy przyjechali z odleglejszych regionów odjechali
swoimi samochodami.
Bardzo serdecznie dziękujemy za wspólne świętowanie i zapraszamy w przyszłym roku.
Informacja: Małopolski Cech Optyków

W sobotę rano po uczestników przyjechał ponownie autokar,
który zabrał wszystkich do pięknej Bazyliki Św. Mikołaja gdzie
odbyła się msza święta w intencji optyków oraz ich rodzin. Po
niej uczestnicy wraz z przewodnikiem zjechali windą ponad
212 m pod powierzchnię ziemi, a tam rozpoczęło się zwiedzanie najstarszej w Europie nadal działającej bocheńskiej kopalni
soli. Niewątpliwie dla wielu niemałym zaskoczeniem było piękno podziemnego świata, jak również długi przejazd kolejką,
a także wizyta w jedynym na świecie kościółku przez środek
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Motyw lustra jako źródła złudzenia optycznego pojawia się w historii sztuki niemal w każdej
epoce. Wprowadzenie tego elementu do prac miało różne znaczenia. Bardzo często pozwalało artyście na prowadzenie z odbiorcą swoistej gry, w której główną rolę odgrywała
percepcja. Umieszczenie w pracy lustra pozwalało na wprowadzenie zaskakujących skrótów
perspektywicznych, pokazanie odbiorcy tego, co z jego punktu widzenia nie było widoczne (np. samego artysty w trakcie malowania obrazu lub też odbiorcy w przypadku rzeźb
czy instalacji w przestrzeni publicznej), albo też wprowadzenie do dzieła dodatkowych,
w pierwszym kontakcie z dziełem ukrytych, treści. Wyjątkową pracą z użyciem lustra jest
Pasaż Róży zrealizowany przez Joannę Rajkowską w Łodzi, artystka bowiem oprócz wymienionych możliwości jakie daje lustro, wykorzystała je również w ścisłym związku z widzeniem.

„Od niewidzenia do widzenia” - Pasaż Róży
Joanny Rajkowskiej
W 2014 r. wąskie podwórko kamienicy komunalnej rozciągające się między ulicą Piotrkowską a Zachodnią w Łodzi
dzięki pracy Joanny Rajkowskiej ostatecznie zmieniło
swój wygląd. Zewnętrzne ściany budynku zostały pokryte
mozaiką drobnych luster o geometrycznych, nie zawsze re60
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gularnych, kształtach. Warstwa z lustrami objęła wszystkie
detale architektoniczne, pojawiła się zatem na gzymsach,
uskokach, odrzwiach, ościeżach. Lustrzane wzory przybierały zawsze kształt róży lub spirali – wynikało to z kształtu
komórek na siatkówce oka.
Praca miała zmienić przestrzeń zastaną, otworzyć ją,
a zarazem stworzyć miejsce atrakcyjne, przyciągające
uwagę. Wybór elementów: drobnych, odbijających światło
i ułożonych w różne kształty sprzyjał stworzeniu miejsca
świetlistego, jasnego, a przede wszystkim zaskakującego,
bowiem zmieniającego się znacznie nawet przy niewielkim

przesunięciu wzroku. Zwielokrotnione odbicie w ogromnej ilości luster czyni to miejsce niezwykłym, daje efekt
efemeryczności, ażurowości, odrealnienia.
Pasaż Róży to nie tylko „nowa skóra” dla architektury,
ale przede wszystkim , co podkreśla sama artystka, praca, która mówi o widzeniu. Powodem jej powstania była
choroba córeczki artystki – Róży, której zdiagnozowano
nowotwór oczu, a właściwie radość, że w końcu Róża
widzi. „(…)glify, ościeża, gzymsy, uskoki i same ściany
miały się zamienić w siatkówkę, w dno oka. Tym samym
miały zniknąć, zdematerializować się zupełnie. Szłam tu
tropem «niematerialności» widzenia. Podmiot widzący
jest wypełniony obrazem, staje się tym, co widzi. Patrzymy na miasto i stajemy się miastem, obraz wypełnia nas
bez reszty. Teraz to budynki na nas patrzą, stają się nami
i same, w procesie «widzenia» znikają”, mówi artystka
w wywiadzie na temat tej pracy. 1
Rajkowska oparła się w tej pracy nie tylko na fenomenie
widzenia, wynikającego z odbicia światła, ale również
pokazała widzenie jako fascynującą czynność, pełną
niespodzianek, związaną ściśle z wyobraźnią, wyzwalającą kreatywność. Odeszła od widzenia jako rejestrowania rzeczywistości wprost, a wychodząc od budowy
oka, przez multiplikację luster postawiła pytanie o naszą
percepcję. Wykorzystując „pajęczynę” luster, tworząc
z nich na elewacji budynku swoistą siatkę, stworzyła
nową przestrzeń, w której nic nie jest oczywiste, wszystko natomiast jest fascynujące. Dzięki temu zwróciła uwagę na świat, który zmienia się wraz ze zmianą natężenia
światła, ale też wraz z niewielkim nawet przesunięciem
odbiorcy. Świat w Pasażu Róży jest jednak rozczłonkowany, pocięty na kawałki, przez co i „widzenie” staje się
szczególne: „Nie produkuje spójnego obrazu, nie odpowiada naszemu widzeniu, atomizuje obraz. Myślałam
tu o nieludzkim aspekcie choroby. Pierwszym krokiem
w stronę nieludzkiego, czy pozaludzkiego jest krok
w nieznane terytorium ciała, stąd siatkówka. To już samo
w sobie jest przerażającym kosmosem: flaki, komórki,
neurony. Ciało chore jest krokiem dalej. Choroba to błąd,

wada, jest to teren instynktownego wykluczenia, teren
obcego. Nowotwory to wcielenie współczesnego lęku
przed obcym. Kiedy patrzę na zdjęcia dna oczu Róży,
to zawsze myślę o nierozpoznanych planetach. Bo guzy
2
wyglądają jak jakieś kosmiczne formacje”.
Joanna Rajkowska poruszyła problem wzroku również
w pracy Wszystkowidzące oko. Artystka oparła ją na projekcji wyświetlanej na hemisferycznej fasadzie budynku
w Brazylii, w której wykorzystała sekwencję zdjęć gałki
ocznej jej córki, pokazującą rozpad rozwijającego się
nowotworu. Praca ta odnosiła się już nie do widzenia
jako procesu, lecz widzenia jako narzędzia politycznego
i ciągłej obserwacji, jakiej jesteśmy poddawani.
Opracowanie: INTEROPTYKA,
tekst: dr Karolina Jabłońska

1 M. Skłodowska, Oswoić się z błędem. Rozmowa z

Joanną Rajkowską, , w: „Szum”, http://magazynszum.
pl/rozmowy/oswoic-sie-z-bledem-rozmowa-z-joannarajkowska, [20.09.2014]
2 Tamże.
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www.ledcontrol.pl

LED Control neutralizuje światło niebieskie
oraz blokuje promieniowanie UV. Chroni oczy
przed zmęczeniem i zapewnia komfortowe
widzenie przez cały dzień.

CHROŃ OCZY
PRZED ZMĘCZENIEM
w szkłach LED Control

wydarzenia

Jubileusz Szajna Laboratorium Optyczne

Opracowanie: Interoptyka, fot. Szajna
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Kariera PRZEWODNICZĄCEGO JURY SILMO D'OR 2016, belgijskiego projektanta Alaina GILLES'a
przebiegała dość nietypowo: po studiach na wydziale nauk politycznych oraz zarządzaniu
marketingowym pracował w sektorze finansowym, w firmie JP Morgan, a po pięciu niezbyt
satysfakcjonujących latach zdecydował się zmienić swoje życie zawodowe i poświęcić je swojej
pasji do wzornictwa przemysłowego, estetyki i tworzenia.
Alain GILLES podjął studia w Institut Supérieur de Design w Valenciennes, a następnie odbył
staż u swojego rodaka Xaveira Lusta przed przyjęciem angażu u Arne'a Quinze'a. Dzięki
doświadczeniu pracy u wspomnianych projektantów, Alain GILLES otworzył swoje własne
studio w 2007 roku, „aby kontynuować realizację własnych marzeń i rozwijać własne podejście
do koncepcji produktów, mebli, ale także do kierunków w sztuce i architekturze wnętrz”. Dzięki
autentycznemu i integralnemu punktowi widzenia został dostrzeżony w roku 2012 na Biennale
Intérieur, międzynarodowych targach designu w Courtai i nawet otrzymał tytuł „projektanta roku”. „Najważniejszą rzeczą jest to, aby nigdy nie stracić z pola widzenia funkcjonalności
przedmiotu lub mebli, być skoncentrowanym na użytkowniku”, wyjaśnia Alain GILLES.
„Następnie zwracam uwagę na stronę architektoniczną przedmiotu, jego postrzegania w przestrzeni, jego osobowości
w zależności od punktu widzenia. Potem jest, że tak powiem, siła graficzna: kontury, zabawa kolorami. Są to, moim zdaniem,
trzy główne elementy. Ponadto, staram się też znaleźć właściwą równowagę produktu, który czasami wydaje się zbyt męski,
pracuję aby dodać mu zaokrągleń lub dodaję materiału, aby stał się bardziej kobiecy.” *
Alain GILLES zdobywa coraz więcej nagród i pracuje dla wielu międzynarodowych firm: we Francji (Qui est Paul, Galerie
Gosserez Paris, La Chance), Belgii (Design is Wolf, Buzzispace), we Włoszech (Varaschin, Casamania, Bonaldo) itd.
W tym roku stworzył dzieło sztuki - Mirror Mirror dla programu Erasmus, które będzie licytowane na cele sfinansowania badań
z dziedziny medycyny. „Koncepcja wychodzi od spojrzenia na społeczeństwo i związanej z tym refleksji.
Idea autorefleksji i zgłębiania samego siebie, niestrudzone poszukiwania siebie, z którymi spotykamy się w naszych społeczeństwach ogarniętych obsesją wyglądu i wizerunku samego siebie poprzez, między innymi, najnowsze technologie i portale
społecznościowe, takie jak Facebook czy Instagram. "
_______________________________________________________________________________________________________
To także wielki ukłon w stronę sektora optyki i okularów, który powinien docenić szczodre spojrzenie wielkiego twórcy.
* In Focus Magazine.
Opracowanie: Interoptyka na podst. mat. pras. SILMO i MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW FRANCUSKICH,
fot. mat. pras. SILMO i MIĘDZYNARODOWE TARGI FRANCUSKIE.
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BEZPOŚREDNI IMPORTER
I PRODUCENT ETUI
DO OKULARÓW
PAWEŁ TRZPIL

WYSOKA JAKOŚĆ

W BARDZO DOBREJ CENIE

1,60

3,90

0,74
tel. 25 68 30 793
kom. 601 277 981
www. etui-trzpil.pl
e-mail: etui@poczta.onet.pl
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* ceny netto
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AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL

Zapraszamy na naszą stronę

www.optotechnika.com.pl

SHIN-NIPPON

SHIN-NIPPON DL800/900

ACCUREF R-800 / K900

NAJNOWSZA GENERACJA

Najwyższa jakość i doskonała
ergonomia

DIOPTROMIERZY SERII DL


łatwy pomiar progresów



nowość! zielona dioda LED



dokładny i szybki pomiar



nowe intuicyjne menu



regulowany ekran



atrakcyjny, nowoczesny design

W naszej ofercie znajdą Państwo również:


tonometry bezkontaktowe



lampy szczelinowe



kasety szkieł próbnych



oprawy probiercze



projektory i ekrany LCD



foroptery



pupilometry



stoliki elektryczne



unity okulistyczne



oftalmoskopy



kompleksowe wyposażenie gabinetów

ZDOBYWCA NAGRODY
"GOOD DESIGN AWARD"

okulistycznych


oprawy okularowe – znane marki

dysponujemy również fachowym serwisem

Optotechnika Sp. z o.o.

ul. Topiarnia 9 Kraków 30-698

Wyrafinowany kształt w połączeniu z
nowoczesnym designem oraz
atrakcyjnym kolorze metalicznym i
białym perłowym, który idealnie pasuje
do każdego wnętrza.

tel. 12 654 73 80

e-mail: biuro@optotechnika.com.pl
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tel./fax 68 325 02 70, kom. 602 30 82 31, biuro@optysport.pl
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Zapraszamy na Targi Optyka stoisko nr 80
Dystrybutor Markowych Opraw i Okularów
Jako generalny importer i dystrybutor hiszpańskich opraw i okularów Alex Fierro pragnę złożyć
ofertę współpracy. Wspomniane ramki Alex Fierro to połączenie designu, mody, koloru, jakości
i elegancji.
Wszystkie z nich są hipoalergiczne wykonane z surowców przyjaznych dla środowiska, jednocześnie spełniające normy europejskie CE (EEC) i oczywiscie w całości produkowane w Hiszpanii.
Po osiągnięciu sukcesu na rynku hiszpańskim i francuskim Alex Fierro zdecydował się wkroczyć na rynek Polski.
Zdecydowanie są to ramki dla osób, które poszukują nowoczesnego stylu życia w połączeniu z komfortem.
Oferujemy szerokie spektrum oryginalnych i ciekawych opraw, zapewniając gwarancję, serwis i krótkie terminy dostaw.
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!!!

Firma Handlowo-Usługowa Jerzy Petk,
84-300 Lębork, Plac Pokoju 6/2

www.realoptyka.pl

T-mobile: 602 784 523

SPRZEDAM

SPRZEDAŻ I SERWIS

wyposażenie zakładu optycznego
w tym kompletny unit TOPCON, autorefraktometr,
automaty WECO, ESSILOR, BRIOT ACCURA
wiertarki LessStress i inne urządz. niezbędne
w zakładzie optycznym.
Pomoc przy uruchomieniu.

URZĄDZEŃ firmy ESSILOR
TARCZE SZLIFIERSKIE
ceny konkurencyjne

tel. 785 734 797
mail: jerzy862@gmail.com

tel. 600 433 463
e-mail: a.galczynski@wp.pl

SPRZEDAM OKAZYJNIE

Automat Szlifierski 2014 z gwarancją 12 miesięcy ESSILOR Mr Orange.
Cena konkurencyjna - do negocjacji.
Super stan.
Nr kontaktowy 504 320958
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HUMEL
Producent najtańszych:

ELEFANT - OPTYKA
automaty szlifierskie z gwarancją 12 miesięcy
Essilor Kappa/Gamma, Nidek
sprawny serwis, części zamienne
nowe i regenerowane, tarcze szlifierskie
e-mail: miki@elefantoptyka.pl
www.elefantoptyka.pl

tel. 664760066

15
35
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* miękkich etui do okularów (nadruk w cenie)
* etui skórzane i syntetyczne, chusteczki
* łańcuszki, sznurki, rzemienie, gumki
* obturatory w rozmiarach S, M, L (dwa kolory)

P.H. HUMEL
Piotr Chłopecki
tel. 509 577 117,
22 788 90 23
pphhumel@gmail.com

SPRZEDAM OKAZYJNIE
Wyposażenie GABINETU
OKULISTYCZNEGO
i OPTYCZNEGO
oraz TOMOGRAF sOCT
i Funduskamerę

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

SPRZEDAM
Sprzedam używany dioptromierz
lunetowy marki Essilor, model X75,
w pełni sprawny.

PRACA
Poszukujemy optyka sprzedawcę
i sprzedawcę z doświadczeniem
w branży. Białystok.

Zestaw mebli do salonu
optycznego cena 3000, - zł
lub inne propozycje

nr tel. 607672382

beatabrillowska@gmail.com

SPRZEDAM

SPRZEDAM

działającą firmę optyczną
(salon, gabinet okulistyczny,
wyposażenie + towar).
Telefon 573 088 892

Automat SzlifierskI WECO EDGE 430
Dioptromierz elektroniczny

PRACA

SPRZEDAM

Poszukujemy przedstawicieli
handlowych do dystrybucji
opraw okularowych
tel. 605 658 096

Kontakt: 601 411 699

SPRZEDAM

www.dekoptica.pl
ewa@dekoptica.pl

tel. 608 825 216, 603 629 112

Sprzedam dwa automaty
szlifierskie KAPPA, stan dobry.
Cena jednego automatu to
12.000 zł, drugiego 10.000 zł.
Kontakt OPTICUS SOSNOWIEC
tel. 602 228 888

Expert Krak Sp. z o.o. generalny dystrybutor na
Polskę opraw okularowych
CROCS Daniel Hechter No Fear HIS Polarized
poszukuje kandydata na stanowisko:
Przedstawiciel Handlowy
Obszar działania: Warszawa, Łódź
Szukamy osoby z doświadczeniem w pracy na stanowisku przedstawiciel handlowy, dyspozycyjnej,
samodzielnej.
Oferujemy: zatrudnienie na podstawie umowy
o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie, pracę w przyjaznej atmosferze i dynamicznym zespole.
Zgłoszenia prosimy kierować na adres:
biuro@excitesun.com.pl
W temacie maila proszę wpisać IMIĘ i NAZWISKO
Dodatkowe informacje; www.excitesun.com.pl
www.zdroweoczy.org

2016/5

71

2016/5

75

indeks ofert

SZKŁA KOREKCYJNE, OFTAMIC LENSES, BRILLENGLÄSER
ОЧКОВЫЕ ЛИНЗЫ

CLEX

OPTIBLOK

SZAJNA

JAI KUDO

OPTOMAX

VISIO POLSKA

JZO

RAKO OPTYK SERWIS

MAŻEX

SEYKOPOL

WYPOSAŻENIE PRACOWNI, WORKSHOP, WERKSTATT
ОБОРУДОВАНИЕ МАСТЕРСКОЙ

ELEFANT OPTYKA

OPTY SPORT

RM SERVICE

MAŻEX

POLAND OPTICAL

SEYKOPOL

OPTOTECHNIKA

RAKO OPTYK SERWIS

TAR-POL

OPRAWY OKULAROWE, SPECTACLE FRAMES, BRILLENFASSUNGEN ОЧКОВЫЕ ОПРАВЫ
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AM GROUP PLUS

MAŻEX

SEYKOPOL

BINOKL

OPTOVIT

TARPOL

CAMRO

OPTIBLOK

TISARD EYEWEAR

DEK OPTICA

ORATA

TRESS

ENZO DIO

PH OKO

TRZPIL

HAYNE

PETK

VERMARI

KAMEX

PROSTAF

WOODY POLSKA

MACRO OPTIC

RAKO OPTYK SERWIS

Uwaga! Spis marek dostępny na
www.interoptyka.pl

GALANTERIA OFTALMICZNA, ACCESSORIES, ZUBEHÖR
АКСЕССУАРЫ

HAYNE

MAŻEX

SZAACH

HUMEL

OPTOMAX

TAR-POL

HADAŚ-MARCINIAK

OPTY SPORT

TRZPIL

MACRO OPTIC

SEYKOPOL

WYPOSAŻENIE GABINETU, INSTRUMENTS, REFRAKTIONSGERÄTE, ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
HAYNE

POLAND OPTICAL

SEYKOPOL

MAŻEX

RAKO OPTYK SERWIS

TAR-POL

OPTOPOL

RM SERVICE

OPTOTECHNIKA

SPECTRUM

WYPOSAŻENIE EKSPOZYCJI, EXPO, LADENEINRICHTUNG, ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
HAYNE

ORATA

SERWIS, SERVICE, DIENSTLEISTUNGEN
СЕРВИС
ELEFANT OPTYKA

TAR-POL

RAKO OPTYK SERWIS

RM SERVICE

OPROGRAMOWANIE, SOFTWARE, SOFTWARE
ПРОГРАММЫ
SZAJNA
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Jubileusz firmy Poland Optical
Rok 2016 jest rokiem jubileuszu firmy Poland Optical, która już od dwudziestu lat jest obecna na polskim
rynku. Firma powstała w Cieszynie w roku 1996 na skutek połączenia dwóch firm: Fragx i Visus.

Targi OPTYKA 2014, fot. mat. pras.

Specjalizuje się w sprzedaży
diagnostycznych, terapeutycznych i chirurgicznych urządzeń
okulistycznych oraz wysokiej
klasy sprzętu optycznego.
Firma zaczynała swoją działalność od sprzedaży sprzętu używanego a od 1997 roku, po nawiązaniu współpracy z włoskimi
producentami
Meccanottica
Mazza oraz SBISA, rozpoczęła
sprzedaż urządzeń fabrycznie
nowych.
Jak mówi prezes Poland Optical, Krystian Penkala - firma
sukcesywnie zwiększała swój
udział w rynku polskim, dzięki czemu możliwe było nawiązanie współpracy z japońską
firmą Nidek, która stała się dla
nas strategicznym partnerem.
Na początku sprzedawaliśmy
automaty szlifierskie, a z czasem pozostałe urządzenia okulistyczne i optyczne, z których
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słynie japoński Nidek. Ta wieloletnia współpraca trwająca
już 14 lat jest dla naszej firmy
powodem do dumy, a relacje
z pozostałymi dostawcami sięgające prawie 20 lat przyczyniają się do stabilnej pozycji firmy
na rynku polskim. Nasza oferta nie ogranicza się jedynie do
dystrybucji i sprzedaży sprzętu
okulistycznego i optycznego
- mamy również autoryzowany
serwis tych urządzeń oraz sklep
internetowy, w którym można
kupić drobny sprzęt optyczny
a także części. Staramy się również, aby nasza sprzedaż poparta była fachowym doradztwem
w zakresie innowacyjnych rozwiązań oraz nowych technologii ułatwiających pracę optyków
i okulistów. Szczególnie ważne
dla nas są komfort i ergonomia
pracy - dodaje prezes Krystian
Penkala. Budujemy trwałe rela-

cje, stawiamy na jakość, która
gwarantuje najlepsze rozwiązania dla naszych klientów. Można
spotkać się z nami na większości wystaw i kongresów organizowanych w Polsce, na których
prezentujemy najnowsze urządzenia firm Nidek, CSO i Meccanottica Mazza. Poszerzając naszą ofertę, produkujemy meble
okulistyczne: unity i stoliki.
Poland Optical stawia nie tylko
na swój ciągły rozwój i poszerzanie oferty, ale także na to, by jak
najlepiej odpowiadać na potrzeby klientów. Takim działaniem
jest otwarcie przedstawicielstw
w Warszawie i Poznaniu. Firma
prowadzi działalność również
na rynkach czeskim i słowackim,
gdzie dystrybuuje część swoich
produktów, głównie urządzenia
laboratorium optycznego firmy
Nidek.
Informacja własna Poland Optical
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