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WSPÓŁCZESNE ŻYCIE WYMAGA TAK WIELE OD TWOICH OCZU

Nowe niższe ceny na soczewki progresywne Varilux Comfort New Edition:

Do końca 2010r.*

*Decyduje data złożenia zamówienia.
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Orma 1,5 Transitions VI
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Ormix 1,6

Varilux Comfort NE
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Ceny netto za 1 szt. wg cennika Promocyjne ceny netto za 1 szt.

226 zł
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256 zł

356 zł

sfera

sfera/cylinder

sfera

sfera/cylinder

sfera

sfera/cylinder

Do cen promocyjnych naliczany jest rabat, wynikający z umów handlowych.

Essilor Polonia Sp. z o.o.
:Warszawa tel. (22) 510 59 59, fax (22) 510 59 60, e-mail: bok@essilor.com.pl

Katowice: tel. (32) 258 99 56, (32) 258 58 47, fax (32) 258 35 42, e-mail: bokkatowice@essilor.com.pl
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FIRMA LOKALIZACJA STRONA

AKT-POL ŁÓDŹ 48

AM Group Plus BYDGOSZCZ 27

AMBG OSTRAVA 65

ANDREAS WARSZAWA 60

ARGA POZNAŃ 91

BINOKL JABŁONOWO 44

CRYSTALEX CZERWIONKA 89

DEK-OPTICA WROCŁAW 80

DUOL KROŚNIEWICE 90

EL-OPTYK WARSZAWA 50

ESSILOR POLONIA WARSZAWA 2,36,42

EXPERT-KRAK KRAKÓW 11

FERVO WARSZAWA 38

FUNEL ŁÓDŹ 54

HADAŚ-MARCINIAK WARSZAWA 65

HAYNE POZNAŃ 46

HOYA LENS POLAND PIASECZNO 100

INPOL VISION SOSNOWIEC 58

JEGIELKA PILCHOWICE 90

JZO JELENIA GÓRA 15-23

KAMEX JÓZEFÓW 6

KRAK-OPTIC KRAKÓW 40

LOOKA LICHEŃ STARY 90

MAŻEX WARSZAWA 65

MEBLE DLA OPTYKÓW MILICZ 44

MEGA-OPTIC PIERŚCIEC 49,54

NORTH-OPTIC KOSZALIN 69

OPHTALMICA WROCŁAW 28

OPMATIC WARSZAWA 55

OPTALEX WARSZAWA 68

OPTIBLOK ŁÓDŹ 45

OPTICLINE JANOWIEC WLKP. 57

OPTICOM WROCŁAW 91

OPTIMA ZAWIERCIE 39

Lista firm / List of firms 
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FIRMA LOKALIZACJA STRONA

OPTOMETRIA.PL BRZEG DOLNY 56

OPTOPOL-HANDLOWY ZAWIERCIE 47

OPTOTECHNIKA KRAKÓW 14

OPTY ŁÓDŹ 48

OPTYK + KODA KATOWICE 60

OPTYKA 2010 POZNAŃ 3

OPTYKON TCZEW 49

ORATA WARSZAWA 68

POLAND-OPTICAL CIESZYN 51,99

POLO OPOLE 56

PROGRESS LENS POLSKA WARSZAWA 61

PROSTAF POZNAŃ 37,43

PUNKTAL KONSTANCIN 29

RAKO SZCZECIN 30,31

REKO KRAKÓW 54

RM SERVICE WARSZAWA 57

SEICOM BYDGOSZCZ 26

SEYKOPOL ŁOMIANKI 60

S’OPTICAL JÓZEFÓW 50

SPECTRUM II WROCŁAW 67

SZAACH KĘDZIERZYN-KOŹLE 90

SZAJNA LABORATORIUM OPTYCZNE GDYNIA 33-35

SZKOŁA OPTYCZNA ŁÓDŹ 97

SZLIFIERNIA BLOCH POZNAŃ 68

SZLIFIERNIA SIEDEMNASTKA WARSZAWA 60

SZLIFIERNIA VISION LAB FALENICA 6

TAR-POL NIEPOŁOMICE 53

TOPCON SIEWIERZ 12

TRZPIL RUDA TALUBSKA 68

UNIOPTIC ŁÓDŹ 52

VIS-ABRA LUBLIN 50

VISION&FASHION BOLESŁAWIEC 1,4,81

WENS KUTNO 89

WIESZAKI WŁOCŁAWEK 65
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Najnowsze oprawy okularowe, soczewki, 
komponenty i akcesoria, a także wyposażenie 
salonów i zakładów optycznych to wszystko 
będzie można obejrzeć podczas drugiej już 
edycji targów OPTYKA.
 Targi Optyczne OPTYKA 2010 to wspólne 
przedsięwzięcie Krajowej Rzemieślniczej Izby 
Optycznej KRIO oraz Międzynarodowych Tar-
gów Poznańskich. 
 Pozytywny odbiór, zarówno przez wy-
stawców jak i zwiedzających, poznańskiego 
debiutu OPTYKI w 2008 roku pozwolił wpisać 
to wydarzenie na stałe do kalendarza imprez 
targowych jako największe i najbardziej pre-
stiżowe przedsięwzięcie w branży optycznej 
w Polsce skupiające profesjonalistów zarów-
no z kraju, jak i zagranicy. 
 W jednym z najnowocześniejszych kom-
pleksów pawilonów Międzynarodowych Tar-
gów Poznańskich swoją ofertę zaprezentują 
przedstawiciele producentów i dystrybuto-
rów sprzętu i wyposażenia optycznego z kra-
ju i zagranicy. Już dziś możemy potwierdzić, 
że podczas tej edycji będzie więcej firm 
zagranicznych niż w 2008 roku. Ekspozycję 
wystawców stanowić będą m.in.: oprawy 
okularowe dla dzieci i dorosłych, soczewki 
okularowe, soczewki kontaktowe, kompo-
nenty i części do okularów, środki do ich 
pielęgnacji, pomoce dla słabowidzących, ak-
cesoria, instrumenty, materiały i urządzenia: 
optyczne i optometryczne, wyposażenie sa-
lonów i zakładów optycznych i wiele innych.
Targi skierowane są do profesjonalistów 

- optyków, optometrystów, przedstawicieli 
środowiska naukowego oraz osób zawodowo 
związanych z branżą optyczną.
 Uzupełnieniem ekspozycji wystawców 
będzie bogaty program konferencji, kursów 
i wydarzeń towarzyszących tworzony we 
współpracy z ośrodkami naukowymi, Wy-
stawcami i Partnerami. 
 W tym roku będzie to między innymi druga 
edycja Konferencji OPTYKA 2010. Tegorocz-
na odsłona poświęcona będzie najnowszym 
kierunkom w edukacji, badaniach i prawu        
w branży optyki okularowej. Pieczę nad me-
rytorycznym przygotowaniem konferencji 
sprawuje Wydział Fizyki Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Krajowa 
Rzemieślnicza Izba Optyczna KRIO.

Informacja: MTP

Kolejna edycja targów 
OPTYKA odbędzie się 
26-27 listopada.

Targi OPTYKA 2010, Poznań
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Światowy Dzień Wzroku 2010

Przyczyny, dla których ustanowiono Świa-
towy Dzień Wzroku:
Chęć zwiększenia świadomości społecznej na 
temat ślepoty oraz niedowidzenia, które stano-
wią istotny  problem w zakresie zdrowia publicz-
nego na międzynarodową skalę. 
Próba przekonania ministrów zdrowia i innych 
przedstawicieli władz państwowych do okaza-
nia zrozumienia dla problemów związanych ze 
ślepotą i niedowidzeniem, zachęcenia ich do 
szukania rozwiązań dla tego rodzaju problemów 
oraz  do przeznaczenia stosownych środków na 
podejmowanie działań w tym zakresie. 
Chęć propagowania wiedzy na temat zapobie-
gania ślepocie oraz na temat inicjatywy VISION 
2020,  która została powołana do zlikwidowania 
do roku 2020 głównych czynników odpowie-
dzialnych za możliwą do uniknięcia ślepotę po-
przez zagwarantowanie pomocy w planowaniu, 
opracowywaniu oraz wdrażaniu krajowych pro-
gramów opieki zdrowotnej w zakresie ochrony 
wzroku.

Działania podejmowane w ramach Świa-
towego Dnia Wzroku:
Każdy może uczcić ten dzień na swój własny 
sposób. Niektórzy na przykład w celu zwiększe-
nia świadomości społecznej na temat ślepoty 
oraz niedowidzenia sadzą drzewa. Niektórzy zaś 
wymieniają się zdjęciami i wspólnie tworzą mię-
dzynarodowe kolaże fotograficzne.
Aktywiści rozdają plakaty, zakładki do książek, 
broszury i inne materiały promocyjne, które 
mają na celu zwiększenie świadomości społecz-
nej. Odwiedzają szkoły i uczelnie i przekazują 
uczniom i studentom wiedzę na temat czynni-
ków ryzyka niedowidzenia.

Opracowanie: INTEROPTYKA,
źródło: VISION 2020

Premiera nowego filmu promującego 
inicjatywę VISION 2020: Prawo do 
zdrowego wzroku
Wystawa w siedzibie głównej Świato-
wej Organizacji Zdrowia w Genewie
Uroczysta Gala dla członków Mię-
dzynarodowej Agencji Zapobiegania 
Ślepocie oraz interesariuszy i osób 
wspierających inicjatywę VISION 2020, 
między innymi dla decydentów i przed-
stawicieli świata biznesu, która odbyła 
się w spektakularnych wnętrzach bu-
dynku „wizytówki” Europejskiej Orga-
nizacji Badań Jądrowych – The Globe 
of Science and Innovation

News

Jest on obchodzony co roku w drugi 
czwartek października.

W 2010 obchody Światowego Dnia 
Wzroku przypadają na 14 października.

W 2011 święto to będzie obchodzone 13 
października.

Najważniejsze fakty na temat 
Światowego Dnia Wzroku:

l

l

l

W tym roku Światowy Dzień Wzroku 
uświetniły następujące wydarzenia:

l

l

l
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Optometrysta Roku 2010

Tytuł ten przyznawany jest corocznie  
w celu uznania zasług osoby, która 
wykazała się niezwykłym zaangażowa-
niem przy wykonywaniu swojego za-
wodu, a także wniosła wkład w budo-
wanie pozytywnego wizerunku profesji 
optometrysty. Doceniane jest także 
zaangażowanie i wkład w sprawy całej 
społeczności.

Pochodzący ze Stanów Zjednoczonych 
doktor Tom Little wchodził w skład 
dwunastoosobowego zespołu zapew-
niającego opiekę zdrowotną ludności 
afgańskiej w ramach Nuristan Eye 
Camp - mobilnych „klinik” okulistycz-
nych. Członkowie zespołu Nuristan Eye 
Camp przemierzali góry Hindukuszu, 
wracając z Nuristanu, gdzie udzielili 
pomocy medycznej mieszkańcom tej 
trudno dostępnej prowincji położonej 
w północno-wschodnim Afganistanie, 
przy granicy z Pakistanem.

Wpadli w zasadzkę w lasach prowincji 
Badakszan. Uzbrojeni napastnicy za-
strzelili 10 członków zespołu  Nuristan 
Eye Camp. Odpowiedzialność za zabój-
stwo wzięli na siebie talibowie. Ofiary 

Opracowanie: INTEROPTYKA,
źródło: IAM

News

oskarżyli o działalność szpiegowską i szerzenie chrześ-
cijaństwa w Afganistanie. Wszyscy zabici należeli do 
chrześcijańskiej organizacji Międzynarodowa Misja 
Pomocy (IAM). 

Jak powiedział profesor George Woo, prezes Świato-
wej Rady Optometrii, „Dr Little poświęcił swoje życie, 
by nieść pomoc medyczną w zakresie ochrony wzroku 
w bardzo trudnym otoczeniu. Nasza organizacja ma 
zaszczyt uhonorować dr Little jako niezwykłą osobę    
i profesjonalistę z branży.”

W trakcie ceremonii otwarcia Ogólnoświatowej Konfe-
rencji na temat Edukacji w zakresie Optometrii, która 
odbyła się w dniach 22-24 września w Republice Po-
łudniowej Afryki pamięć doktora Toma Little uczczono 
minutą ciszy.

Optometryście Tomowi Little, który został zastrzelony w sierpniu w Af-
ganistanie, gdzie kierował misją humanitarną, Światowa Rada Optometrii 
przyznała najwyższy dowód uznania i uhonorowała go tytułem Optome-
trysty Roku.
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Safilo Group spon-
sorem Olimpiady 

w Warszawie

Firma DAPP Ecoservice przygotowała 
nową wersję programu dla zakładów 
optycznych - DAPP Optic 3.4. Nowa 
wersja systemu oprócz wielu przy-
datnych zmian funkcjonalnych oraz 
nowych raportów pozwala na eksport 
danych do Excela lub Open Office 
Calc. Rozszerzenie to jest bardzo przy-
datne do wykonywania specyficznych 
analiz konfigurowanych przez klien-
ta, a także do eksportu kartotek np. 
dla potrzeb korespondencji seryjnej 
czy też wydruku etykiet produktów. 
Wyeksportowane dane mogą też być 
wykorzystane dla potrzeb sklepów in-
ternetowych.

Jednocześnie DAPP Ecoservice rozpo-
częło już pracę nad wersją 3.5 DAPP 
Optic, która ma być ukierunkowana na 
udoskonalenia ułatwiające tegoroczny 
remanent i wysoce prawdopodobną 
zmianę stawek podatku VAT.

Firma zaprasza do regularnych odwie-
dzin www.dapp.pl w celu uzyskania 
szczegółowych informacji.

Informacja własna DAPP Ecoservice

News

Nowa wersja 
programu 
DAPP Optic

PADWA - WARSZAWA, wrzesień 2010 - Safilo Group, 
lider w branży okularowej, kontynuuje wspieranie 
Olimpiad Specjalnych, programu dla osób z niepeł-
nosprawnością intelektualną, który działa w 170 kra-
jach. Inicjatywa została powołana w roku 1968 przez 
Eunice Kennedy Shriver. Olimpiady Specjalne obej-
mują obecnie ponad 3.400.000 sportowców z nie-
pełnosprawnością intelektualną w zakresie szkoleń           
i zawodów sportowych na całym świecie.

W dniach 18-24 września 2010 r. w Warszawie odbyły 
się Europejskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych 
2010, gdzie ponad 1500 zawodników Olimpiad Spe-
cjalnych z 58 krajów rywalizowało w wielu sportach 
olimpijskich. 

Safilo’s Special Olym-
pics jako globalny do-
stawca Olimpiad Spe-
cjalnych-Lions Clubs 
International Eyes, 
jest największym pro-
gramem na świecie, 
który specjalizuje się 
w ochronie wzroku 
osób z niepełnospraw-
nością intelektualną. 
Wielu sportowców 
ma szanse skorzy-
stać z badania wzroku, a przede wszystkim, może 
otrzymać receptę na okulary do prawidłowej korekcji 
wzroku oraz okulary do ochrony oczu.

Safilo podtrzymuje wsparcie dla Olimpiad Specjal-
nych, przekazując każdego roku tysiące okularów dla 
zawodników Olimpiad Specjalnych. Ponadto personel 
Safilo często bierze czynny udział w realizacji imprez 
jako wolontariusze, którzy poświęcają swój czas          
i wiedzę dla dobra zawodników.

Informacja własna Safilo Group
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Program Recyklingu Okularów
Marka eco z dumą ogłosiła podjęcie współpracy z or-
ganizacją charytatywną OneSight. 
 Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia, 314 
milionów osób dorosłych i dzieci na całym świecie 
dotyka problem niedowidzenia ze względu na brak 
dostępu do badań wzroku oraz okularów. Dlatego 
właśnie marka eco tak bardzo cieszy się ze współpra-
cy z organizacją charytatywną OneSight, gdyż w ten 
sposób będzie mogła pomóc poprawić jakość widze-
nia osobom na całym świecie.
 OneSight to założona w 1988 roku organizacja 
charytatywna działająca pod auspicjami firmy Luxot-
tica. Organizacja realizuje kilka powiązanych ze sobą 
programów mających na celu poprawę jakości widze-
nia u osób mających problemy ze wzrokiem. Progra-
my te wprowadzane są w życie poprzez bezpośrednie 
świadczenie pomocy w różnych miejscach na całym 
świecie, czyli wszędzie tam, gdzie znajdują się oso-
by potrzebujące, a także poprzez prowadzenie badań 
oraz edukację w tym zakresie. Wyszkoleni wolontariu-
sze organizacji OneSight (do których zaliczają się też 
dyplomowani optometryści) świadczą podstawowe 
usługi medyczne w zakresie ochrony wzroku, rozdają 
okulary lecznicze oraz przeciwsłoneczne za pośred-
nictwem Ogólnoświatowych Poradni Okulistycznych 
(Global Eye Care Clinics), natomiast w Ameryce Pół-
nocnej - poprzez system regionalnej opieki zdrowot-
nej w zakresie okulistyki oraz mobilne „kliniki” Vision 
Van Clinics.
 W Ogólnoświatowych Poradniach Okulistycznych 
wolontariusze rozdają potrzebującym okulary leczni-
cze z odzysku zebrane w ramach programu przeka-
zywania używanych okularów na cele dobroczynne 
realizowanego przez markę eco oraz sieci salonów 
optycznych i gabinety optometryczne na całym świe-
cie. W 12 Światowych Ośrodkach Recyclingu Okula-
rów znajdujących się w Australii, we Włoszech oraz 
w Stanach Zjednoczonych przeszkoleni wolontariu-
sze czyszczą zebrane okulary i przygotowują je do 
ponownego wykorzystania w należących do organi-
zacji OneSight klinikach. OneSight  prowadzi odzysk 
zachowanych w dobrym stanie okularów leczniczych Opracowanie: INTEROPTYKA,

źródło: ECO

News

dla kobiet, mężczyzn oraz dzieci, a także okularów 
przeciwsłonecznych. 
 Jak powiedział Greg Hare, dyrektor wykonaw-
czy organizacji OneSight, „W wielu krajach, które 
odwiedzamy w ramach realizacji naszych progra-
mów jedna para okularów kosztuje więcej niż mie-
sięczne zarobki. Nasza współpraca z marką eco                     
w zakresie działalności dobroczynnej to prosty spo-
sób na widoczną poprawę jakości życia osób po-
trzebujących.”
 Firma optyczna Modo, do której należy marka 
eco zreinterpretowała cykl życia produktu zgod-
nie z  filozofią zrównoważonego rozwoju. Za każdą 
sprzedaną parę oprawek marka eco, współpracu-
jąc z organizacją Trees for the Future, sadzi jedno 
drzewo w ramach programu „Jedne oprawki, jedno 
drzewo”. Marka eco przestrzega również standar-
dów obowiązujących w „1 % of the Planet” - ogól-
noświatowej sieci firm z 38 krajów, które przeka-
zują co najmniej 1 % swoich rocznych dochodów 
na cele związane z ochroną środowiska. Ponadto, 
nowe oprawki sprzedawane klientom marki eco 
przesyłane są do odbiorców w materiałowych etui 
wykonanych z organicznej bawełny, opakowane                    
w papier otrzymany w stu procentach z odzysku.                    
W paczce znajduje się koperta zwrotna przeznaczo-
na dla klientów, którzy zechcą przekazać nieużywa-
ne już przez nich okulary organizacji OneSight na 
cele dobroczynne. 
 Ostatnim etapem cyklu życia produktu jest jego 
ponowne wykorzystanie w dwojaki sposób - albo 
jako surowca do wytworzenia nowych produktów 
albo w niezmienionej postaci. 
 Marka eco zamierza również umieścić pojemni-
ki przeznaczone do zbierania używanych okularów 
na cele dobroczynne w salonach optycznych oraz 
w gabinetach okulistycznych i optometrycznych 
biorących udział w eco zbiórce. Pojemniki będą 
wystawione dla wszystkich chętnych pragnących 
wspomóc program recyclingu okularów w trakcie 
różnego rodzaju imprez charytatywnych. 

22 2010/5    





Technologia wszechobecna 
na SILMO

Główną rolę na tegorocznej edycji targów Sil-
mo, które odbyły się w dniach 23 – 26 wrześ-
nia, odegrała technologia. Królowały okulary 
3D, oprawki z włókna węglowego i nowatorskie 
techniki marketingowe.

Firma optyczna Marchon przyciągnęła tłumy 
zwiedzających filmem promocyjnym nagranym 
w technice 3D i wyświetlanym na ogromnym 
ekranie na firmowym stoisku. Modelki wystyli-
zowane na anioły w bieli i czerni rozdawały zain-
teresowanym uczestnikom targów designerskie 
trójwymiarowe okulary przeciwsłoneczne, dzięki 
którym mogli oni sami przekonać się jak spraw-
dza się ta nowoczesna technologia w praktyce.

Firma TD Tom Davies zaprezentowała dopaso-
wane do indywidualnych potrzeb użytkowników 
polaryzacyjne nakładki na okulary, wykorzystu-
jące pasywną technologię 3D, które dostępne 
są dla wszystkich osób posiadających oprawki 
marki TD Tom Davies. Firma reklamuje nakładki 
jako produkt wysokiej jakości, wykorzystujące 

soczewki polaryzacyjne, stwarzające efekt 
trójwymiarowości oraz pokryte powłoką prze-
ciw zarysowaniom.

Nowoczesne rozwiązania technologiczne za-
prezentowała na targach również firma Tag 
Heuer. Zgarnęła ona prestiżową nagrodę 
Silmo d’Or przyznawaną w trakcie targów. 

News

Miniaturowy teleskop wszczepialny do gałki ocznej w celu przywrócenia widzenia został zatwier-
dzony do użytku w Stanach Zjednoczonych.
 Pierwszy tego rodzaju miniaturowy teleskop (IMT) został zaprojektowany tak, by poprawić 
jakość widzenia u pacjentów w ostatnim stadium zwyrodnienia plamki żółtej u osób w podeszłym 
wieku. Wszczepialny teleskop ma zastąpić prawdziwą soczewkę pacjenta, poprawić ostrość widze-
nia i zmniejszyć negatywne dla jakości widzenia centralnego skutki oddziaływania plamki ślepej, 
powstałej w wyniku zaawansowanego stadium zwyrodnienia plamki żółtej.
 Teleskop powiększa obrazy w polu widzenia oka ponad dwukrotnie. 

Miniaturowy teleskop wszczepialny do gałki ocznej...
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Opracowanie: INTEROPTYKA,
fot. Tag Heuer

Nagrodę przyznano Tag Heuer za bardzo efek-
towny i innowacyjny stojak do prezentowania 
w salonie Automatycznych oprawek – równie 
nowatorskiej propozycji projektantów marki. 
W zawiasach oprawek wykorzystano technolo-
gię opartą na magnesie, dzięki czemu można 
je rozkładać i składać zamaszystym ruchem 
nadgarstka. Nagrodzony stojak również wyko-
rzystuje magnesy, za pomocą których powstaje 
platforma obracająca się i unosząca w powie-
trzu nad lustrzaną podstawą.

Najbardziej ekstremalnym przykładem wyko-
rzystania włókna węglowego są oprawki C-Flex 
marki Tag Heuer wykonane w całości z tego 
materiału. Do ich produkcji zastosowano aż 20 
warstw kompozytu.  

Nowoczesną technologię w zakresie produkcji 
soczewek również zaprezentowała na targach 
firma Pixel Optics. Soczewki wyprodukowane    
z zastosowaniem tej technologii automatycznie 
dostosowują się do pracy w bliży i w dali. Zmia-
na mocy optycznej soczewki może zostać zaini-
cjowana przez przesunięcie palcem po bocznej 
krawędzi soczewki lub w sposób automatyczny 
za pomocą wbudowanego mikro akcelerome-
tru.

Firma Kirk Originals otrzymała nominację 
do nagrody Silmo d’Or za zabawne wyko-
rzystanie technologii w swoich oprawkach 
kinetycznych. Propozycja Kirk Originals prze-
kracza bariery konwencjonalnego designu 
w zakresie projektowania okularów. W mo-
delu tym, na zewnętrznej części zauszni-
ków, zostały zastosowane unikalne panele 
z nadrukiem soczewkowym (lentikularnym), 
dzięki któremu powstaje wrażenie animacji 
obrazów przedstawionych na panelach, gdy 
są one obserwowane pod różnym kątem. Po 
raz pierwszy projektanci wykorzystali druk 
lentikularny do ozdoby okularów. W kolekcji 
wykorzystano cztery różne wzory:
m spektrum kolorów, które tańczą na całej 
długości panelu,
m czaszka, która za pomocą efektu meta-
morfozy tzw. morpha nagle znajduje się       
w samym środku strzelających w górę pło-
mieni,
m flash przedstawiający strzałę, którą śledzi-
my w locie na całej długości panelu,
m equalizer, na którym widać zmieniające się 
poziomy basów.

Urządzenie przeznaczone jest do użytku przez pacjentów 75-letnich i starszych, z ubytkiem wzro-
ku określanym jako poważny aż do głębokiego. Teleskop może zostać wszczepiony tylko do jed-
nego oka, gdyż drugie jest niezbędne do widzenia peryferyjnego. 
 Naukowcy, którzy przeprowadzili badanie kliniczne na 219 pacjentach stwierdzili, że u 75% osób 
nastąpiła poprawa z poważnego lub głębokiego niedowidzenia na umiarkowane widzenie.
 Teleskop został opracowany przez firmę VisionCare z siedzibą w Kalifornii, która będzie musiała 
przeprowadzić kolejne dwa badania. Pierwsze polegało będzie na monitorowaniu pacjentów, któ-
rym już wszczepiono teleskop, a drugie obejmie swym zasięgiem 770 nowych pacjentów, którzy 
będą obserwowani aż do pięciu lat po operacji wszczepienia tego przełomowego urządzenia.
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www.ophtalmica.pl

ul. Parandowskiego 21
54-622 Wrocław
biuro@ophtalmica.pl

t. +48 071 785 09 68

28 2010/5    









2010/5    32















OPTIMA 1.59 Poliwęglan z antyrefleksem    15,80 zł netto
sph +4.00 do sph -6.00/C-2 
OPTIMA 1.61 z antyrefleksem     23,40 zł netto 
sph -2.00 do sph -10.00/C-2 
sph +2.00 do sph +6.00/C-2 
sph 0.00 do sph -8.00/C-4 
OPTIMA 1.67 Asferyczna z antyrefleksem    45,80 zł netto
sph -2.00 do sph -12.00/C-2
sph do -15 
sph +2.00 do sph +6.00/C-2 
sph -2.00 do sph -8.00/C-4  
OPTIMA 1.74  Asferyczna Superhydrofobowa z antyrefleksem  105,00 zł netto
sph -2.00 do sph -12.00/C-2 
sph -15.00 
sph -2.00 do sph -10.00/C-4 
OPTIMA 1.56 Fotochromowa, brązowa z antyrefleksem  22,50 zł netto
sph +.400 do sph -6.00/C-2 
OPTIMA 1.56 Fotochromowa, szara z antyrefleksem   22,50 zł netto
sph +4.00 do sph -6.00/C-2

w najbliższych dniach dołączymy do naszej oferty soczewki:

rozszerzyliśmy naszą ofertę magazynową  
o następujące soczewki:
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Dwuogniskowe: 
 OPTIMA 1.50 Utwrdzona lakierem
 OPTIMA 1.50 z antyrefleksem
 OPTIMA 1.56 Fotochromowa z antyrefleksem

OPTIMA s.j.   42-400 Zawiercie,  ul. Żabia 42, tel./fax 32 67 273 50, biuro@optima.nom.pl

 OPTIMA 1.58 Trivex z antyrefleksem
 OPTIMA 1.56 Fotochromowa 

 z antyrefleksem( ø 70 w +) 

Hurtownie:
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04-113 Warszawa  
ul. Łukowska 2a 
tel. 22 879 89 02 
kom. 605 789 162

F.H.U. „Gemini”  
44-100 Gliwice 
ul. Łużycka 16/p1
tel. 32 237 46 22

50-455 Wrocław
ul. Gen. Kniaziewicza 28/3 
tel. 71 342 93 75
kom. 502 337 137, 607 313 003 

30-392 Kraków
ul. Czerwone Maki 49/57
tel. 696 686 569 
(od 2 Listopada 2010)
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stępne dane statystyczne dotyczą-
ce tegorocznej edycji targów Vision Expo 
East, które odbyły się w dniach 19 - 21 
marca w centrum konferencyjnym Jacob K. 
Javits Convention Centre w Nowym Jorku, 
wskazują na czteroprocentowy wzrost fre-
kwencji w porównaniu z rokiem 2009.  

 Jak stwierdził Tom Loughran, wicepre-
zes Reed Exhibitions: „Tegoroczna edycja 
na pewno na długo pozostanie w pamięci. 
Targi były niezwykle atrakcyjne dla pasjo-
natów mody, gdyż były doskonałą okazją 
do zapoznania się z najnowszymi trendami, 
a poza tym w tym roku brało w nich udział 
wielu celebrytów. Ekscytująca atmosfe-
ra targów udzieliła się uczestnikom także 
podczas wieczornych atrakcji, takich jak 
przedstawienia na Broadwayu, szaleństwa 
zakupowe, czy spotkania promujące ne-
tworking. „Organizacja targów w samym 
centrum Nowego Jorku sprzyja swobodne-
mu korzystaniu z atrakcji miasta,” - dodał  
Tom Loughran.

 Nowością tegorocznej edycji były rela-
cje na żywo zamieszczane na YouTube na 
kanale zarezerwowanym dla International 
Vision Expo (www.youtube.com/intlvisio-
nexpo) przeznaczone specjalnie dla tych 
specjalistów z branży optycznej, którzy nie 
mogli wziąć udziału w targach lub w wyda-
rzeniach towarzyszących tej imprezie. 

 Jak skomentował Alan Berman z Ridge-
field Family Eye Care: „Targi z roku na rok 
oferują coraz więcej możliwości nawiązania 
współpracy z profesjonalistami  z różnych 
obszarów branży optycznej. Targi odwie-
dza bardzo wiele osób zainteresowanych 
kupnem wystawianych produktów.”

 Według Toma Castiglione, dyrektora 
generalnego Morel Eyewear: „W tym roku 
Nowy Jork dogonił Las Vegas. Tegorocz-
ne targi to dla nas najbardziej udana tego 
typu impreza. Liczba transakcji, jakie za-

warliśmy w ramach targów wzrosła o 35%                   
w porównaniu z zeszłym rokiem. Poza tym, 
nasz produkt LIGHTEC Carbon uzyskał na-
grodę Vision Choice Award dla najlepszego 
nowego produktu dostępnego na rynku, 
którą przyznają uczestnicy targów w dro-
dze głosowania.”

 Wielu innych wystawców również twier-
dziło, że były to dla nich najlepsze targi 
spośród wszystkich, w których uczestni-
czyli.  Jak stwierdził Tom Loughran, wice-
prezes Reed Exhibitions: „Reakcje uczest-
ników na tegoroczną edycję targów i dane 
dotyczące frekwencji wskazują na to, że 
Vision Expo East jest najważniejszym wy-
darzeniem w branży optycznej dla obu 
Ameryk. Wybór produktów oraz szkolenia 
i warsztaty oferowane w ramach kształce-
nia ustawicznego są bez porównania naj-
bardziej atrakcyjne.”

 W przyszłym roku konferencja Inter-
national Vision Expo East odbędzie się            
w dniach 17 – 20 marca 2011, a wystawę 
będzie można odwiedzać w dniach 18 – 20 
marca 2011 w centrum konferencyjnym 
Jacob K. Javits Convention Centre w No-
wym Jorku.

 Więcej informacji na temat International 
Vision Expo East  można znaleźć na stronie 
www.visionexpoeast.com

 International Vision Expo, to między-
narodowa konferencja oraz targi dla oku-
listów, optometrystów i optyków, które co 
roku przyciągają ponad 30 000 specjali-
stów z branży. Organizatorami targów są 
Reed Exhibitions oraz Vision Council. 

 Zyski z imprezy przeznaczane są przez 
Vision Council na rzecz edukowania kon-
sumentów o tym, jak ważne jest dbanie          
o dobry wzrok oraz informowania ich o do-
stępnych produktach optycznych. 

    VisionExpo 19-21.03.2010     

      Nowy Jork

                                                  
 Opracowanie: INTEROPTYKA

W



 

Kontakt: 691 73 33 31, 
        609 24 07 24 
 optykaoptometria@onet.eu 

  MEBLE DLA OPTYKÓW 
       Kompleksowe wyposażenie salonów optycznych. 

                Ekspozytory opraw okularowych. 
                        ( Duży wybór wieszaków, stojaków na okulary !!! ) 

       Ekskluzywne meble kute: stoły, krzesła itp. 
      Stylowe lustra, lampy, elementy dekoracyjne. 
                          Napisy reklamowe 3D. 
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       MEBLE DLA OPTYKÓW 
Kompleksowe wyposażenie salonów optycznych 

                               Ekspozytory opraw okularowych .               
     ( Duży wybór wieszaków , stojaków na okulary !!! )  

               Ekskluzywne meble kute : stoły, krzesła itp. 

                Stylowe lustra, lampy, elementy dekoracyjne . 

             Napisy reklamowe 3D . 

Kontakt 
www.mebleoptyk.pl 

e-mail: biuro@mebleoptyk.pl 
tel: 691 733 331, 

609 240 724 
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HAYNE Polska Sp. z o.o.            tel.: 061 841 02 05            fax: 061 840 34 57            info@hayne.pl            www.hayne.pl

NOWO CI           ATRAKCYJNE CENY            PRODUKTY RENOMOWANYCH FIRM

NOWY KATALOG HAYNE
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Edge-it® S.T.E.P.®

Zapraszamy do zakupów!
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OPMATIC
ul. Wolska 84/86
01-141 Warszawa

tel.: 22 8625 625
fax: 22 6320 120
kom.: 601 407 308

www.opmatic.com.pl
email: biuro@opmatic.com.pl

Elastyczne
Wytrzyma³e
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Reklama 166x235 mm CMYK

22 marca 2010 08:44:01



Cena od 238,- PLN
netto
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Cena od 238,- PLN
netto
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>TW-1510A
Unit okulistyczny
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zestaw:
> unit
> rzutnik
> foropter
> rami  do foroptera

cena promocyjna: 
16.000 z  netto



>TW-1060 Dioptromierz 
cyfrowy z drukark
i testerem UV

>TW-1001
Dioptromierz
lunetowy

>TW-1430
Foropter manualny

>TW-800A
Rzutnik testów

>TW-2180 Rowkarka

>TW-1008
Dioptromierz
ekranowy
z drukark

>YZ-5F1 Lampa 
szczelinowa
typ Haag Streit

>TW-900 Polerka optyczna
>Kaseta okulistyczna
w walizce aluminiowej

>TW-1935
Szli erka r czna

www.                          .pl





SOCZEWKI FOTOCHROMATYCZNE

TRANSITIONS

OFERTA MAGAZYNOWA Dostępne kolory: BRĄZ i SZARY

NAZWA CENA

TRANSITIONS VI INDEX 1.5 LAKIER 50 zł

TRANSITIONS VI INDEX 1.5 HMC AR ZIELONY 70 zł

TRANSITIONS VI INDEX 1.5 SUPERHYDROFOBIC 75 zł

TRANSITIONS VI INDEX 1.6 SUPERHYDROFOBIC 155 zł

SUNSENSORS

OFERTA MAGAZYNOWA Dostępne kolory: BRĄZ i SZARY

NAZWA CENA

SUNSENSORS INDEX 1.56 LAKIER 39 zł

SUNSENSORS INDEX 1.56 HMC AR ZIELONY 45 zł

FOTOLENS

Jedyna w Polsce oferta magazynowych soczewek 
fotochromatycznych z cyl. do  – 4.00

OFERTA MAGAZYNOWA

NAZWA CENA

FOTOLENS  INDEX 1.56 SUPERHYDROFOBIC – BRĄZ / SZARY 29 zł / 23 zł

FOTOLENS  INDEX 1.56 SUPERHYDROFOBIC   CYL DO -4.00 – BRĄZ 45 zł

tel. 22/ 666-40-50, 666-40-51, fax 665-39-21
www.progresslp.pl 
e-mail: zamowienia@progresslp.pl
ul. Wyki 11a, 01-318 Warszawa 612010/5



	 Pierwszego	 sierpnia	 w	 Krakowie	 przy	 pięknej	 pogodzie,	
bezchmurnym	i	błękitnym	niebie	odbył	się	maraton	rowerowy.	Jest	to	
cykl	dwunastu	maratonów	w	całym	kraju.	

Ta	edycja	„bikemaratonu”	była	również	I	Mistrzostwami	Polski	w	Ko-
larstwie	Górskim	Branży	Optycznej.	Środek	wakacji	to	nie	najlepszy	
termin	na	zawody	-	większość	ludzi	na	urlopach.	Pierwotnie	mistrzo-
stwa	miały	się	odbyć	w	Wieluniu	ale	sytuacja	powodziowa	nie	pozwo-
liła	na	przeprowadzenie	imprezy.	Na	słynnych	krakowskich	Błoniach	
spotkali	się	wytrawni	maratończycy,	kibice	i	amatorzy	turystyki	rowerowej.	Blisko	półtora	tysiąca	zawodników	
wzięło	udział	w	wielu	dystansach	i	różnych	kategoriach	–	w	tym	również	o	grand	prix	Otwartych	Mistrzostw	
Krakowa.	Trasy	jak	to	w	Krakowie	niezbyt	trudne	technicznie.	Kilka	stromych	podjazdów	i	zjazdów	większości	
z	nas	przysporzyła	kłopotów.	Kolarze	jechali	na	trzech	dystansach	23	km	(haro),	62	km	(mega)	83	km	(giga).	
Optycy	byli	klasyfikowani	na	dystansie	haro	 i	mega.	Haro	wygrał	Krzysztof	Berczuk	z	Jeleniej	Góry	drugi	
był	Maciej	Mazurkiewicz	z	Katowic.	Wśród	kobiet	najlepszą	okazała	się	Jola	Berczuk	z	Jeleniej	Góry,	drugą	
na	mecie	była	Inka	Wieczeńska	z	Ustrzyk	Dolnych.	Na	dłuższym	dystansie	pierwszy	był	Czesław	Mączyński																
z	Płocka,	drugi	Czesław	Grzegorzek	z	Żor,	a	 trzeci	Maciek	Kruk	z	Nowego	Targu.	Te	same	Błonia	 tydzień	
później	gościły	największą	imprezę	rowerową	w	naszym	kraju	-	Tour	de	Pologne.	

Rozmowy	prowadzone	z	organizatorem	bikemaratonu	p.	Maciejem	Grabkiem	mają	na	celu	organizację	Mi-
strzostw	Polski	Branży	Optycznej	jako	jednej	z	edycji	maratonów	w	Kluszkowcach	koło	Nowego	Targu,	tam	
gdzie	odbyły	się	wiosną	br.	IV	Mistrzostwa	Polski	w	Narciarstwie	Alpejskim.							

I	Mistrzostwa	Polski	w	Kolarstwie	
Górskim	Branży	Optycznej

Sponsorzy:
www.gregorio.pl
www.katalinagroup.pl
www.safilo.com
www.transitions.com 
www.parisoptique.pl

Informacja	własna	Organizatora,	
fot.	I.	Wieczeńska

	 Organizator	dziękuje	 sponsorom,	którzy	ufundowali	nagrody:	 torby	 sportowe,	bluzy,	 czapeczki,	
kaski,	bidony,	okulary...	
Firmie	Gegorio	przedstawicielowi	marki	Rudy	Project,	firmie	Katalina	importerowi	okularów	Geos,	firmie	Op-
timex	-	Viscom	Lens,	firmie	Transitions	Optical	(sponsorowi	zawodowej	grupy	kolarskiej	Garmin-Transitions	
zwycięzcy	Tour	de	Pologne)	oraz	firmie	European	Optics.	

V	Mistrzostwa	Polski	w	Narciarstwie	Alpejskim
odbędą	się	12	marca	2011	r.	w	Kluszkowcach	koło	Nowego	Targu
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	 Pierwszego	 sierpnia	 w	 Krakowie	 przy	 pięknej	 pogodzie,	
bezchmurnym	i	błękitnym	niebie	odbył	się	maraton	rowerowy.	Jest	to	
cykl	dwunastu	maratonów	w	całym	kraju.	

Ta	edycja	„bikemaratonu”	była	również	I	Mistrzostwami	Polski	w	Ko-
larstwie	Górskim	Branży	Optycznej.	Środek	wakacji	to	nie	najlepszy	
termin	na	zawody	-	większość	ludzi	na	urlopach.	Pierwotnie	mistrzo-
stwa	miały	się	odbyć	w	Wieluniu	ale	sytuacja	powodziowa	nie	pozwo-
liła	na	przeprowadzenie	imprezy.	Na	słynnych	krakowskich	Błoniach	
spotkali	się	wytrawni	maratończycy,	kibice	i	amatorzy	turystyki	rowerowej.	Blisko	półtora	tysiąca	zawodników	
wzięło	udział	w	wielu	dystansach	i	różnych	kategoriach	–	w	tym	również	o	grand	prix	Otwartych	Mistrzostw	
Krakowa.	Trasy	jak	to	w	Krakowie	niezbyt	trudne	technicznie.	Kilka	stromych	podjazdów	i	zjazdów	większości	
z	nas	przysporzyła	kłopotów.	Kolarze	jechali	na	trzech	dystansach	23	km	(haro),	62	km	(mega)	83	km	(giga).	
Optycy	byli	klasyfikowani	na	dystansie	haro	 i	mega.	Haro	wygrał	Krzysztof	Berczuk	z	Jeleniej	Góry	drugi	
był	Maciej	Mazurkiewicz	z	Katowic.	Wśród	kobiet	najlepszą	okazała	się	Jola	Berczuk	z	Jeleniej	Góry,	drugą	
na	mecie	była	Inka	Wieczeńska	z	Ustrzyk	Dolnych.	Na	dłuższym	dystansie	pierwszy	był	Czesław	Mączyński																
z	Płocka,	drugi	Czesław	Grzegorzek	z	Żor,	a	 trzeci	Maciek	Kruk	z	Nowego	Targu.	Te	same	Błonia	 tydzień	
później	gościły	największą	imprezę	rowerową	w	naszym	kraju	-	Tour	de	Pologne.	

Rozmowy	prowadzone	z	organizatorem	bikemaratonu	p.	Maciejem	Grabkiem	mają	na	celu	organizację	Mi-
strzostw	Polski	Branży	Optycznej	jako	jednej	z	edycji	maratonów	w	Kluszkowcach	koło	Nowego	Targu,	tam	
gdzie	odbyły	się	wiosną	br.	IV	Mistrzostwa	Polski	w	Narciarstwie	Alpejskim.							

I	Mistrzostwa	Polski	w	Kolarstwie	
Górskim	Branży	Optycznej

Sponsorzy:
www.gregorio.pl
www.katalinagroup.pl
www.safilo.com
www.transitions.com 
www.parisoptique.pl

Informacja	własna	Organizatora,	
fot.	I.	Wieczeńska

	 Organizator	dziękuje	 sponsorom,	którzy	ufundowali	nagrody:	 torby	 sportowe,	bluzy,	 czapeczki,	
kaski,	bidony,	okulary...	
Firmie	Gegorio	przedstawicielowi	marki	Rudy	Project,	firmie	Katalina	importerowi	okularów	Geos,	firmie	Op-
timex	-	Viscom	Lens,	firmie	Transitions	Optical	(sponsorowi	zawodowej	grupy	kolarskiej	Garmin-Transitions	
zwycięzcy	Tour	de	Pologne)	oraz	firmie	European	Optics.	
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Dan Martin zwycięża w klasyfikacji generalnej w Polsce,

Tuft wygrywa w jeździe indywidualnej na czas w Danii!

Podwójny sukces drużyny Garmin-Transitions w Polsce i w Danii. Po zwycięskim etapie 5 sierpnia, DanMartin

zapewnił sobie zwycięstwo w klasyfikacji generalnej podczas Tour de Pologne dzięki wspaniałej jeździe

swojego zespołu na dwóch ostatnich etapach i kontrolowaniu wyścigu. Tymczasem Svein Tuft, kanadyjski

mistrz w jeździe indywidualnej na czas wygrał przedostatni etap wyścigu w Danii. Dzięki temu zwycięstwu

znalazł się na drugiej pozycji w klasyfikacji generalnejmając doprzejechania jeszcze tylko jeden etap.

Tyler Farrar wygrywa drugi rok z rzędu wyścig Vattenfall Classic!

Kontynuując znakomitą serię drużyny Garmin-Transitions w ostatnich tygodniach, Tyler Farrar doprowadził

swój sprint do perfekcji i zwyciężył wczoraj wwyścigu Vattenfall Classic wHamburgu (Niemcy) po raz drugi z

rzędu. Dzięki kolejnemu książkowemu startowi kolegi z zespołu – Julian'a Dean'a, Tyler stał się pierwszym

kolarzemwhistorii wyścigu, którywygrał go dwa razy z rzędu.

Dan Martin zwycięża w klasyfikacji generalnej w Polsce,

Tuft wygrywa w jeździe indywidualnej na czas w Danii!

Tyler Farrar wygrywa drugi rok z rzędu wyścig Vattenfall Classic!

Informacja: TRANSITIONS, fot. TRANSITIONS 
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FPUH LOOK

Amerykańsko-Czeska optyczna spółka handlowa
 - producent opraw okularowych - 

poszukuje pracowników / partnerów na stanowisko:

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY
Opis stanowiska

 – dystrybucja opraw okularowych i przeciwsłonecznych.
Miejsce pracy – na terenie Śląska, Małopolski,

Podkarpacie, Opolskie, Dolnośląskie, Świętokrzyskie

Wykształcenie minimum średnie.
Wysoki standard produktów.

Możliwość zarobku jest nieograniczona!
Własny samochód niezbędny.

Kontakt:                                           
Adam Balczerzyk: Tel.: +48503155993

Luboš Nerad: Tel.: +420 777 914 258
CV proszę przesyłać pod adres:

fpuh.look@gmail.com,  lubos.nerad@ambg.cz
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Jubileusz 20-lecia MCRO w Poznaniu
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POZNAŃ - WIEJCE  4. Września 2010r. W zabytkowych obiektach pałacu WIEJCE Optycy z Mię-
dzywojewódzkiego Cechu Rzemiosł Optycznych z udziałem ponad 140 uczestników świętowali 
jubileusz 20-lecia. Już od południa goście mogli podziwiać uroki parku, ogrodów i poszczególnych 
budynków kompleksu pałacowego. Mogli też wziąć udział w spotkaniu przygotowanym przez firmę 
HOYA na temat nowości technologicznych oraz nowoczesnych technik sprzedaży albo w prezenta-
cji firmy CIBA. W kuluarach swoje ekspozycje mieli sponsorzy. Ale oficjalnie uroczystości rozpoczę-
ły się od mszy w udziałem pocztów sztandarowych w przypałacowej kaplicy. Następnie gospodarz 
uroczystości - Starszy Cechu Leszek Gołuch zaprosił uczestników do Sali Rycerskiej gdzie, po 
powitaniu Gości i okolicznościowym wystąpieniu Starszego Cechu nastąpiło wręczenie odznaczeń.
Goście Honorowi i przedstawiciele sponsorów złożyli życzenia i gratulacje a sami z kolei otrzymali 
pamiątkowe statuetki ZŁOTE BINOKLE.

Tradycyjnie optycy MCRO godnie uczcili swój jubileusz. Znacznej części starczyło kondycji do bia-
łego rana, co dobrze wróży na następne jubileusze. 
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Program kursu refrakcji 

1. Metody badania refrakcji i zasady optycz-

     a/ metody subiektywne /podmiotowe/,
     b/ metody obiektywne /przedmiotowe/.

ODZNACZENIA RZEMIEŚLNICZE 
PRZYZNANE PRZEZ KAPITUŁĘ 
ZWIĄZKU RZEMIOSŁA POLSKIEGO

PLATYNOWY MEDAL IM. JANA KILIŃSKIEGO 
ZA ZASŁUGI DLA RZEMIOSŁA POLSKIEGO

- Czesław Drabczak
- Wiesław Kotelak
- Andrzej Styszyński
- Leszek Gołuch

ZŁOTY  MEDAL IM. JANA KILIŃSKIEGO 
ZA ZASŁUGI DLA RZEMIOSŁA POLSKIEGO

- Andrzej Pawliczak
- Janusz Rychlik 
- Zofia Stempowska

SREBRNY MEDAL IM. JANA KILIŃSKIEGO 
ZA ZASŁUGI DLA RZEMIOSŁA POLSKIEGO

- Karol Machtel
- Stanisław Pokrzywniak
- Grażyna Sosnowska

HONOROWA ODZNAKA RZEMIOSŁA

- MIĘDZYWOJEWÓDZKI CECH RZEMIOSŁ 
  OPTYCZNYCH W POZNANIU
- JZO Sp. z o.o.
- Andrzej Byrt - MTP 
- Anna Lemańska - MTP
- Grażyna Drzewiecka-Tomczyk
- Barbara Kabacińska
- Kazimierz Kempski
- Jadwiga Kloza
- Wojciech Rychlik
- Teresa Stachowska
- Maria Stankowska-Adamczewska
- Andrzej Wieczorek

ZŁOTA ODZNAKA ZA ZASŁUGI W ROZWOJU 
RZEMIOSŁA WIELKOPOLSKIEGO

- Mirosław Kuza
- Waldemar Maciejewski
- Aleksander Sawicki
- Marian Szymaniak
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Słowo Starszego 
Cechu na Jubileuszu 
20-lecia
 
Historyczną datę powstania Cechu wyznacza postano-
wienie Sądu Rejonowego w Poznaniu o wpisie do re-
jestru Cechów z dnia 05.09.1990 r., ale już 23 czerwca 
tego roku faktycznie powołano Międzywojewódzki Cech 
Rzemiosł Optycznych w Poznaniu.
 W składzie pierwszego zarządu Cechu byli koledzy: Czesław Dutkiewicz, Wiesław Kotelak, Hen-
ryk Pigul, Konrad Błanowicz, Janusz Rychlik i Czesław Kaczmarek. Sekcja Optyków była jednakże 
już obecna w życiu gospodarczym Poznania w 1945 roku. 
 Nadrzędnym celem tych wszystkich działań była zawsze troska i nadzieja na tworzenie coraz to 
lepszych warunków w zakresie edukacji zawodowej i podnoszenia swoich kwalifikacji. Przekładało 
się to na organizowanie szeregu nowatorskich form szkoleń i spotkań, które były zwiastunem dzi-
siejszych nowoczesnych form edukacji i zdobywania wiedzy.
 Jest rzeczą oczywistą, że to również zasługa takich osób jak prof. Bolesław Kędzia i dr Andrzej 
Styszyński. Mariaż nauki i praktyki zawodowej był dla naszego środowiska bezcenny. Skutkuje to 
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Program kursu refrakcji 

1. Metody badania refrakcji i zasady optycz-

     a/ metody subiektywne /podmiotowe/,
     b/ metody obiektywne /przedmiotowe/.
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również tym, że właśnie w Poznaniu na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza powstał kieru-
nek studiów Optyka Okularowa i Optometria a na ówczesnej Akademii Medycznej w latach 
dziewięćdziesiątych minionego stulecia powstały studia podyplomowe w zakresie optometrii.
 Absolwentami tych kierunków jest bardzo wielu członków cechów optycznych. Zmiany 
ustrojowe w Polsce po 1989 roku doprowadziły do stworzenia wolnego rynku handlu i usług. 
Ale regulacje prawne nie zawsze były i są naszym sprzymierzeńcem w tworzeniu naszego 
samorządu zawodowego. Stawiając na nowoczesność, nowatorskie technologie i ciekawość 
technologiczną nasze firmy są na poziomie europejskim i nie odbiegają od tych standardów.
Podjęcie współpracy z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi miało na celu skonsolidować, 
uporządkować i ucywilizować nasz rynek w zakresie optyki okularowej.
 Dobra wola, przychylność i pragmatyzm osób zarządzających MTP są przyczynkiem do mode-
lowej współpracy i działania na przyszłość.
 Właśnie rolą Cechu i wszystkich organizacji mających wpływ na życie gospodarcze naszego 
kraju jest stwarzanie warunków ochrony i wspierania normalnej konkurencji na naszym rynku 
optycznym. Cech jako organizacja powstawał w wyobraźni wielu osób – dziękujemy im wszystkim, 
przecież to konkretni ludzie stanowili o jego obliczu i formie działania.
 Byli starsi Cechu kol. Czesław Dutkiewicz, Zbigniew Dębiński i Kazimierz Molski zostawili tu 
swój trwały i pozytywny dorobek. Mamy szczęście do ludzi, przyjaciół i członków naszego Cechu, 
którzy nas wspierają działaniem i radą. Jest to potrzebne i inspirujące do nowych wyzwań na miarę 
oczekiwań.

Informacja: Międzywojewódzki Cech Rzemiosł 
Optycznych w Poznaniu

więcej zdjęć w galerii na www.interoptyka.pl 792010/5







	 Impreza bardzo oczekiwana zarówno przez wy-
stawców jak i odwiedzających SILMO 2010 zakoń-
czyła się w niedzielę 26 września w atmosferze uza-
sadnionego optymizmu. W istocie przeprowadzka 
Targów do Parku Ekspozycyjnego Paris-Nord Ville-
pinte została bardzo pozytywnie oceniona przez pro-
fesjonalistów z branży m.in. z następujących wzglę-
dów: lepsza organizacja, korzystniejsze warunki dla 
przyjmowania gości imprezy, poprawa czytelności 
oferty oraz bardzo dobrze przyjęte animacje, które 
towarzyszyły Targom. Wszystko to potwierdza po-
zycję SILMO jako międzynarodowego lidera.

 Możemy mówić o sukcesie zakoń-
czonej edycji Targów, nawet jeśli 
pojawiły się pewne problemy jak np. 
strajk transportu publicznego pod-
czas pierwszego dnia imprezy oraz
weekendowe prace na linii kolejki 
podmiejskiej RER, która zapewnia 
transport między terenami targo-
wymi a Paryżem. Alternatywne 
środki transportu zaproponowane 
przez organizatorów SILMO znacz-
nie poprawiły sytuację i zapobiegły 
paraliżowi komunikacyjnemu. 
 Lekki spadek liczby odwiedzają-
cych z Francji (-6%) został z nad-
wyżką zrekompensowany przez 
zdecydowany wzrost wizytoratu za-
granicznego: +14%. Dlatego orga-
nizatorzy z satysfakcją odnotowali 
globalny wzrost liczby profesjona-
listów, którzy odwiedzili Targi: 33 
065 ogółu odwiedzających, a więc 
+ 4% w stosunku do ubiegłorocz-
nej sesji Targów. 

   SILMO

SILMO 2010 – 
Światowe spotka-
nie optyków: 
dobry klimat dla 
biznesu

 23-26.09.2010					

Paryż

             Fot. SILMO
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Nagrody przyznano w następujących kategoriach:

WZROK: szkła i kontaktologia
BBGR za produkt ANATEO Mio

WARSZTAT OPTYKA: sprzęt, badanie wzroku, 
wyposażenie pracowni
NIDEK za produkt ME 1200

NIEDOWIDZENIE / NARZĘDZIA OPTYCZNE
SWAROVSKI OPTIK za produkt Jumelles 
EL SWAROVISION

DZIECI: oprawki optyczne i słoneczne
LOGO za oprawki FROU FROU 6114 z kolekcji BARBAPAPA 

WYPOSAŻENIE SKLEPU: oprogramowanie, 
produkty wspierające sprzedaż
LOGO za produkt TAG HEUER

OPRAWKI OPTYCZNE: innowacje dla kobiet i mężczyzn
ROLF za oprawki GIULIA

OPRAWKI SŁONECZNE: dla kobiet i mężczyzn
WOOD OPTIC DIFFUSION za oprawki BOUCHERON 
ARABESQUE BES 148.03

SPRZĘT SPORTOWY: oprawki, szkła...
JULBO za produkt RX Trem

Nagroda Specjalna Jury
JACQUES DURAND LUNETIER za oprawki VW02 – 
Weronika Wilgruber

Nagroda Specjalna Silmo d’Or: Zrównoważony rozwój
CTS FRANCE

NAGRODY SILMO D’OR 2010
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Informacja: przedstawicielstwo SILMO w Polsce PROMOSALONS POLSKA,
Warszawa; tel. 22 815 64 55; fax. 22 815 64 80; e-mail: promopol@it.pl

NIDEK, ME 1200

SWAROVSKI 
OPTIK, 

Jumelles 
EL SWAROVISION

WOOD OPTIC 
DIFFUSION, 
BOUCHERON 
ARABESQUE 
BES 148.03

ROLF, GIULIA

JULBO, RX Trem
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           Fot. INTEROPTYKA

 INTEROPTYKAINTEROPTYKA  INTEROPTYKA



TA
R
G

I 
R
EP

O
RT

AŻ
 Fot. INTEROPTYKA / W. Maciejewski, M. Maciejewski

 INTEROPTYKA  INTEROPTYKA  INTEROPTYKA

23-26.09.2010



 Fot. INTEROPTYKA / M. Maciejewski
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Fot. VISION & FASHION

SILMO 2010
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	 WARSZAWA W październiku rozpoczęły się zajęcia na kursie refrakcji I stopnia orga-
nizowane przez Cech Optyków w Warszawie. Po nowym roku rozpoczynają się kursy refrakcji II 
stopnia. Kurs refrakcji II stopnia zawiera informacje z zakresu refrakcji, jak również zagadnienia 
dotyczące aplikacji soczewek kontaktowych. Więcej informacji o kursach wraz z programami do-
stępne jest na stronie Cechu: www.cechoptykwar.pl
 Planowana jest również kolejna edycja kursu z zakresu ortoptyki – ćwiczenia wzrokowe.  
Program kursu dostępny jest w Biurze Cechu. Zgłoszenia chętnych do uczestnictwa w kursach 
przyjmuje Biuro Cechu tel. 22 635 78 67 w godz. 9:00-13:00, e-mail: cech.optyk@interia.pl. 

	 GDAŃSK Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej 
oferuje wolne miejsca na studiach niestacjonarnych I stopnia na kierunku Fizyka Techniczna spe-
cjalność Optometria organizowane z inicjatywy środowiska gospodarczego województwa pomor-
skiego. Dodatkowa rekrutacja do końca października 2010 r. Informacje o studiach na stronie 
Wydziału: www.mif.pg.gda.pl oraz telefonicznie pod numerem: 58 3482006. 

	 WARSZAWA Cech Optyków w Warszawie zaprasza wszystkich niezrzeszonych optyków 
do wstąpienia do naszego cechu. W związku z tym, iż bardzo zależy nam, aby nasza organizacja 
rozwijała się i mogła reprezentować interesy optyków poprzez skuteczne działania, konieczne jest, 
by jej szeregi zasiliły osoby młode. Mamy nadzieję, że wniosą one nowe spojrzenie, jak również 
dokonają zmian, które dadzą możliwość jeszcze lepszego rozwoju naszej organizacji oraz zapew-
nią jej funkcjonowanie w kolejnych latach. Ze swej strony proponujemy skorzystanie z doświad-
czenia, jak również dobrych relacji i kontaktów z całym środowiskiem optycznym. 
Młody optyku wstąp do Cechu - to hasło naszej akcji.

	 NOWY TARG Zapraszamy na V MISTRZOSTWA POLSKI BRANŻY OPTYCZNEJ W NAR-
CIARSTWIE ALPEJSKIM i SNOWBOARDZIE. Zawody odbędą się w sobotę 12-go marca 2011 r.         
w KLUSZKOWCACH k/NOWEGO TARGU. Program imprezy podobny jak rok wcześniej: rekord 
prędkości, slalom gigant, kolacja...  WIĘCEJ INFORMACJI W NASTĘPNYM NUMERZE OKO.  

ZAWODY ODBĘDĄ SIĘ POD PATRONATEM KRIO
Organizatorzy: Kazimierz CHUDOBA +48 604 480440
                                Maciek KRUK +48 501 315515
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GALANTERIA OFTALMICZNA, ACCESSORIES, ZUBEHÖR
АКСЕССУАРЫ

WYPOSAŻENIE GABINETU, INSTRUMENTS, REFRAKTIONSGERÄTE
ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

SERWIS, SERVICE, DIENSTLEISTUNGEN
СЕРВИС

OPROGRAMOWANIE, SOFTWARE, SOFTWARE
ПРОГРАММЫ

HADAŚ-MARCINIAK POLO TARPOL

HAYNE REKO TRZPIL
MAŻEX SZAACH

AKT-POL MAŻEX RM SERVICE

ESSILOR POLONIA NORTH-OPTIC SEYKOPOL

HAYNE OPTOMETRIA.PL SPECTRUM

HOYA LENS POLAND OPTOTECHNIKA TAR-POL

INPOL VISION OPTYK PLUS TOPCON

JZO OPTYK SERWIS POLAND OPTICAL

HAYNE MEBLE DLA OPTYKÓW ORATA

JZO OPTYK SERWIS MEGA-OPTIC WIESZAKI

AKT-POL JEGIELKA RM SERVICE

ARGA JZO OPTYK SERWIS TAR-POL

ESSILOR POLONIA

ESSILOR POLONIA JZO 

HOYA LENS POLAND POLAND OPTICAL

WYPOSAŻENIE EKSPOZYCJI, EXPO, LADENEINRICHTUNG
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Index ofert                                                               Предметный указатель / Sachregister

SZKŁA KOREKCYJNE, OFTAMIC LENSES, BRILLENGLÄSER
ОЧКОВЫЕ ЛИНЗЫ

WYPOSAŻENIE PRACOWNI, WORKSHOP, WERKSTATT
ОБОРУДОВАНИЕ МАСТЕРСКОЙ

OPRAWY OKULAROWE, SPECTACLE FRAMES, BRILLENFASSUNGEN
ОЧКОВЫЕ ОПРАВЫ

SOCZEWKI KONTAKTOWE, CONTACT LENSES, KONTAKTLINSEN
КОНТАКТНЫЕ ДИНЗЫ

SZAJNA
TANIA SOCZEWKA
TRANSITIONS
UNIOPTIC
VISIO

ESSILOR POLONIA OPHTALMICA RAKO

HAYNE OPTIMA SEICOM

HOYA LENS POLAND OPTY SEYKOPOL

JZO POLO SPECTRUM

MAŻEX PROGRESS LENS POLSKA SZAJNA

UNIOPTIC

EXPERT-KRAK OPTY WENS

HAYNE TAR-POL

OPHTALMICA VIS-ABRA

AM GROUP PLUS KAMEX ORATA

AMBG MAŻEX POLO

ANDREAS OPMATIC PROSTAF

BINOKL OPTALEX PUNKTAL

CAMRO OPTIBLOK RAKO

DEK OPTICA OPTICLINE S’OPTICAL

EL-OPTYK OPTYKON VISION & FASHION

FERVO

AKT-POL HAYNE OPTYK PLUS

ARGA INPOL VISION OPTOPOL HANDLOWY

CRYSTALEX JZO OPTYK SERWIS POLAND OPTICAL

ESSILOR POLONIA KRAK-OPTIC RM SERVICE

EXPERT-KRAK MAŻEX  SEYKOPOL

FUNEL NORTH OPTIC SPECTRUM

TAR-POL

Index ofert                                                               
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HOYA LENS POLAND OPTOTECHNIKA TAR-POL
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Piękne spojrzenie 
zasługuje na najcieńsze soczewki

Nowy materiał o współczynniku załamania światła 1.74 już wkrótce w ofercie Hoya.
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