
Olsztyn, lipiec 2017 

Szanowni Państwo 

 Mamy zaszczyt poinformować Państwa o kolejnym Zjeździe Optyków 

organizowanym przez WMCO oraz hurtownię OPTICUS. Zjazd ten odbędzie 

się w dniach 22-24.09.2017 w Ośrodku Wypoczynkowym Bęsia – niedaleko 

Biskupca. Tym razem spotkanie nasze odbędzie się pod hasłem „Optometria – 

to warto studiować!!!” 

 Nasze spotkanie rozpoczynamy w piątkowe popołudnie. Osoby chętne 

mogą oczywiście przyjechać wcześniej. 

 Od godziny 20.00 w piątek (22.09.2017) planujemy  kolacje połączoną z 

zabawą. Temat przewodni „DISCO, DISCO 

PONAD WSZYSTKO” gwarantuje, że podczas 

wieczoru pojawią się niezapomniane przeboje 

muzyki rozrywkowej, zarówno sprzed lat jak i tej 

współczesnej. Nie zabraknie rytmów z epoki Bee 

Gees, Abby, Modern Talking, Dr Albana, a dla 

młodszych duchem zagra Alvaro Soler i Enrique 

Iglesias. Nawiązując do naszych tradycji 

sugerujemy strój nawiązujący do tematyki 

imprezy zamiast garnituru. ;) 

 W sobotę w godz. 8.30-10.00 zapraszamy na śniadanie. 

 Od godziny 10.00 rozpoczynamy część szkoleniową. W 

związku z coraz częściej pojawiającymi się informacjami o 

możliwych ograniczeniach w przeprowadzaniu pomiarów 

refrakcji przez optyków, zorganizowaliśmy tym razem cykl 

szkoleń mających na celu ukazanie, że studia z zakresu 

optometrii nie są aż takie straszne, a uświetnią je wykładowcy z 

Politechniki Częstochowskiej.  

 W godzinach 13.30 – 15.00 planowana jest przerwa obiadowa, a o godz. 

19.00 planowana jest grillowa kolacja, oczywiście z muzyką. 

.  Dodatkowo, przez cały dzień w ośrodku można wypożyczyć sprzęt 

pływający, aby w pełni korzystać z uroków warmińskiej natury. 



W niedzielę od 9.00 do 10.30 zapraszamy na śniadanie. Po śniadaniu 

nastanie czas pożegnań. 

Koszt uczestnictwa w weekendzie integracyjnym to 450 zł/os. Dzieci do 

lat 3 – bezpłatnie, dzieci do lat 13 – 160 zł. Dopłata do pokoju jednoosobowego 

wynosi 100 zł. 

Proszę zabrać ze sobą ręczniki !!! 

Jak co roku, zarząd cechu podjął decyzje o dofinansowaniu pobytu swoich 

członków. Dla każdego członka cechu, który ma opłacone na bieżąco składki, 

dofinansowanie wynosi 100 zł. Natomiast jeśli członek cechu przyjedzie z kimś 

z rodziny lub pracownikiem, dofinansowanie wynosi 200 zł. 

Zapisy do 15 sierpnia potwierdzone zadatkiem w wysokości 200 zł/os. 

(nr. konta WMCO: 60 1240 5598 1111 0000 5023 8495) przyjmuje Bronisława 

Romanik (89-527-60-24, hurt-opticus@jzo.com.pl ).Całkowity koszt 

uczestnictwa powinien być opłacony do 1 września 2017. 

 

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA !!! 

 

 Mamy nadzieje, że w ten weekend, jak co roku pogoda nam dopisze.  

Licząc na Państwa obecność: 

W imieniu zarządu WMCO 

Bronisława Romanik 

 

 

 

 

  

mailto:hurt-opticus@jzo.com.pl


Program szkolenia : 

 

10.00 – „Fizyka – jakie to proste !!!” - dr Piotr Gębara w kilku doświadczeniach 

wprowadzi nas w interesujacy świat fizyki. 

11.00 – „Optyka okularowa vs optyka geometryczna” – dr Jakub Rzącki wykaże 

kilka zależności łączących wykonywanie okularów z fizyką geometryczna, o 

których nie zawsze pamiętamy. 

12.00 – „Postępowanie podczas doboru korecji do bliży, jak uniknąć 

najczęstszych błedów?”  - mgr Marcin Gacek. 

12.45 – „Weryfikacja widzenia obuocznego” -  mgr Marcin Gacek. 

13.30 – 15.00 – przerwa obiadowa 

15.00 – „Ocena przedniego odcinka gałki ocznej w lampie szczelinowej – 

warsztaty” - mgr Marcin Gacek. 

16.30 – „Nurzyca a niewydolność gruczołów Meiboma – warsztaty” – mgr 

Marcin Gacek. 

 


