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IX kongres KRIO 
Targi OPTYKA 2011
XV lat KRIO

IX kongres KRIO i Targi OPTYKA 
2011 odbędą się w dniach 17 - 20 
listopada 2011 w Hotelu Gołebiew-
ski w Wiśle. 

Rok 2011 jest rokiem XV-lecia ist-
nienia KRIO ( w styczniu 1996 roku 
- w Warszawie odbył się I Zjazd De-
legatów KRIO - Założycielski; kwie-
cień 1996 - rejestracja KRIO jako 
podmiotu prawnego; listopad 1996 
- I Kongres KRIO w Hotelu Kaspro-
wy w Zakopanem ). Ponieważ IX 
Kongres wieńczy XV rok działalno-
ści KRIO, planujemy nadać mu wy-
jątkowy charakter. 

Informacje o kongresie będziemy 
przekazywać sukcesywnie poprzez 
media branżowe oraz za pośredni-
ctwem cechów. 

Firmy, które są zainteresowane 
uczestnictwem w Targach OPTY-
KA 2011 zachęcamy już teraz do 
kontaktowania się z biurem KRIO:      
tel. 22 635 20 50; 
e-mail: biuro@krio.org.pl 

Informacja własna biura KRIO                    

MONACHIUM od 13 do 15 01. 2012 r. - rozpo-
cznie się nowy rok dla branży optycznej.
Nowe marki będą miały swoją premierę, projek-
tanci wprowadzają nowe trendy i zaprezentują 
innowacje. Cztery hale wystawowe na OPTI ’12 
dostarczą wielu nowych bodźców, wyzwań i po-
mysłów dla optyków, specjalistów od soczewek 
kontaktowych oraz przedstawicieli przemysłu                           
i handlu hurtowego.  
Na OPTI ’12 optycy będą mogli uzyskać                                                                
informacje o wszystkich obszarach działalności: 
opraw, soczewek korekcyjnych i kontaktowych 
oraz wyposażenia salonu. Ponadto, specjaliści 
od wnętrz w salonie „set-up” pokażą, jak wzbu-
dzić zainteresowanie konsumentów w dzie-
dzinie optyki i jak w specjalistycznym salonie 
optycznym można odpowiednio wyeksponować 
oprawki, soczewki kontaktowe oraz akcesoria. 
OPTIMIERT - salon wzorcowy przedstawi zop-
tymalizowanym układem sklep dla specjalisty. 
Ilustracje będą wykorzystane do przedstawie-
nia wpływu jaki może mieć właściwe oświetle-
nie, dekoracje ścienne i dobry schemat kolorów 
na relacje biznesowe.
Dzięki architekturze sal OPTI ’12 to  targi, gdzie 
nic nie jest bardzo daleko. Nigdzie indziej zwie-
dzający nie  znajdzie takiego zakresu produk-
tów optycznych na tak małej przestrzeni. Tylko 
jeden dzień na targach wystarczy, aby odwie-
dzający uzyskał pełny przegląd aktualnych 
wydarzeń. A jeśli po udanym dniu na targach 
ktoś zechce zobaczyć zabytki, do centrum Mo-
nachium można dojechać w 20 minut metrem 
od centrum wystawowego. 
Od 2008 roku targi OPTI organizowane są przez 
GHM Gesellschaft für Handwerksmessen mbH. 
Od tego czasu następuje ciągły wzrost zarów-
no pod względem wystawców i zwiedzających 
2008r - 395 firm i 18000 odwiedzających, 2011r 
- 470 firm i 22700 odwiedzających z 69 krajów, 
dlatego OPTI jest międzynarodowym miejscem 
spotkań dla przemysłu optycznego na początku 
roku - nawet poza granicami Europy.

Informacja: GHM Gesellschaft 
für Handwerksmessen mbH 

OPTI ’12 
najważniejsze spotkanie 

branży optycznej na począt-
ku nowego roku
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Od 1 grudnia 2011 r. do 29 lutego 2012 r.
wszystkie zamówienia z o one w sklepie internetowym HAYNE

premiujemy 5% RABATEM!

HAYNE Polska Sp. z o.o.         tel.: 61 841 02 05 fax: 61 840 34 57         info@hayne.pl www.hayne.pl

ZAMAWIAJ Z 5% RABATEM
Promocja internetowa

Nie dotyczy soczewek kontaktowych i p ynów do ich piel gnacji. Regulamin promocji dost pny na www.hayne.pl
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110% NAJWY SZEJ JAKO CI

ZAMÓW dowolny kartonik przylepców 3M,
a 100 SZTUK przylepców 3M 1707 do pow ok superhydrofobowych

otrzymasz GRATIS!

Przylepce 3M w promocji

Oferta promocyjna wa na od 1 listopada 2011 r. do 31 stycznia 2012 r. Regulamin promocji dost pny na www.hayne.pl

Wszystkie produkty 3M wysy amy kurierem
BEZ KOSZTÓW TRANSPORTU!

HAYNE Polska Sp. z o.o.         tel.: 61 841 02 05         fax: 61 840 34 57         info@hayne.pl         www.hayne.pl 

ZAMAWIAJ Z 5% RABATEM na www .hayne . p l
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HAYNE Polska Sp. z o.o.         tel.: 61 841 02 05 fax: 61 840 34 57         info@hayne.pl www.hayne.pl

INNOWACYJNY SYSTEM 3
Nanoœniki silikonowe

MATERIA
WYMIAR
CENA

: silikon
: 11 mm
: 24,00 PLN / 10 par

Wszystkie ceny s cenami netto

ZAMAWIAJ Z 5% RABATEM na www .hayne . p l
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AKTYWNO
BEZ OGRANICZE

Profesjonalne okulary sportowe Sziols

KOREKCJA KOMFORT    JAKO     DESIGN

HAYNE Polska Sp. z o.o.         tel.: 61 841 02 05 fax: 61 840 34 57         info@hayne.pl www.hayne.pl

ZAMAWIAJ Z 5% RABATEM na www .hayne . p l
Wszystkie ceny s cenami netto

INDOOR Sports INDOOR Kids
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Pełna oferta sprzętu okulistycznego 
i optycznego fi rmy VISIONIX. 
Największy wybór pomocy optycznych.

tel. +48 71 785 09 68
ul. Parandowskiego 21, 54-622 Wrocław biuro@ophtalmica.pl

www.ophtalmica.pl
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Dobry wzrok na całe życie

13 października 2011 - Światowy Dzień Wzroku. 
Jest to coroczne wydarzenie, skupiające uwagę 
na problemach ludzi słabowidzących, którego 
data przypada na każdy drugi czwartek paździer-
nika. 

Światowy Dzień Wzroku jest koordynowany przez 
„VISION 2020: Right To Sight” – koalicję 26 or-
ganizacji międzynarodowych, w tym Światowej 
Organizacji Zdrowia (WHO), Międzynarodowej 
Agencji do Zapobiegania Ślepocie (IAPB), agen-
cji rządowych, instytucji zajmujących się ochroną 
wzroku, organizacji pozarządowych (NGO), a tak-
że specjalistów w zakresie zdrowia.

W tym roku firma Johnson & Johnson Poland Sp. 
z o.o. prowadziła ogólnopolską kampanię społecz-
ną pod hasłem „Dobry wzrok na całe życie”, któ-
rej patronuje Polskie Towarzystwo Okulistyczne. 
Główny przekaz kampanii to: Badaj swój wzrok 
raz w roku aby dobrze widzieć przez całe życie.

W dniach 13 – 16 października, placówki, które 
zostały partnerem Programu, oferowały bezpłat-
ne wstępne badanie wzroku. Lista placówek oraz 
szczegóły dotyczące badań były dostępne na 
stronie www.dobrywzroknacalezycie.pl

Oczy mają ogromny wpływ na jakość naszego 
życia, dlatego też zdiagnozowana wada wzroku 
powinna być skorygowana.
Badanie okulistyczne to nie tylko ocena ostrości 
wzroku. Oczy ujawniają dużo więcej informacji na 
temat naszego stanu zdrowia, dlatego regularne 
wizyty kontrolne:

News

Opracowanie: INTEROPTYKA,
źródło: Albemarle Marketing Research

l stanowią najważniejszy sposób wykry- 
 cia ewentualnych problemów z oczami 
 i utrzymania dobrego widzenia i zdrowia 
 oczu, 
l dają szansę wykrycia pierwszych obja-
 wów problemów zdrowotnych, takich 
 jak: cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, 
 podwyższony poziom cholesterolu, 
l  umożliwiają wykrycie schorzeń zanim 
 spowodują one nieodwracalne uszko- 
 dzenia w obrębie oczu i w całym organi-
 zmie. 

Johnson & Johnson Vision Care prowadzi 
szereg działań edukacyjnych pod nazwą 
ACUVUE® Eye Health Advisor™ propagują-
cych właściwą ochronę, korekcję i zdrowie 
oczu zarówno wśród specjalistów jak i kon-
sumentów. Najnowszą inicjatywą firmy była 
ogólnopolska kampania społeczna, DOBRY 
WZROK NA CAŁE ŻYCIE, pod patronatem 
Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, 
przeprowadzana w październiku 2011 r. 
Główne cele kampanii to:

l wypromowanie Światowego Dnia Wzro-
 ku, który przypada na drugi czwartek 
 października, 
l propagowanie regularnej kontroli wzro-
 ku (raz w roku), 
l informowanie o konieczności właściwej 
 korekcji wady wzroku, 
l zachęcenie do wizyty w salonach op-
 tyczno-okulistycznych. 
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Naukowcy ostrzegają: 3D 
uszkadza wzrok i mózg!

System nerwowy u najmłodszych jest w trakcie 
rozwoju i obraz 3D może spowodować nieod-
wracalne, szkodliwe skutki - alarmują francuscy 
badacze. Im więcej czasu spędzonego przed kon-
solą 3D tym większe ryzyko. W rezultacie u dzie-
ci występują nie tylko problemy w rozróżnieniu 
świata realnego i wirtualnego, ale także trudności 
z fiksacją wzroku na przedmiocie oraz bóle oczu 
i głowy.

Dlatego też, po Sony i Samsungu, firma Nintendo 
wraz z wydaniem kolejnej konsoli do gier 3DS, 
zapisała w instrukcji ostrzeżenie o zagrożeniu dla 
najmłodszych. „Dzieci poniżej 6. roku życia nie 
mogą używać gier na konsoli, ponieważ obrazy 
w 3D widziane przez dłuższy czas mogą wpływać 
negatywnie na rozwój oczu” - napisano.

Ale naukowcy z Francji są zdania, że 3D zagraża 
także dorosłym. Zmierzyli czas, jakiego mózg po-
trzebuje, aby przestawić się po projekcji obrazów 
w 3D na normalne widzenie. Zaobserwowali, że 
po oglądaniu świata w 3D odbieramy otaczają-
ce przedmioty jako mniejsze niż w rzeczywisto-
ści. Dodatkowo, błędnie oceniamy odległości, 
co może być niebezpieczne zwłaszcza dla osób 

News

Opracowanie: INTEROPTYKA,
źródło: PAP

prowadzących samochód. Należy odczekać 
chwilę, aby odzyskać „normalne” pole wi-
dzenia.

Badacze, m.in. z wyższej szkoły nowych 
technologii Telecom-Bretagne oszacowali, 
że około 5 proc. ludzi ma zaburzoną, a 15 
proc. - zmniejszoną percepcje obrazów 3D. 
Okazało się jednak, że dane te nie dotyczą 
osób, które noszą soczewki progresywne. 
Dlatego Francuzi chcą wykorzystać technikę 
3D do badań przesiewowych wzroku, ponie-
waż u osób, które źle odbierały trójwymia-
rowy obraz, dzięki temu wykryto wcześniej 
niezauważalne zaburzenia.

Badania wpływu technologii 3D na zdrowie 
dzieci będą dalej kontynuowane, ponieważ 
firmy chcą sprzedawać swoje produkty 
szkołom.

Kolejna firma sprzedająca konsole do gier 3D ostrzega przed 
negatywnymi skutkami tej technologii dla dzieci poniżej 6 roku 
życia. Zaburzenia kognitywne, problemy ze wzrokiem - to tyl-
ko niektóre potencjalnie nieodwracalne efekty oglądania trój-
wymiarowych obrazów.
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Funkcjonowanie układu 
wzrokowego w przestrzeni 
kosmicznej...

Zespół badawczy, w skład którego weszło kilku 
lekarzy okulistów, został opisany na łamach re-
nomowanego czasopisma naukowego „Journal of 
Ophthalmology” .

Naukowcy poddali badaniom siedmiu astronau-
tów w wieku około pięćdziesięciu lat, którzy spę-
dzili co najmniej sześć miesięcy pod rząd w prze-
strzeni kosmicznej. Wszyscy badani astronauci 
stwierdzili, że w trakcie pobytu na stacji kosmicz-
nej widzieli niewyraźnie. Stopień niewyraźnego 
widzenia wahał się  u różnych astronautów. Zmia-
ny w jakości widzenia pojawiały się około sześć 
tygodni od momentu rozpoczęcia misji, a u nie-
których astronautów utrzymywały się nawet do 
kilku miesięcy po ich powrocie na Ziemię. 

Naukowcy zgodzili się co do tego, że zaobserwo-
wane nieprawidłowości w funkcjonowaniu układu 
wzrokowego nie są związane z momentem wy-
strzelenia statku kosmicznego lub jego wejścia 
w atmosferę ziemską w trakcie powrotu na Zie-
mię, gdyż występowały one tylko u tych astro-

News

nautów, którzy spędzili długi okres czasu                                 
w warunkach mikrograwitacji. 

Dokładne badania przeprowadzone przez 
NASA wykazały szereg nieprawidłowości.    
U wszystkich badanych  zaobserwowano 
jedną lub więcej zmian w tkankach, pły-
nach, nerwach oraz innych strukturach po-
łożonych w tylnej części oka:

l 

l 

l 

Opracowanie: INTEROPTYKA,
źródło – Optometry Today

W badaniach przeprowadzonych przez NASA wykazano, że dłu-
gie przebywanie w przestrzeni kosmicznej może wywołać rozlicz-
ne zmiany w układzie wzrokowym astronautów, przy czym nie-
które problemy mogą utrzymywać się przez długi okres czasu po 
powrocie na Ziemię.

spłaszczenie tylnej części oka 
(zaobserwowane u pięciu badanych)
fałdy naczyniówki, tkanki 
naczyniowej położonej za siatkówką  
(zaobserwowane u pięciu badanych)
nadmierna ilość płynu wokół nerwu 
optycznego oraz prawdopodobny obrzęk
(zaobserwowane u pięciu badanych).
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Sunglass Hut - luksusowy 
sklep optyczny o prawdziwie 
globalnym zasięgu

	 Luxottica	Group,	światowy	 lider	w	dziedzinie	
projektowania,	 produkcji	 i	 dystrybucji	 okularów	
designerskich,	 luksusowych	 oraz	 sportowych	
rozpoczął	 nowy	 sezon	 letni	 na	 antypodach	 od	
prezentacji	zupełnie	nowatorskiego	 rozwiązania,	
jeżeli	 chodzi	 o	wystrój,	 a	 zwłaszcza	 lokalizację	
salonu	 optycznego.	 Luxottica,	 promując	 swoją	
międzynarodową	 markę	 okularów	 przeciwsło-
necznych	Sunglass	Hut,	 po	 raz	pierwszy	 zapro-
ponowała	klientom	salon	unoszący	się	na	wodzie,				
a	w	zasadzie	 trzy	salony	optyczne	unoszące	się	
na	wodach	Zatoki	Sydney.
	 Sunglass	 Hut	 to	 jedyny	 luksusowy	 optyczny	
sklep	 sieciowy	 sprzedający	 wyłącznie	 okulary	
przeciwsłoneczne	o	prawdziwie	globalnym	zasię-
gu.	W	samej	Australii	 znajduje	się	 200	salonów	
Sunglass	 Hut,	 natomiast	 na	 całym	 świecie	 aż	
2000.	Innowacyjny	pomysł	na	 lokalizację	 trzech	
salonów	 na	wodach	australijskiej	 Zatoki	Sydney	
ma	zapewnić	klientom	naprawdę	stylowe	i	luksu-
sowe	doświadczenie	zakupowe.	
	 Jak	mówi	 	Fabio	d’Angelantonio,	Wiceprezes	
Sun	 &	 Luxury	 Retail	 oraz	Główny	Dyrektor	 ds.	
Marketingu	Globalnego	w		grupie	Luxottica,	„Wie-
rzymy,	że	 ludzie	na	całym	świecie	są	spragnieni	
innowacyjnych	rozwiązań	jeżeli	chodzi	o	sprzedaż	
detaliczną,	 które	mogłyby	 zintensyfikować	wra-
żenia	i	pozytywnie	wpłynąć	na	doświadczenie	za-
kupowe”.
	 Proponując	klientom	zupełnie	nowe	doświad-
czenie,	 takie	 jak	 pierwszy	 na	 świecie	 unoszący	
się	 na	wodzie	 salon,	 Luxottica	 nadaje	 ton	 całej	
branży	optycznej.			

News

Opracowanie:	INTEROPTYKA
na	podst.	mat.	pras.	LUXOTTICA

	 Jak	 dodaje	 Fabio	 d’Angelantonio,	 „Po-
przez	umiejscowienie	pływających	salonów	
optycznych	 na	 wodach	 niezwykle	 spekta-
kularnej	 Zatoki	 Sydney,	 staramy	 się	 przy-
ciągnąć	 klientów	 o	 doskonałym	 wyczuciu	
stylu,	 których	 zainspiruje	piękne	 naturalne	
otoczenie	 i	 którzy	 będą	mogli	wybrać	 coś	
dla	 siebie	 spośród	 kolekcji	 okularów	 prze-
ciwsłonecznych	 światowej	 sławy	 marek”.	
Warto	zauważyć,	ze	10	procent	wszystkich	
przychodów	zostanie	przekazanych	na	rzecz	
Fundacji	OneSight,	wchodzącej	w	skład	Lu-
xottica	Group,	która	zapewnia	opiekę	zdro-
wotną	w	zakresie	ochrony	wzroku	na	całym	
świecie.
	 Unoszący	 się	 na	 wodzie	 salon	 został	
zaprojektowany	 wokół	 okrągłego	 logo	
Sunglass	 Hut.	 Na	 „pokładzie”	 znajduje	 się	
również	 szklany,	 przezroczysty	 boks	 dla	
DJ.	Ściany	 salonu	 także	 zostały	wykonane																
z	przezroczystego	szkła,	tak	aby	klienci	mo-
gli	podziwiać	piękne	otoczenie.			
	 Jak	dodaje	Fabio	D’Angelantonio,	 „Sko-
rzystaliśmy	z	okazji,	aby	zaangażować	perso-
nel	Luxottici	w	to	nowatorskie	przedsięwzię-
cie.	Przeprowadziliśmy	konkurs	w	Australii,	
Afryce	 Południowej,	 Wielkiej	 Brytanii	 oraz	
Stanach	 Zjednoczonych,	 aby	 wyłonić	 pra-
cowników,	którzy	uzyskują	najlepsze	wyniki	
i	zaprosić	ich	do	prowadzenia	salonu”.	
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Szeroki zakres funkcji Mr Orange gwarantuje rezultaty najwy szej jako ci, 
bez wzgl du na rodzaj wyko czenia czy krzywizny soczewki.
Jego zr czno  ods ania prawdziwy talent radzenia sobie z wysokimi 
krzywymi bazowymi. Mr Orange ustanawia nowe, proste standardy 
dost pne dla wszystkich z o onych opraw okularowych!

MR ORANGE.
RADZENIE SOBIE Z DU YMI KRZYWIZNAMI LE Y W JEGO NATURZE.

MR ORANGE STWORZONY, ABY PODNOSI  STANDARDY.

NO
WO
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MENADŻER PRODUKTU:

Polska północna – Daniel Świdlicki,  kom. 601 234 235
Polska południowa – Jarosław Miś,  kom. 609 350 003

BIURA HANDLOWE:

Zawiercie  ul. Żabia 42, tel./fax: 32 672 28 00, kom. 502 196 127
Warszawa  ul. Łukowska 2a, tel./fax: 22 612 10 00, kom. 502 196 129
Poznań  ul. Górki 13, tel./fax: 61 865 14 19, kom. 502 196 138
Gdynia  ul. Pionierów 4, tel./fax: 58 620 14 04, kom. 510 045 602

OPTOPOL Handlowy Sp. z o.o.
42-400 Zawiercie, ul. Żabia 42
tel./fax: 32 672 28 00
www.optopol.com.pl

Excelon - XD

Automat szlifierski EXCELON z autoblokerem już od 65 000 zł netto.
Automat szlifierski EXCELON XD z autoblokerem już od 95 000 zł netto. 
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W TROSCE O TWOJE OKULARY

ETUIETUI ETUI

albinex.pl

niskie ceny

najlepszego
2012

ALBINEX DYSKONT, Tel.: (22) 783-31-81 Fax: (22) 783-31-61
email: dyskont@albinex.pl

Albinex 
Dyskont

cena:
2,99 pln
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Pytaj  o  nowy katalog 2012
05-070 Sulejówek k. Warszawy, ul. Trakt Brzeski 132, Poland tel. (+48) 22 783 31 81, 22 783 31 71,

fax: (+48) 22 783 31 61, www.albinex.pl, e-mail: info@albinex.pl
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42 -400  Zawiercie

biuro@optima.nom.pl
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S O C Z E W K I  P R O G R E S Y W N E  W  O F E R C I E  J A I  K U D O

O D K R Y J  B O G A C T W O  W Y B O R U

• Maksymalnie spersonalizowana 
soczewka progresywna w tech-
nologii FreeForm

• Uwzgl dnia indywidualne para-
metry i potrzeby pacjenta

• D ugo  kana u progresji jest 
idealnie dopasowana do wielko-

ci oprawy

• Polecana nowym i do wiadczo-
nym u ytkownikom soczewek 
progresywnych

• Zindywidualizowana soczewka 
progresywna w konstrukcji hard 
design w technologii FreeForm

• Indywidualne dopasowanie so-
czewki do  zjonomii pacjenta 
gwarantuje najlepsz  jako  wi-
dzenia

• Polecana dla osób, które na co 
dzie  korzystaj  przede wszyst-
kim z patrzenia w dal lub bli

• Uniwersalna soczewka progre-
sywna w konstrukcji soft design 
wykonana w technologii FreeForm

• Nowoczesna soczewka pierw-
szego kontaktu

• Polecana osobom, które korzy-
staj  w umiarkowany sposób ze 
wszystkich obszarów widzenia

N A J L EP SZ E B RY T Y JSK I E S O C Z E W K I I  O PR AW Y O K U L A ROW E

ju  od 239 z ju  od 160 z ju  od 115 z
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	 Zgodnie	 z	 powiedzeniem	 „klimat	 sprzyjający	
biznesowi”	 atmosfera	 na	 targach	dorównywała	
letnim	 temperaturom	 i	 słońcu,	 które	 świeciło	
przez	wszystkie	cztery	dni	trwania	salonu.			
	 Na	 80	 000	 m2	 powierzchni	wystawienniczej,	
tysiąc	wystawców	 i	marek,	w	tym	120	nowych	
firm	 gościło	 34	 671	 profesjonalistów.	 Liczba	
odwiedzających	 wzrosła	 o	 5%	 w	 porównaniu													
z	 edycją	 2010.	 Goście	 spoza	 Francji	 stanowili	
56%	ogólnej	liczby	odwiedzających,	o	5%	więcej	
niż	przed	rokiem,	liczba	odwiedzających	z	Francji	
wzrosła	o	4,7%.	
	 Są	 to	znaczące	dane	na	tle	 innych	międzyna-
rodowych	 imprez	 targowych,	 stanowiące	 pozy-
tywną	 zapowiedź	 następnej	 edycji	 targów	 SIL-
MO,	która	odbędzie	się	od	4	do	7	października	
2012r.	

WYDARZENIE	WŚRÓD	WYDARZEŃ
Podobnie	 jak	 podczas	 każdej	 edycji,	 organi-
zatorzy	 targów	 udostępnili	 szereg	 informacji																		
i	animacji,	które	uzupełniały	kompleksową	ofer-
tę	wystawców	 z	 sektorów	okularów	przeciwsło-
necznych	i	oprawek	optycznych,	szkieł,	soczewek	
kontaktowych,		urządzeń	technologicznych	oraz	
wyposażenia	punktów	sprzedaży…			

SILMO	ACADEMY
Druga	edycja	SILMO	ACADEMY	kolokwium	skie-
rowanego	 do	 wszystkich	 profesjonalistów,	 któ-
rzy	pragną	poszerzyć	swoją	wiedzę	spotkała	się									
z	dużym	zainteresowaniem	publiczności.		
Podczas	dwóch	dni	kolokwium	(29	i	30	września)	
ponad	300	słuchaczy	śledziło	prace	blisko	dwu-
dziestu	 naukowców,	 profesorów,	 optyków	 i	 ba-
daczy.	Tegoroczna	edycja	omawiała	trzy	główne	

tematy:	dziecko,	czytanie	 i	krótkowzroczność.	
SILMO	ACADEMY	zakończyło	się	panelem	pod-
sumowującym	wszystkie	prace,	których	rezul-
taty	będą	wkrótce	dostępne	 na	 stronie	 inter-
netowej	targów.			
	 Pod	kierownictwem	Guy’a	CHARLOT,	w	skład	
SILMO	ACADEMY	wchodzi	Rada	Naukowa	od-
powiedzialna	za	merytoryczne	przygotowanie	
kolokwium,	będąca	gwarantem	wysokiego	po-
ziomu	naukowego	konferencji.	

ATELIER	MERCHANSIDING
Wsparcie	 komunikacji	 zewnętrznej,	 witryna	
skierowana	 do	 optyków,	 którzy	 chcą	 wyko-
rzystać	możliwość	 i	 zapoznać	 się	 z	 zasadami		
„merchandisingu”	 proponowanymi	 przez	 targi	
SILMO.	Wyposażenie	 punktów	 sprzedaży	 wy-
maga	ciągłego	podnoszenia	kompetencji.		
W	 Atelier	 Merchandising,	 dydaktycznej	 prze-
strzeni	 informacyjnej	 zorganizowano	 liczne	
indywidualne spotkania z trenerami i konfe-
rencje,	w	których	wzięło	udział	wielu	profesjo-
nalistów	z	branży.		

TENDENCJE	MO	by	SILMO
W	celu	przybliżenia	tendencji	nadchodzącego	
sezonu	 i	 uczynienia	 ich	 bardziej	 dostępnymi				
w	 trakcie	 i	 po	 zakończeniu	 targów,	 SILMO	
uruchomiło	cyfrowy	magazyn	„MO	by	SILMO”,	
który	podczas	 salonu	był	wyświetlany	 na	 du-
żym	ekranie	przy	wejściu	do	hali	6.
	 Odwiedzający	mogli	zapoznać	się	z	tenden-
cjami	zgromadzonymi	pod	szyldem	„hypno’chic”,	
harmonią	wielu	 linii	zmierzających	w	 różnych	
kierunkach	 estetycznych	 (Soft	 Touch,	 Mix&	
Match,	Glitter	for	Ever,	Color	Block,	Brit’Effect),	
które	łączą	elegancję	z	ornamentami,	prostotę	
i	wyrafinowanie.	
	 Najnowsze	 tendencje	 zostały	 zaprezento-
wane	w	drugiej	edycji	magazynu	MO	by	SILMO,	
który	 jest	 dostępny	 w	 listopadzie	 na	 stronie	
internetowej	targów:	silmoparis.com
	 Jako	 uzupełnienie	 cyfrowego	 magazynu,	
codziennie	 ukazywał	 się	 newsletter,	 prezen-
tujący	wszystkie	aktualności	na	temat	targów.	
Dostępny	pod	adresem: www.dailymo.fr

			SILMO	29.09-02.10.2011    

Paryż
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18. ceremonia wręczenia nagród SILMO d’OR odbyła się we czwartek 29 września w Muzeum Lot-
nictwa w Bourget. Po obejrzeniu historycznych samolotów, zaproszeni goście zgromadzili się przed 
dwoma Concordami, aby poznać laureatów tegorocznej edycji nagrody. 

Ceremonię prowadzili p. Philippe LAFONT - prezes Targów SILMO, pani Isabel BEUZEN, odpowiedzial-
na za komunikację i pani Gabriele PEZZINI - znana włoska projektantka i przewodnicząca jury. 

Gabriele PEZZINI podkreślała wysoki poziom ekspertyz jury, zaangażowanie i bezstronność jurorów 
oraz wagę ocen, które brały pod uwagę wygodę, estetykę i wykonanie produktu ułatwiające jego 
użytkowanie. „Nasze refleksje dotyczyły także, tego co określam mianem „slow innovation” - czyli 
sposobem podejścia do rozwoju produktu w długim okresie czasu, który dopracowuje szczegóły, dba 
o czystość linii i harmonie materiałów. Naszym głównym kryterium była jakość, jedyny i prawdziwy 
czynnik zróżnicowania na dzisiejszym rynku, tak bardzo konkurencyjnym” - powiedziała pani Gabriele 
PEZZINI.

NAGRODY SILMO D’OR
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 Fot. SILMO

KATEGORIA: WZROK 
ESSILOR za produkt OPTIFOG 

KATEGORIA: SPRZĘT/WYPOSAŻENIE
ESSILOR za produkt Mr ORANGE

KATEGORIA: NIEDOWIDZENIE/NARZĘDZIA OPTYCZNE
CECIAA za produkt CLEAR READER+ADVANCED 

KATEGORIA: DZIECI 
OPAL za oprawki Lulu Castagnette,  

„Les 3 petits oursons…” 

KATEGORIA: OPRAWKI OPTYCZNE
GOLD & WOOD za oprawki B23.2

KATEGORIA: OKULARY PRZECIWSŁONECZNE
IC! BERLIN za oprawki Power Law

KATEGORIA: SPRZĘT SPORTOWY
SILHOUETTE za oprawki Evil Eye Halfrim Pro 
ADIDAS Eyewear

KATEGORIA: INNOWACJE TECHNOLOGICZNE
LINDBERG za oprawki Lindberg Precious Horn Informacja: PROMOSALONS POLSKA

LAUREACI SILMO d’OR 2011
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           Fot. SILMO



29.09-02.11.2011
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W miesiącu listopadzie 2011r, 
firma Krak-Optic Sp. z o.o. ob-
chodziła rocznicę 18-lecia dzia-
łalności na polskim rynku op-
tycznym i okulistycznym.
Dziękujemy naszym stałym jak 
i nowym kontrahentom za do-
tychczasową współpracę życząc 
jednocześnie kolejnych, wspól-
nych lat działalności...

www.krak-optic.pl 
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	 W	dniu	1	października	w	siedzibie	KRIO,		odbyło	się	
szkolenie	zorganizowane	przez	firmę	HOYA	dla	członków	Ce-
chu	i	ich	pracowników.	Kolejne	szkolenie	zorganizowała	firma	
CIBA	VISION	-22	października.	Dziękujemy	firmom	Hoya	Lens	
Poland	i	Ciba	Vision	Poland	za	przeprowadzenie	szkoleń.

Informujemy,	że	do	 lutego	2012	r.	będą	prowadzone	zajęcia	
na	kursie	refrakcji	I	stopnia,	którego	rozpoczęcie	miało	miej-
sce	29	października.	W	kwietniu	zapraszamy	Państwa	na	kurs	
refrakcji	 II	 stopnia,	 zapisy	 przyjmuje	 przez	 cały	 czas	 Biuro	
Cechu.	Kurs	zawiera	 informacje	z	zakresu	refrakcji,	jak	rów-
nież	zagadnienia	dotyczące	aplikacji	soczewek	kontaktowych.	
Ćwiczenia	praktyczne	odbywają	się	z	wykorzystaniem	m.	 in.	
foroptera,	 lampy	szczelinowej	oraz	kasety	okulistycznej.	Za-
jęcia	 na	kursie	 refrakcji	 II	stopnia,	obejmujące	wykłady	 te-
oretyczne,	 jak	 również	ćwiczenia	praktyczne	prowadzone	są	
przez	 	 lek.	med.	Andrzeja	 Styszyńskiego,	 w	 siedzibie	 KRIO	
przy	ul.	Przy	Agorze	28	w	Warszawie.		

I.	Metody	badania	wad	refrakcji
A.	Metody	subiektywne	
1.	Metoda	Dondersa
2.	Pomiar	astygmatyzmu	za	pomocą	cylindra	
skrzyżowanego.

3.	Badanie	refrakcji	za	pomocą	foropteru.
B.	Metody	obiektywne
1.	Skiaskopia.
2.	Refraktometr	Hartingera.
3.	Autorefraktometr.
C.	Korekcja	starczowzroczności.
II.	Korekcje	zaburzeń	widzenia	obuocznego
1.	Fizjologia	widzenia	obuocznego.
2.	Zaburzenia	widzenia	obuocznego.
3.	Metody	badania	widzenia	obuocznego.
4.	Analiza	graficzna	zależności	pomiędzy	akomo-
dacją		i	konwergencją.

5.	Optometryczne	metody	leczenia	zaburzeń	
widzenia	obuocznego.

III.	Korekcja	wad	wzroku	soczewkami	kontaktowymi
1.	Podstawy	anatomii	i	fizjologii	rogówki.
2.	Rodzaje	soczewek	kontaktowych,	budowa,	
				materiały.
3.	Fizjologia	i	badanie	układu	łzowego.
4.	Badanie	oczu	poprzedzające	dobór	soczewki.
5.	Zasady	dobierania	miękkich	soczewek	kontakto-
wych.

6.	Kontrolne	badanie	pacjentów	noszących	soczewki	
kontaktowe.

7.	Powikłania	związane	z	noszeniem	soczewek	
kontaktowych.

IV.	Pole	widzenia,	metody	badania	i	przyczyny	zabu-
rzeń	pola	widzenia.

V.	Najczęstsze	stany	chorobowe	układu	wzrokowego	
utrudniające	dobór	korekcji		okularowej.

VI.	Korekcja	wad	wzroku	i	pomoce	optyczne	dla	
					słabo	widzących.

PROGRAM KURSU REFRAKCJI 
II stopnia

Informacja	własna	
Cechu	Optyków	w	Warszawie

Kursy	w	Cechu	Optyków	
w	Warszawie
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	 Już po raz dziewiętnasty w dniach 
3 - 5 listopada Rada Rozwoju Handlu 
(HKTDC) oraz Stowarzyszenie Producen-
tów Wyrobów Optycznych Hongkongu 
(HKOMA) zorganizowały Targi Optyczne.                  
W tegorocznej edycji wzięło udział ponad 
590 wystawców z 20 krajów i regionów.
W pawilonach grupowych swoje produk-
ty wystawiały firmy z kontynentalnych 
Chin, Niemiec, zrzeszone w Stowarzysze-
niu Producentów Wyrobów Optycznych 
Hongkongu, a także z Włoch, Japonii, 
Korei oraz Tajwanu. Jak podkreśla Dyrek-
tor Rady Rozwoju Handlu Fred Lam, wy-
stawiane w ramach targów optycznych 
produkty to najnowsze zdobycze techno-
logiczne, w dziedzinie soczewek okularo-
wych, soczewek kontaktowych oraz spe-
cjalistycznych okularów dla sportowców, 
czy innych grup zawodowych, jak również 
wysoce specjalistycznego sprzętu. 

W tym roku dla ułatwienia odwiedzają-
cym targi zapoznania się z ofertą cieszą-
cych się rosnącą popularnością soczewek 
kontaktowych, organizatorzy utworzyli 
nową strefę, którą nazwali Soczewki Kon-
taktowe i Akcesoria specjalnie zarezerwo-
waną dla tego rodzaju produktów. 

Bardzo istotnym elementem targów jest 
Galeria Marek, która, wprawdzie dopiero 
po raz trzeci  towarzyszy targom, ale stała 
się już ich nieodłączną częścią, stanowią-
cą o charakterze całej imprezy. Daje ona 
uczestnikom targów wgląd w najnowsze 
światowe trendy w modzie okularowej. 
Już pierwszego dnia targów odwiedzający 
mogli z bliska przyjrzeć się tym najnow-
szym trendom panującym wśród wiodą-
cych marek z całego świata, uczestnicząc 
w sławnym już pokazie mody – Paradzie 
Marek, gdzie główną rolę odgrywają oku-
lary, a nie jak zwykle ubrania. O rosną-
cym statusie Galerii Marek niech świadczy 

OPTICAL FAIR
 03-05.11.2011     

Hongkong
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tempo, w jakim ta strefa targów się rozwija. W zeszłym roku w Galerii zaprezentowano 80 
marek ze światowych stolic designu, natomiast w tym roku liczba ta wzrosła do 150 marek     
z 18 krajów i regionów. Najważniejsze światowe marki były w tym roku prezentowane na po-
wierzchni o 70% większej niż w roku 2010.  Do marek, które po raz pierwszy zagościły w Gale-
rii należą: Arnold Palmer, Betsey Johnson, Fiorucci, Guy Laroche, Kenzo, Mammoth, myDeary, 
TD Tom Davies oraz Zadig & Voltaire. 

Spotkanie najważniejszych światowych „graczy” z branży optycznej stanowi doskonałą plat-
formę służącą wymianie informacji. W ramach targów optycznych w Hongkongu organizowane 
są liczne seminaria, mające na celu zapoznanie uczestników z najnowszymi osiągnięciami 
naukowymi oraz bieżącymi tendencjami rynkowymi. Drugiego dnia tegorocznej edycji targów 
odbyła się 9. Konferencja Optometryczna poświęcona tematowi opieki zdrowotnej w zakresie 
ochrony wzroku przeznaczonej dla dzieci, w ramach której swoje referaty wygłosili światowej 
sławy optometryści oraz specjaliści w dziedzinie neuropsychologii oraz neurologii z Kanady, 
Hongkongu, Finlandii oraz Singapuru. Seminarium poświęcone tendencjom panującym na 
rynkach optycznych Europy, Azji oraz Stanów Zjednoczonych w roku 2011 oraz perspekty-
wom na rok 2012 poprowadzili przedstawiciele renomowanej agencji badającej rynek GfK Asia, 
m.in. znany uczestnikom targów z ubiegłorocznej edycji Raymond Lai, a także przedstawiciele                    
z włoskiego oddziału GfK. W ramach targów odbyły się jeszcze dwa seminaria – jedno poświę-
cone najnowszym trendom w modzie okularowej „A Global Eyewear Tour”, drugie natomiast 
kwestii przestrzegania międzynarodowych norm obowiązujących w branży optycznej.
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Opracowanie: INTEROPTYKA
Fot. HKTDC
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Kolejną atrakcją targów optycznych w Hongkongu 
była wystawa modeli nagrodzonych w ramach 13. 
Konkursu dla Projektantów Okularów zorganizo-
wanego wspólnie przez Radę Rozwoju Handlu, 
Stowarzyszenie Producentów Wyrobów Optycznych 
Hongkongu, Politechnikę oraz Instytut Kształcenia 
Zawodowego.

Nagrody w konkursie przyznano w dwóch osobnych 
kategoriach Korporacyjnej – przeznaczonej dla firm 
z Hongkongu oraz Indywidualnej – w której udział 
wziąć mogli lokalni profesjonalni projektanci oraz 
studenci. Oprócz trzech głównych nagród w ramach 
każdej kategorii jurorzy konkursu dla projektantów 
przyznają również Nagrodę za Największą Krea-
tywność oraz nagrodę Made-to-Sell dla produktu            
z obu grup, który ma największy potencjał rynkowy, 
czyli ma szansę dostarczyć najwyższe dochody ze 
sprzedaży.  

Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem. Do 
udziału w tegorocznej edycji zgłosiło się ponad 240 
lokalnych firm, a liczba uczestników indywidualnych 

wzrosła o 67% w porównaniu z ubiegłym rokiem.  
W kategorii Korporacyjnej zwyciężyła firma Chu 
Kong Optical Manufactory. Zwycięski model okularów 
noszący nazwę Renesans został tak zaprojektowany 
przez Cheng Wai Kwong, aby wywierać korzystny 
wpływ na zdrowie osoby je noszącej. W modelu 
wykorzystano dalekie promieniowanie podczerwone 
FIR w taki sposób, aby poprawić metabolizm osoby 
noszącej ten model oraz pomóc jej zregenerować siły 
nadwątlone w efekcie przemęczenia. 

Modna stylistyka okularów jest odpowiednia na różne 
okazje. Gdy model Renesans wzbogacimy o barwione 
soczewki, to otrzymamy eleganckie okulary przeciw-
słoneczne. 

Drugie miejsce w tej kategorii zajęła firma Koollook 
International Company Limited za model Graffiti Eye 
zaprojektowany przez Anchor Zheng.

Inspiracją dla tego modelu były fascynujące naklejki 
na iPhony. Nie ma potrzeby zmieniać oprawek. Można 
po prostu przykleić nową naklejkę, aby podrasować 

13. Konkurs dla Projek-
tantów Okularów
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swój model okularów. Wzornictwo naklejek opiera się 
na graffiti, które dodaje oprawkom nowych kolorów, 
ożywia je, a także podkreśla wyrazistą i silną osobo-
wość użytkownika okularów.

Trzecie miejsce zdobyła firma OKIA Optical Com-
pany Limited. Projektant okularów, którym nadano 
niespotykaną i bardzo wyjątkową nazwę „Całodzienne 
Śniadanie” – Lee Tsun Hung oparł swój pomysł na 
zachodnim stylu życia, gdzie można jeść śniadanie 
o każdej porze dnia. Model „Całodzienne Śniadanie” 
powstał z bogatej kombinacji składników, stylów  
i przepisów, która ma zaspokoić nieprzewidywalny 
apetyt użytkownika okularów. Oprawka w tym modelu 
składa się z różnych oryginalnych części, które można 
ze sobą połączyć na rozmaite sposoby i dzięki temu 
zmieniać jej wygląd. Koncepcja, na jakiej opiera się 
projekt okularów bazuje na nieograniczonych możli-
wościach łączenia ze sobą i dopasowywania różnych 
elementów. 

W kategorii Indywidualnej zwyciężczynią okazała 
się Lai Pui Yan. Przyznano jej również Nagrodę za 
Największą Kreatywność oraz nagrodę Made-to-Sell. 
Jej model SHOW. BIG opiera się na prostym pomyśle, 
by dorosłym przypomnieć o ich dziecięcej niezaspo-
kojonej ciekawości oraz chęci zdobywania wiedzy,            
o tym jak, jako dzieci, używali szkła powiększającego 
do obserwowania świata owadów. SHOW. BIG  ma 
zachęcić dorosłych do eksplorowania świata dookoła 
nich, który jest teraz równie wielki, a może nawet 

większy, piękny i ekscytujący. Model ten jest drugim 
nagrodzonym w 13. Konkursie dla Projektantów 
Okularów produktem firmy OKIA Optical Company 
Limited. 

Drugie miejsce w tej kategorii przyznano Wong Ming 
Sum za model Roadster. Żyjemy w takim tempie 
jakbyśmy pędzili autostradą. Czasami przeraża nas 
niepewność przyszłości. Model Roadster reprezentu-
je podejście charakteryzujące się śmiałym parciem 
do przodu. Gdy zapada zmrok, włączamy przednie 
światła i mkniemy przed siebie. Gdy napotykamy 
na swojej drodze skrzyżowanie, bezproblemowo 
się przez nie przebijamy. Nikt nie zna przyszłości. 
Tylko ci, którzy są pewnymi siebie kierowcami mają 
szansę się z nią zmierzyć.

Trzecie miejsce w kategorii Indywidualnej zdobył 
model AIR-MODE zaprojektowany przez Chan 
Yuk Ting. Ze względu na szybki rozwój miast oraz 
obszarów przemysłowych jakość powietrza, jakim 
oddychamy stale się pogarsza. AIR-MODE ma za 
zadanie uświadomić nam problem zanieczyszczenia 
powietrza. Główna koncepcja modelu opiera się na 
wykorzystaniu elementów mających przypominać 
części składowe maszyny oraz detale charaktery-
styczne dla masek gazowych. Ponieważ motocykli-
ści są najbardziej narażeni na szkodliwe działanie 
zanieczyszczenia powietrza, to model ten ma ich 
właśnie chronić przed negatywnymi skutkami uprze-
mysłowienia. 

Opracowanie: INTEROPTYKA
Fot. HKTDC
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Obchody HIERONIMA 2011 – ŚWIĘTO BRANŻY OP-
TYCZNEJ w tym roku połączone zostały z jubileuszem 
XV – lecia Małopolskiego Cechu Optyków. Obchody 
Hieronima odbyły się w Górach Świętokrzyskich, gdzie 
przybyli Optycy z całej Polski. W tegorocznych obcho-
dach dnia patrona uczestniczyło tak wielu optyków, że 
wszystkie atrakcje turystyczne, jakie zaplanowano dla 
gości, zwiedzano w grupach z przewodnikami. Organi-
zatorem święta patrona optyków był jak zawsze Małopolski Cech Optyków. Uroczystość wsparły 
firmy: JZO, PH OKO, Hoya Lens Poland, KOH, Prostaf, Ciba Vision, Optimex, Humel, Tegra-Group, 
Carl Zeiss, A.M. Group, Essilor, Italooptica, PH Nasa, Zborowski, Donavia.

Piątek –  16 września 
Pierwszą atrakcją była Jaskinia Raj, która znana jest w całej Polsce ze szczególnie bogatej i dobrze 
zachowanej szaty naciekowej. Następnie zwiedzano słynny amfiteatr Kadzielnia w Kielcach. Po 
południu optycy przyjechali do ośrodka turystyczno-wypoczynkowego „Jodłowy Dwór” w Hucie 
Szklanej, 30 km od Kielc. Przepiękne położenie u stóp Św. Krzyża, w otulinie Świętokrzyskiego 
Parku Narodowego, zauroczyło gości. Tradycyjnie wieczorem pierwszego dnia odbyła się biesiada 
grillowa z „tańcami na deskach”, która trwała jak zawsze do białego rana.

Sobota – 17 września 
Dzień rozpoczęto uroczystą mszą świętą (w asyście sztandarowej), która odbyła się w sanktuarium 
Św. Krzyża na Łysej Górze, czyli drugim co do wielkości masywie Gór Świętokrzyskich. Klasztor gó-
ruje nad całą okolicą. Goście wjeżdżali na górę kolejką. Po mszy optycy zwiedzali: zespół opactwa 
pobenedyktyńskiego, Klasztor na Świętym Krzyżu, Muzeum Misyjne, Muzeum Świętokrzyskiego 
Parku Narodowego, kryptę grobową Jeremiego Wiśniowieckiego oraz gołoborze - wielkie rumowi-
sko skalne na niezalesionej partii szczytu górskiego.

Po godz. 15 goście powrócili do ośrodka, gdzie rozpoczął się kolejny punkt programu, czyli wysta-
wa optyczna. Optycy mogli zapoznać się z nową ofertą produktów. W wystawie uczestniczyło wiele 

Święto Hieronima
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Krakowska Wiosna Optyczna 2012
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Program kursu refrakcji 

1. Metody badania refrakcji i zasady optycz-

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

Już dzisiaj serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej KRAKOWSKIEJ WIOŚNIE 
OPTYCZNEJ, która odbędzie się 14 kwietnia 2012 roku w Krakowie  

więcej informacji - www.cech-optykow.pl

Informacja własna 
Małopolskiego Cechu Optyków

Fot. Arch. MCO; Feniks Media Group

firm; w tym roku frekwencja była niezwykle zadowalająca. Ostatnią częścią imprezy był wieczor-
ny bankiet. Gości powitali: Marian Wójcik (Honorowy Starszy Małopolskiego Cechu Optyków) 
oraz Roman Brożek (Starszy MCO). Jan Witkowski, Prezes Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycz-
nej, odczytał list gratulacyjny skierowany do członków MCO. Podkreślił, że to właśnie z inicja-
tywy Małopolskiego Cechu Optyków św. Hieronim uznany został za patrona optyków polskich 
oraz że dzięki inicjatywom MCO organizowane są coroczne zjazdy, by uczcić to święto. Wymienił 
także inne zasługi Cechu i złożył życzenia w imieniu KRIO: „Małopolski Cech Optyków od począt-
ku swojej działalności realizował cele służące rozwojowi środowiska zawodowego, tworzył jego 
silną reprezentację oraz wspierał poszczególnych członków tego środowiska. Z okazji jubileuszu 
w imieniu Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej, jej Zarządu oraz własnym, chciałbym złożyć 
na ręce obecnego Starszego Cechu, pana Romana Brożka, serdeczne gratulacje oraz życzenia 
kolejnych wielu lat działalności co najmniej tak owocnych, jak dotychczas. Osiągnięcia Waszego 
Cechu są również zasługą Zarządu poprzednich kadencji, którymi przewodzili śp. Wiesław Ko-
czorowski i Marian Wójcik. Obecnemu kierownictwu Cechu życzę nowych koncepcji służących 
rozwojowi Cechu, dalszych sukcesów, realizacji przyjętych planów, a wszystkim Koleżankom        
i Kolegom satysfakcji. Dziękuję Członkom Cechu działającym w KRIO za ich pracę”.

Z okazji XV - lecia MCO przyznano medale z certyfikatami za szczególne zasługi dla optyki. 
Odznaczenia otrzymali: Roman Brożek, Marian Wójcik, Jan Witkowski, Jarosław Jobs, Stanisław 
Mężyk, Edward Kluza, Jerzy Dobrowolski, Wojciech Moszyński, Artur Polar, Leszek Gołuch, Sta-
nisław Salwiński, Jerzy Wysocki.

Na znak sympatii i uznania Małopolski Cech Optyków otrzymał upominki od przyjaciół z branży: 
wielkie binokle od Międzywojewódzkiego Cechu Rzemiosł Optycznych w Poznaniu, popiersie 
Chopina od Cechu Optyków w Warszawie oraz siedmioramienny świecznik od Lubelskiego Ce-
chu Optyków. Gratulacje i słowa uznania odebrał ponadto Jarosław Jobs z rodziną, który w tym 
roku świętuje setną rocznicę istnienia zakładu rodzinnego Nekwapil-Jobs. W czasie bankietu 
przeprowadzono także licytację charytatywną, a dochód z niej przeznaczono na Dom Dziecka 
im. Jana Brzechwy w Krakowie. Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczęła się zabawa taneczna 
prowadzona przez DJ-a. 
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9 Kongres KRIO       Targi OPTYKA
Wisła 17-20 listopada 2011

W Kongresie, który ma charakter otwarty dla profesjonalistów z branży, wzięło udział ponad 
1000 uczestników. Wyjątkowo dopisała młodzież szczególnie na wykładach, warsztatach 
oraz innych zajęciach. Tegoroczny Kongres był również okazją do obchodów 15-lecia działalno-
ści i dorobku KRIO.

Z tej okazji został wydany również okolicznościowy Biuletyn Kongresowy w którym przedsta-
wiono starania KRIO w interesie rodzimych optyków. Zaprezentowane zostały również cechy 
optyczne oraz firmy biorące udział w TARGACH OPTYKA 2011.

Oprócz życzeń i gratulacji były wręczone pamiątkowe prezenty, dyplomy, statuetki a także 
odznaczenia i wyróżnienia. Uczestnicy wysłuchali szeregu interesujących wykładów prowadzo-
nych przez znanych i cenionych w środowisku naukowców. Zainteresowani  brali również udział 
w warsztatach i prezentacjach. W przerwach i w czasie wolnym można było zapoznać się 
z ofertą targową. Należy podkreślić, że poziom ekspozycji dorównuje zagranicznym imprezom 
w tej branży, co jest zasługą zarówno organizatorów, gospodarzy jak i samych firm przygoto-
wujących stoiska wystawowe oraz prezentowaną ofertę. 

Imprezie towarzyszyły również występy artystyczne znanych i lubianych artystów.
Obszerny fotoreportaż przedstawiamy na sąsiednich stronach.

WISŁA W dn. 17-
20 listopada 2011r 

w ekskluzywnych 
pomieszczeniach 

Hotelu GOŁĘBIEW-
SKI odbył się 

9. Ogólnopolski 
Kongres Optyków 

KRIO. 

Targi OPTYKA                           
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Targi OPTYKA                           
Wisła 17-20 listopada 2011

      Targi OPTYKA

80 2011/6    



 Fot. INTEROPTYKA

9 Kongres KRIO       Targi OPTYKA
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9 Kongres KRIO       Odznaczenia
Wisła 17-20 listopada 2011

Międzynarodowe Targi Poznańskie,  
odebrał: Prezes Przemysław Trawa

Uniwersytet A. Mickiewicza Wydział Fizyki 
w Poznaniu, odebrał: R. Naskręcki

Uniwersytet Medyczny - Katedra Optome-
trii w Poznaniu, odebrał: B. Miśkowiak

Politechnika Wydział Fizyki we Wrocławiu, 
odebrał: M. Zając

Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki, 
odebrał: M. Kowalczyk-Hernandez

dr A. Styszyński

FIRMY  
Jeleniogórskie Zakłady Optyczne
Hoya Lens Poland, CIBA VISION
J&J, ESSILOR Polonia, AM GROUP Plus

Ogólnopolski Kurier Oftalmiczny „OKO”,  
odebrał: W. Maciejewski

Gazeta OPTYKA,  
odebrała: M. Gawinowicz 

CECHY 
Pomorski Cech Optyków w Gdańsku; 
Warmińsko-Mazurski Cech Optyków 
w Olsztynie; Międzywojewódzki Cech 
Rzemiosł Optycznych w Poznaniu; Cech 
Optyków w Warszawie; Lubelski Cech 
Optyków w Lublinie; Małopolski Cech Op-
tyków w Krakowie; Śląski Cech Optyków 
w Katowicach; Dolnośląski Cech Optyków 
we Wrocławiu.

Statuetki „ XV lat KRIO/
IX Kogres  KRIO”

brązowa - Sławomir Strózik    
ŚCO w Katowicach
srebrna - Mirosław Kuza;  
Zdzisław Motowidło  
MCRO w Poznaniu 

Platynowy Medal im. Jana 
Kilińskiego „Za zasługi dla Rze-
miosła Polskiego”
Jarosław JOBS (100-lecie firmy 
optycznej) - MCO w Krakowie

Srebrny medal im.Jana Kiliń-
skiego „Za Zasługi dla Rzemiosła 
Polskiego”
Bożena Kliza - Puszka LCO  
w Lublinie                                       

Honorowa Odznaka Rzemiosła 
„Rzemiosło - za Zasługi”     
Barbara Ociopa                            
Zbigniew Przeździecki
Robert Polak  

Odznaki KRIO „ Za 
Zasługi dla Optyki 
Polskiej”

Odznaczenia rze-
mieślnicze 
przyznane przez 
Prezydium Związku 
Rzemiosła Polskiego 

Informacja własna Biura KRIO
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9 Kongres KRIO część artystyczna 
Wisła 17-20 listopada 2011

Część rekreacyjną 9. Kongresu KRIO uświetniły występy artystów: Waldemara Malickiego z Sie-
mianowicką Orkiestrą Rozrywkową SILESIAN BAND oraz Zbigniewa Wodeckiego. Na zakończe-
nie Kongresu zagrał zespół Combo SILESIAN BAND. 

Opracowanie: INTEROPTYKA
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MEGA-OPTIC

tel/fax 33 8577647 ,  500 072 242

e-mail megaoptic@megaoptic.pl

Meble

Ekspozytory zamykane

Moduły ekspozycyjne

Ekspozytory obrotowe

Kuwety ekspozycyjne
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