
Dziękujemy
Chcielibyśmy podziękować wszystkim naszym klientom i partnerom 

za ubiegłoroczną współpracę i wsparcie jakie otrzymaliśmy. 

Po pełnym wyzwań roku 2011 z nadzieją i optymizmem oczekujemy 

tego, co przyniesie rok 2012. Możemy obiecać, że zaskoczymy Państwa 

ekscytującymi produktami oraz nowymi usługami. 

Razem z Państwem sięgniemy Nowych Horyzontów!

Sięgamy  
       Nowych Horyzontów
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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

Zapytaj o szczegó y przedstawiciela handlowego:
Albert Niechcia    +48 505 197 226
Krzysztof Tylka   +48 505 197 228
Pawe  Wroc awski  +48 505 197 224
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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



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                    

16 kwietnia 2011 roku odbyła się druga od-
słona Krakowskiej Wiosny Optycznej. Obecne 
były firmy: Enni Marco, Optical Distribution 
Poland, Tora – Optic, Serv – Optic, Poland Op-
tical, Usługi Informatyczne – Wiesław Kwolek, 
Voguell, Eschenbach, Humel, Essilor, Donavia, 
Optima. Optycy mogli znaleźć szeroką gamę 
oprawek dla dzieci jak również dorosłych, no-
wości oraz nowoczesne rozwiązania z branży 
optycznej, urządzenia niezbędne w pracy op-
tyka, a nawet oprogramowanie do kompute-
rowej obsługi zakładów optycznych. Wiosna 
Optyczna jest szansą na aktywizowanie śro-
dowiska optyków, aby byli otwarci na nowe 
trendy oraz nowoczesne rozwiązania. Podczas 
części oficjalnej Honorowy Starszy Cechu Ma-
rian Wójcik oraz Starszy Cechu Roman Brożek 
powitali zgromadzonych gości a następnie wrę-
czyli dyplomy z podziękowaniami za udział. Nie 
zabrakło wykładów branżowych. Na jednym                                        
z nich film w technologii 3D pomógł zrozumieć 
jak soczewki wpływają na widzenie bliży, dali 
oraz obszaru pośredniego. Obecni na targach 
optycy podkreślali znaczenie tego typu imprez 
dla rozwoju salonów optycznych oraz wzboga-
cenia oferty dla klientów.

Już dzisiaj serdecznie zapraszamy do udziału 
w kolejnej KRAKOWSKIEJ WIOŚNIE OPTYCZ-
NEJ, która odbędzie się 14 kwietnia 2012 roku 
w Krakowie. Podczas targów goście będą mogli 
zobaczyć wystawę optyczną, posłuchać wy-
kładów, jak również uczestniczyć w bankiecie         
z muzyką na żywo.

Informacja własna Małopolskiego 
Cechu Optyków w Krakowie;

fot. Arch. MCO w Krakowie

Krakowska 
Wiosna Optyczna 

 14 kwietnia 2012
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Papierowe okulary PAPPBRILLE
ODJAZDOWY GAD ET NA IMPREZ !

8,90PLN

Projektant Cantemir Gheorgiu stworzy przysz o ciowy produkt dla m odych – okulary wykonane
z tektury w 100 % ekologiczne. W ka dej chwili mo esz zmieni  swój „look”, zapewniaj  orygi-
nalny, atrakcyjny wygl d na imprezach i nie tylko, a co najwa niejsze zapewniaj  dobr  zabaw .

• ekologiczne – wytwarzane z odzyskiwanego papieru
• modne – prosto z Berlina, Europa oszala a na ich punkcie!
• niepowtarzalne modele

Przykuwaj  uwag !
Inspiruj  i podkr caj  zabaw !
Tylko w oryginalnych Pappbrille na pewno wykonasz zdj cie roku : )

N
O

W
O

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

INTERESUJ CA OFERTA ? DOWIEDZ SI  WI CEJ NA www .hayne . p l
Wszystkie ceny s  cenami netto.



Zakupy internetowe
OKAZJE CENOWE

PRO
M

O
C

JA

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

• nowy dzia  w sklepie internetowym www.hayne.pl
• towary magazynowe w konkurencyjnych cenach

NAWET DO 60% TANIEJ!

Oferta wa na do wyczerpania zapasów. Regulamin promocji dost pny na www.hayne.pl

INTERESUJ CA OFERTA ? DOWIEDZ SI  WI CEJ NA www .hayne . p l



. . .by skorzystaæ z promocji
100  POWODÓW...

PR
O

M
O

C
JA

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

ZAMÓW dowolny kartonik przylepców 3M do szlifowania soczewek, 
a dodatkowe 100 SZTUK przylepców otrzymasz GRATIS!

Wszystkie produkty 3M wysy amy kurierem
BEZ KOSZTÓW TRANSPORTU!

Oferta promocyjna wa na od 1 marca 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. Regulamin promocji dost pny na www.hayne.pl

ea dodatkowetk e 100 SZTUK przylepców otrzymasz otK GRRATIS!RRA

INTERESUJ CA OFERTA ? DOWIEDZ SI  WI CEJ NA www .hayne . p l



PROFESJONALNE OKULARY SPORTOWE

Profesjonalne okulary sportowe Sziols
SPORT W KOLORACH

PO
LEC

A
M

Y

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

• mo liwo  wstawienia dowolnych soczewek okularowych
• dost pne w dwóch rozmiarach dla dzieci i doros ych
• dostarczane w etui wraz z zapasowym noskiem

i ochraniaczami bocznymi

ZADZWO  I ZAMÓW PLAKAT ORAZ ULOTKI!

INTERESUJ CA OFERTA ? DOWIEDZ SI  WI CEJ NA www .hayne . p l

ularowwychowyularow
s ycychychs ych



Szczegółowe informacje na temat studiów można uzyskać w Dziekanacie Wydziału Fizyki UW – Sekcja 
Studencka (tel.: 022-55-32-156, studfiz@fuw.edu.pl) oraz znaleźć na stronie:
http://optometria.fuw.edu.pl 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Gwałtowny rozwój materiałów i technologii optycznych, a także powszechny trend do przyznawania optykowi 

okularowemu podstawowych kompetencji optometrysty spowodowały, że współczesny optyk okularowy powinien 

posiadać wykształcenie zawodowe na poziomie wyższym. Oferta edukacyjna Wydziału Fizyki Uniwersytetu 

Warszawskiego wychodzi naprzeciw oczekiwaniom młodzieży chcącej zdobyć ten atrakcyjny zawód, możliwy do 

uprawiania zarówno w ramach własnej działalności gospodarczej jak i przy zatrudnieniu się w sieciach i w małych 

pracowniach optycznych. 

W związku z realizacją projektu Fizyka wobec wyzwań XXI wieku współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Wydział Fizyki UW zaprasza na studia na kierunku Zastosowania fizyki w biologii i medycynie 

specjalność – Optyka okularowa.

Absolwenci tej specjalności będą przygotowani do samodzielnego prowadzenia warsztatu okularowego i gabinetu 

pomiaru refrakcji oka oraz do współdziałania z optometrystą w zakresie skomplikowanych przypadków wad wzroku, 

jak również z lekarzem okulistą w przypadku schorzeń organicznych. Oprócz przedmiotów ściśle zawodowych, 

program studiów na specjalności Optyka okularowa uwzględnia również przedmioty biologiczne i medyczne, a także 

informatyczne.

Cały program studiów obejmuje 2065 godzin zajęć oraz dwie miesięczne praktyki zawodowe. Po drugim roku studiów 

przewidziana jest praktyka optometryczna, natomiast po trzecim roku – praktyka okularowa. W ramach nauczania 

przedmiotów zawodowych najwięcej godzin zajęć przewidziano dla optometrii, optyki okularowej i kontaktologii. 

Zajęcia są prowadzone w nowocześnie wyposażonych pracowniach przez wybitnych specjalistów w tych 

dziedzinach. Naukę będzie można kontynuować na studiach II stopnia, których uruchomienie jest planowane na 

październik 2012 roku.

Optyka Okularowa
– bezpłatne studia licencjackie na
Wydziale Fizyki 
Uniwersytetu Warszawskiego
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Optifog – innowacyjne roz-
wiązanie dla okularników

„Na całym świecie ten problem z zaparowy-
waniem okularów dotyczy aż 1,2 biliona ludzi. 
Jak wynika z badań przeprowadzonych przez 
Essilor – aż 75 proc. osób na świecie jest 
skłonnych skorzystać z rewolucyjnych właści-
wości soczewek Optifog, by poprawić komfort 
widzenia i jakość życia. Teraz taką szansę będą 
mieli także „okularnicy” w Polsce” - przekonuje 
dyrektor generalny firmy Essilor Polonia Rafał 
Bohdanowicz.
Jak bardzo zmiany temperatury i wilgotności 
powietrza mogą utrudniać życie - osoby noszą-
ce okulary wiedzą wyjątkowo dobrze. Wystar-
czy wsiąść zimą do autobusu czy opuścić latem 
klimatyzowane miejsce, a soczewki okularów 
natychmiast zaparowują. Szczególnie mocno 
ten dyskomfort „okularnicy” odczuwają zimą. 
Para na okularach bardzo utrudnia poruszanie 
się, wykonywanie podstawowych czynności, 
ogranicza także bezpieczne prowadzenie sa-
mochodu. 
Sposób na zaparowane okulary
Optifog to przełomowe na polskim rynku op-
tycznym soczewki okularowe, które przeciw-
działają zaparowywaniu. Wystarczy nanieść 
na soczewki kroplę specjalnego płynu Optifog 
Activator, który aktywuje właściwości przeciw-
działające zaparowywaniu soczewek (klient 
otrzymuje płyn w komplecie z soczewkami). 

News

Opracowanie: INTEROPTYKA
na podst. mat. pras. ESSILOR/

Consultant Q&A Consulting

Jedna kropla rozprowadzona na powierzchni 
soczewki wystarcza na cały tydzień przy pra-
widłowym użytkowaniu.
We wrześniu 2011 roku soczewki Optifog 
otrzymały nagrodę Silmo d’Or na międzynaro-
dowych targach optycznych w Paryżu.
Optifog dla każdego
Soczewki Optifog pasują do wszystkich oku-
larów. Mogą je stosować zarówno dzieci, jak                     
i dorośli, niezależnie od wady wzroku. Dostęp-
ne są w trzech wersjach: przejrzyste, prze-
ciwsłoneczne i o zmiennym zabarwieniu (fo-
tochromowe). 

Teraz soczewki Optifog są dostępne we wszyst-
kich salonach optycznych, współpracujących   
z firmą Essilor w Polsce www.optifog.pl

Pierwsze soczewki okularowe przeciwdziałające zaparowywaniu zostały wprowadzone 
na polski rynek przez firmę Essilor, światowego lidera w produkcji okularowych 
soczewek korekcyjnych. Optifog - rewolucyjne rozwiązanie w optyce – zdecydowanie 
poprawi komfort widzenia i jakość życia osób noszących okulary.

22 2012/1    
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Przejrzysty świat w so-
czewkach Optifog

- Jako kucharz zmagam się z ogromną ilością 
pary każdego dnia – mówi Kurt Scheller. 
- Z racji mojego zawodu, jako okularnik jestem 
zmuszony do czyszczenia swoich okularów na-
wet kilkanaście razy dziennie, gdyż przy przy-
rządzaniu nawet najprostszych dań większość 
okularów po prostu zaparowuje. Soczewki 
Optifog testuję od tygodnia, towarzyszą mi 
zarówno w pracy jak i po godzinach. Zdecydo-
wanie jest to moje rozwiązanie na zaparowanie 
– dodaje.
Pod okiem mistrza kuchni, Kurta Schellera 
uczestnicy przetestowali soczewki i przygoto-
wali takie dania jak Farfalle di para oraz Mięsny 
PARA – dajs. Oba dania zostały wybrane na 
spotkanie nieprzypadkowo. Przy ich przygoto-
waniu wytwarza się duża ilość pary, co pozwo-
liło grupie na wnikliwe zbadanie produktu. 
Uczestnicy spotkania przetestowali produkt 

News

Opracowanie: INTEROPTYKA
na podst. mat. pras. ESSILOR/

Consultant Q&A Consulting

na własnych… oczach. Otrzymali okulary                
z dwoma różnymi soczewkami: standardową 
oraz soczewką Optifog, która przeciwdziała 
zaparowywaniu. Werdykt jest jeden: podczas 
gotowania, soczewka Optifog pozostała przej-
rzysta, gdy standardowa soczewka była cała 
zaparowana. 
Nowe soczewki Optifog są przydatne nie tylko 
w kuchni, lecz w każdej sytuacji, gdy pojawia 
się para: wchodząc z zimnego otoczenia do 
ciepłego pomieszczenia, podczas picia gorą-
cych napojów lub jedzenia gorących posiłków, 
czy podczas uprawiania sportów na zewnątrz. 
Nadaja się dla wszystkich, niezależnie od wady 
wzroku. 
Nowe soczewki okularowe Optifog są w sprze-
daży w salonach optycznych na terenie całej 
Polski. Szczegóły na www.optifog.pl

Jak przyrządzić Farfalle di para, 
a może Mięsny PARA – dajs? 
Jedno jest pewne, uczestnikom 
konferencji firmy Essilor do testowania 
soczewek Optifog i gotowania 
zapału nie brakowało. Optifog, 
pierwsze soczewki okularowe 
przeciwdziałające zaparowywaniu, 
zostały zaprezentowane podczas 
warsztatów kulinarnych w Akademii 
Kurta Schellera 
w Warszawie. Rafał Bohdanowicz (Dyrektor generalny), Kurt Scheller, 

Izabela Janowska – Ścibisz (Q&A Consulting)
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	 W dniu 22 stycznia br.
zakończyły się zajęcia na kursie 
refrakcji III stopnia, dla osób, 
które rozpoczęły trzystopniowy 
etap szkoleniowy w październiku 
ubiegłego roku.
 Zapraszamy na kurs re-
frakcji II stopnia, którego rozpo-
częcie planowane jest w kwietniu 
br. Wszelkie informacje o kursach 
wraz z programami dostępne 
są na stronie Cechu: www.ce-
choptykwar.pl
 Przyjmujemy również zapisy na kurs ortoptyczny I stopnia, po zebraniu grupy chętnych 
ustalimy termin i przeprowadzimy zajęcia w ramach jednego weekendu. Kurs ortoptyczny stopnia 
pierwszego prowadzony jest na bazie autorskiego programu, stworzonego specjalnie na potrzeby 
optyków. Rozszerza wiedzę z zakresu optyki okularowej i zawiera ćwiczenia służące usprawnianiu 
układu wzrokowego. Część praktyczna stanowi połowę 15-to godzinnego szkolenia, składa się              
z ćwiczeń wykonywanych z użyciem profesjonalnych urządzeń oraz narzędzi stosowanych w ort- 
optyce. Wykłady prowadzone są w siedzibie Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej, przy ul. Przy 
Agorze 28, w Warszawie. Zajęcia odbywają się w sobotę w godz. 9:00-18:00, a w niedzielę 9:00- 
16:00.
 Ćwiczenia na kursie wykonywane są z wykorzystaniem m.in. listew pryzmatycznych oraz 
akomodacyjnych, fipperów, Sznura Brocka, Piłki Marsdena,  kart fuzyjnych, stereogramów, tablic 
Harta, folii antyspuresyjnych i kolorowych. Zapraszamy Państwa również na kurs ortoptyczny II 
stopnia, który obejmuje kolejne 15 godzin szkolenia.

Wszelkich informacji o szkoleniach udziela 
oraz przyjmuje zapisy - Biuro Cechu czyn-
ne od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 9:00 do 13:00, fax/tel. 22/ 635-78-67, 
e-mail: cech.optyk@interia.pl l

		

Informacja własna 
Cechu Optyków w Warszawie;

fot. Cech Optyków w Warszawie

Kursy w Cechu Optyków 
w Warszawie
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Kursy w Cechu Optyków w Warszawie
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Program kursu refrakcji 

1. Metody badania refrakcji i zasady optycz-

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

Pełna informacja wraz z programami kursów I , II i III stopnia dostępna jest
 na stronie internetowej Cechu - www.cechoptykwar.pl

I Część teoretyczna
1. Wprowadzenie do ortoptyki – istota oraz 
    zakres zastosowania.
2. Anatomia i fizjologia mięśni gałkoruchowych
    - Prawo Heringa
    - Prawo Sheringtona
3. Widzenie obuoczne – jako złożony proces 
    uwarunkowany przez OUN
4. Anomalie neuro - okulomotoryczne
 - etiologia hetroforii i heterotropii   
 - symptomy heteroforii i heterotropii
 - konsekwencje psychologiczne zeza
5. Charakterystyka kliniczna anomalii neuro 
    – okulomotorycznych
           - dewiacje poziome
           - dewiacje pionowe 
           - cyclodewiacje
           - zespoły „A” i „V”
           - zezy porażenne
           - specyficzne formy zeza
           - oczopląs
6. Inne zaburzenia widzenia obuocznego
 - niedowidzenie 
 - zaburzenia akomodacji i konwergencji
 - near vision complex 
7. Dysleksja a zaburzenia widzenia obuocznego
8. Korekcja wad refrakcji w zezie 
 - krótkowzroczność
 - nadwzroczność
 - astygmatyzm
 - anizeikonia
9. Podstawowe zasady rehabilitacji ortoptycznej

II Część praktyczna
1. Diagnoza ortoptyczna – istota i znaczenie
    - Prawidłowa anamneza i jej znaczenie. 
    - Podstawowe badania ortoptyczne
    - Badanie forii i tropii
    - Testy do badania widzenia obuocznego
    - Testy Widzenia Lea Hyvarinen
2. Terapia wzrokowa – wybrane ćwiczenia. 
    - Zasady stosowania ćwiczeń wzrokowych
I. Ćwiczenia ruchowe usprawniające funkcje 
   wzrokowe 
 - Ćwiczenia usprawniające koordynację 
   wzrokowo – ruchową 
 - Ćwiczenia usprawniające ruchomość gałek 
   ocznych (wodzenie, sakkady) 
 - Ćwiczenia usprawniające  percepcję wzro-
   kową 
II Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu 
 - wybrane techniki terapeutyczne
 - Test lateralizacji Piageta „Prawo – lewo” 
 - Testy Ogólnej Sprawności Motorycznej 
   oraz Integracji Bilateralnej 
 - Metoda Tootsie
 - Odległość Harmona
 - Folie Kolorowe

PODSTAWY 
ORTOPTYKI 
- kurs dla 
optyków

Program Kursu

Informacja własna 
Cechu Optyków w Warszawie;

fot. Cech Optyków 
w Warszawie
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Austria
Szwajcaria

Turcja

Holandia

Dania

Wielka Brytania 
Polska

	 Nasz rodzimy rynek optyczny od zawsze ceni  wysoką jakość i jest otwarty na innowacje w świecie 
okularów. Dlatego jesteśmy przekonani, że nowe technologie i zaawansowane projekty wprowadzane przez 
Shamir Polska, w krótkim czasie okażą się niezbędnym narzędziem w codziennej pracy z Klientami w salonach 
optycznych. 

 Od kilku lat obserwujemy stałą tendencję do coraz bardziej indywidualnego podejścia do Klienta. 
Firma Shamir również podąża tym torem, a zapoznając się z naszą ofertą szybko zorientują się Państwo, że na 
wielu polach zajmuje czołową pozycję. Na uwagę z pewnością zasługują nasze soczewki dedykowane konkret-
nym, dodajmy wymagającym, dziedzinom sportu tj. Shamir GOLF™ oraz Shamir SKI™. Warto zwrócić uwagę 
na indywidualne soczewki dla dzieci Shamir COOL™, czy „skrojone na miarę” Shamir ATTITUDE™ – idealne 
rozwiązanie do opraw panoramicznych.

 To tylko niektóre z naszych propozycji. Wierzymy, że w krótkim czasie będziemy mieli okazję przed-
stawić Państwu naszą ofertę i dopasować ją do potrzeb Państwa Klientów.

    Zapraszamy do współpracy!

       Shamir Polska

 Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą:
 Shamir Polska
 Adres: ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa
 Tel.: 22 666 86 76
 Fax.: 22 666 86 80
 e-mail.: info@shamir.pl ; sales@shamir.pl
 www.shamir.pl

Stany Zjednoczone 

Meksyk

Brazylia

Portugalia

Francja
Hiszpania Włochy

Australia

Republika 
Południowej Afryki

Niemcy

Austria
Szwajcaria

Turcja

Holandia

Shamir Optical Industry Ltd. 
Przedsiębiorstwo na skalę światową

Izrael

Tajlandia

Dania

Wielka Brytania 
Polska
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Eye-Point Technology®
Punkt startowy produkcji każdej pary indywidualnie 

 Eye-Point Technology firmy Shamir stanowi radykalne odejście od 
tradycyjnego sposobu analizy i doboru soczewek okularowych. Technologia 
firmy Shamir analizuje układ optyczny pod każdym kątem i w każdym 
obszarze widzenia, przewidując tym samym sposób, w jaki obraz zostanie 
odebrany przez mózg. 

 Dbając o odpowiednią konstrukcję i analizę soczewek, technologia ta 
umożliwia opracowanie i produkcję zaawansowanych, indywidualnie 
dopasowanych soczewek progresywnych. 

  Łącząc dane uzyskane dzięki pomiarowi powierzchni soczewki z 
wysoce zaawansowanym matematycznym algorytmem, ta wyrafinowana 
technologia dokonuje obliczeń optycznej wydajności tysięcy drobnych 
punktów zlokalizowanych na powierzchni soczewki. 

   Eye-Point Technology firmy Shamir bierze pod uwagę dziesiątki różnych 
parametrów. Technologia optymalizacji, oparta na wyżej wymienionym 
algorytmie i parametrach, stanowi bazę do projektowania wszystkich 
produktów firmy Shamir.

Direct Lens Technology®
Nowa era w procesie obróbki soczewek okularowych

Direct Lens Technology stanowi kompletny pakiet technologii 
stosowanych do obróbki soczewek, włączając w to oprogramowanie, 
sprzęt i proces produkcji.

 Direct Lens Technology opiera się na stworzonym przez Shamir 
innowacyjnym oprogramowaniu Freeform do kalkulacji danych 
-  Prescriptor™, a także na Eye-Point Technology® firmy Shamir, 
optycznej technologii indywidualnego dopasowania wewnętrznej 
powierzchni soczewki, oraz na współczesnych trendach w obróbce 
soczewek.

Direct Lens Technology łączy dane z recepty wydanej pacjentowi oraz 
informacje na temat kształtu wybranych oprawek z zaawansowaną 
konstrukcją soczewek okularowych.                                                    

Rezultatem tego wyjątkowego procesu są wysoce spersonalizowane 
progresywne soczewki z poszerzonym polem widzenia oraz precyzyjną 
mocą optyczną dopasowaną do każdego kształtu i rozmiaru oprawek.

As-Worn Technology™
Dostosowanie soczewek do sposobu, w jaki są noszone 

Wyjątkowe rozwiązanie As-Worn Technology firmy Shamir stanowi 
pomost nad geometrycznymi różnicami występującymi pomiędzy 
oprawą próbną używaną w gabinecie okulistycznym, a oprawkami, 
które klient dla siebie wybiera. 

  W trakcie analizy uwzględniane są trzy podstawowe pomiary: kąt 
pantoskopowy, odległość soczewki  okularowej od szczytu rogówki 
oraz panoramiczny kąta oprawy. 

 To stanowi gwarancję, iż sposób zrealizowania recepty i doboru 
soczewek do oprawy pokrywa    się z odczuciami klienta podczas 
noszenia próbnych okularów stosowanych w gabinecie okulistycznym.

Direct Lens Technology®
Nowa era w procesie obróbki soczewek okularo-
wych

•  Direct Lens Technology stanowi kompletny pa-
kiet technologii stosowanych do obróbki soczewek, 
włączając w to oprogramowanie, sprzęt i proces 
produkcji.
•  Direct Lens Technology opiera się na stworzo-
nym przez Shamir innowacyjnym oprogramowaniu 
Freeform do kalkulacji danych - Prescriptor™, 
a także na Eye-Point Technology® firmy Shamir 
(optycznej technologii indywidualnego dopasowa-
nia wewnętrznej powierzchni soczewki) oraz na 
współczesnych trendach w obróbce soczewek.
•  Direct Lens Technology łączy dane z recepty wydanej pacjentowi oraz informacje na temat kształtu wybranych oprawek z zaawansowaną 
konstrukcją soczewek okularowych.
•  Rezultatem tego wyjątkowego procesu są wysoce spersonalizowane progresywne soczewki z poszerzonym polem widzenia oraz precyzyjną 
mocą optyczną dopasowaną do każdego kształtu i rozmiaru oprawek.

As-Worn Technology™
Dostosowanie soczewek do sposobu, w jaki są 
noszone

•  Wyjątkowe rozwiązanie As-Worn Technology 
firmy Shamir stanowi pomost nad geometrycznymi 
różnicami występującymi pomiędzy oprawą próbną 
używaną w gabinecie okulistycznym, a oprawkami, 
które klient dla siebie wybiera.
•  W trakcie analizy uwzględniane są trzy pod-
stawowe pomiary: kąt pantoskopowy, odległość 
soczewki okularowej od szczytu rogówki oraz 
panoramiczny kąt oprawy.
•  To stanowi gwarancję, iż sposób zrealizowania recepty i doboru soczewek do oprawy pokrywa się z odczuciami klienta podczas noszenia 
próbnych okularów stosowanych w gabinecie okulistycznym.

Eye-Point Technology®
Punkt startowy produkcji każdej pary indywidualnie 
dopasowanych soczewek 

•  Eye-Point Technology firmy Shamir stanowi 
radykalne odejście od tradycyjnego sposobu ana-
lizy i doboru soczewek okularowych. Technologia 
firmy Shamir analizuje układ optyczny pod każdym 
kątem i w każdym obszarze widzenia, przewidując 
tym samym sposób, w jaki obraz zostanie odebra-
ny przez mózg.
•  Dbając o odpowiednią konstrukcję i analizę 
soczewek, technologia ta umożliwia opracowanie 
i produkcję zaawansowanych, indywidualnie dopa-
sowanych soczewek progresywnych.
•  Łącząc dane uzyskane dzięki pomiarowi powierzchni soczewek z wysoce zaawansowanym matematycznym algorytmem, ta wyrafinowana 
technologia dokonuje obliczeń optycznej wydajności tysięcy drobnych punktów zlokalizowanych na powierzchni soczewki.
•  Eye-Point Technology firmy Shamir bierze pod uwagę dziesiątki różnych parametrów. Technologia optymalizacji, oparta na wyżej 
wymienionym algorytmie i parametrach, stanowi bazę do projektowania wszystkich produktów firmy Shamir. 

Direct Lens Technology®
Nowa era w procesie obróbki soczewek okularowych

Direct Lens Technology stanowi kompletny pakiet technologii 
stosowanych do obróbki soczewek, włączając w to oprogramowanie, 
sprzęt i proces produkcji.

 Direct Lens Technology opiera się na stworzonym przez Shamir 
innowacyjnym oprogramowaniu Freeform do kalkulacji danych 
-  Prescriptor™, a także na Eye-Point Technology® firmy Shamir, 
optycznej technologii indywidualnego dopasowania wewnętrznej 
powierzchni soczewki, oraz na współczesnych trendach w obróbce 
soczewek.

Direct Lens Technology łączy dane z recepty wydanej pacjentowi oraz 
informacje na temat kształtu wybranych oprawek z zaawansowaną 
konstrukcją soczewek okularowych.                                                    

Rezultatem tego wyjątkowego procesu są wysoce spersonalizowane 
progresywne soczewki z poszerzonym polem widzenia oraz precyzyjną 
mocą optyczną dopasowaną do każdego kształtu i rozmiaru oprawek.

As-Worn Technology™
Dostosowanie soczewek do sposobu, w jaki są noszone 

Wyjątkowe rozwiązanie As-Worn Technology firmy Shamir stanowi 
pomost nad geometrycznymi różnicami występującymi pomiędzy 
oprawą próbną używaną w gabinecie okulistycznym, a oprawkami, 
które klient dla siebie wybiera. 

  W trakcie analizy uwzględniane są trzy podstawowe pomiary: kąt 
pantoskopowy, odległość soczewki  okularowej od szczytu rogówki 
oraz panoramiczny kąta oprawy. 

 To stanowi gwarancję, iż sposób zrealizowania recepty i doboru 
soczewek do oprawy pokrywa    się z odczuciami klienta podczas 
noszenia próbnych okularów stosowanych w gabinecie okulistycznym.
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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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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



Przed powołaniem Mało-
polskiego Cechu Optyków 
ponad 20 lat działała sek-
cja optyków przy Cechu 
Rzemiosł Metalowych. 
Wieloletnim sekcyjnym 
był Jan Voigt. W latach 
90 – tych Marian Wójcik 
plus kilkunastu optyków 
reaktywował Sekcje Op-
tyków, w momencie za-
kładania Cechu nastąpiła 
fuzja i powstał Małopolski 
Cech Optyków w dzisiej-
szych wymiarach.

Małopolski Cech Optyków 
został założony w dniu 
14.01.1995r. przez Opty-
ków z Małopolski.
Założycielami Cechu byli:
l Wiesław Koczorowski
l Marian Wójcik
l Edward Kluza
l Stanisław Salwiński
l Adam Makarewicz

Wymienione osoby wcho-
dziły w skład Zarządu,        
a Starszym Cechu został 
Wiesław Koczorowski. 
W dniu 25.05.1995r. MCO 
został zarejestrowany      
w Sadzie Rejonowym dla 
m. Krakowa. Działalność 
Cechu w tym okresie 
zbiegła się z utworze-
niem Krajowej Rzemieśl-
niczej Izby Optycznej      
w Warszawie. W związku 

XV – lecie Małopolskiego 
Cechu Optyków
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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

z tym, Cech nasz wybrał na Walnym Zebraniu w dniu 16.12.1995r. 15 – delegatów na Zjazd 
KRIO. Na powyższym zebraniu podjęto uchwałę o przystąpieniu Małopolskiego Cechu Optyków 
do Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej w Warszawie na pełnomocnego członka.

Na zwołanym Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Małopolskiego Cechu Optyków        
w dniu 29.06.1996r. dokonano wyboru nowego Starszego Cechu, którym pozostał jednogłoś-
nie wybrany Marian Wójcik, a Honorowym Starszym Cechu został Wiesław Koczorowski.

Dla podtrzymania wiekowych tradycji krakowskiego Rzemiosła, nasz Cech postanowił ufun-
dować sztandar Cechowy wraz z insygniami. Fundatorzy zostali upamiętnieni zamieszczeniem 
imiennych gwoździ na drzewcu sztandaru. Patronem Optyków ustanowiony został Święty Hiero-
nim.

Dla podniesienia rangi rzemio-
sła optycznego, Zarząd Ce-
chu postanowił przyznać dla 
wyróżniających się wysokimi 
kwalifikacjami i etyką zawo-
dową zakładów optycznych 
– znak Cechowy „LOGO” wraz 
z certyfikatem, do którego 
opracowano Kodeks Etyczno 
– Zawodowy i Regulamin przy-
znawania tego znaku (pomy-
słodawcą było KRIO).

Podnoszenie kwalifikacji za-
wodowych naszych członków, 
właściwe wyposażenie zakła-
dów optycznych, oraz wysoki 
poziom usług, był stałą tro-
ską Zarządu naszego Cechu.         
W tym celu systematycznie 
każdego roku organizujemy 
szkolenia zawodowe oraz Kur-
sy Refrakcji dla naszych człon-
ków i pracowników zakładów 
rzemieślniczych.

Nade wszystko warto wymienić szczególne wydarzenie jakim było zorganizowanie Pielgrzymki 
do Watykanu, aby złożyć hołd Ojcu Świętemu przed zbliżającą się 80 - leciem Jego urodzin. Piel-
grzymka odbyła się w dniach 16 - 24.10.1999 r. a uczestniczyło w niej 48 osób w tym głównie 
optycy z terenu Małopolski, a także z innych z innych regionów. Głównym punktem pielgrzymki 
była audiencja u Ojca Świętego w czasie której w imieniu delegacji naszego Cechu przybyłej 
wraz z pocztem sztandarowym, Marian Wójcik wręczył Ojcu Świętemu dar w postaci buzdyganu, 
a Jacek Matzner – Monografię rzemiosła krakowskiego. Trzeba również dodać, iż po śmierci Ojca 
Świętego również był zorganizowany wyjazd na grób Jana Pawła II w 2008 roku.

„Szczególnym wydarzeniem było 
zorganizowanie Pielgrzymki do 
Watykanu, aby złożyć hołd Ojcu 
Świętemu...”
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Małopolski Cech Optyków brał udział w kon-
ferencji prasowej w Krajowej Rzemieślniczej 
Izbie Optycznej z udziałem Optyków – Rze-
czoznawców, przedstawiciela Krakowskiego 
Klubu Federacji konsumentów, specjalistów 
z dziedziny okulistyki, aby nagłośnić problem 
masowego sprowadzania gotowych okularów 
korekcyjnych i przeciwsłonecznych z Chin, Ma-
lezji, Korei, Indonezji, które nie spełniają wa-
runku korekcji wzroku, a wręcz go pogarszają. 
Wszyscy uczestnicy Konferencji stwierdzili, że 
okulary korekcyjne winny być dobierane przez 
specjalistę i wykonane na zamówienie indywi-
dualne w Zakładzie Optycznym.

W związku z powyższym, zebrani zaapelowali 
do Sejmowej Komisji Zdrowia o zakaz importo-
wania i sprzedaży gotowych okularów korek-
cyjnych na bazarach, placach targowych, sta-

cjach benzynowych, w aptekach i na ulicach  
w całym kraju. Wniosek poparły m. in. Władze 
Krakowskiego Klubu federacji Konsumentów, 
również wspiera całą akcję Prof. Jerzy Szaflik 
- specjalista krajowy w dziedzinie Okulistyki        
z Katedry i Kliniki Okulistyki Warszawskiej Aka-
demii Medycznej.

Zauważyć należy, iż to właśnie Małopolski Cech 
Optyków każdego roku organizuję Święta Hie-
ronima – Patrona Optyków Polskich. Każdego 
roku impreza trwa trzy dni i jest w innym re-
gionie.

W naszym Cechu każdego roku są organizo-
wane wyjazdy integracyjne. Optycy z całej Pol-
ski odwiedzili już: Włochy, Szwecję, Watykan, 
Belgię, Austrię, Ukrainę, Czechy, Litwę, Łotwę, 
Estonię, Francję oraz JZO.
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Wycieczka: Dania, Szwecja Niemcy
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Program kursu refrakcji 

1. Metody badania refrakcji i zasady optycz-

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

Termin wycieczki: 15 – 19 kwiecień 2012, CENA: 1699 zł
Więcej informacji na str. 72 oraz w biurze 

Małopolskiego Cechu Optyków w Krakowie.

W 2009 roku Małopolski Cech Optyków 
stworzył gazetę branżową o nazwie Optyk 
Polski. Kwartalnik trafia do wielu optyków 
oraz firm w całej Polsce. Pomysłodawcą 
projektu jest Marian Wójcik – Honorowy 
Starszy Małopolskiego Cechu Optyków, 
oraz Członek Zarządu.

W 2010 roku Cech zorganizował „Krakowską 
Wiosnę Optyczną”. Targi były kontynuowa-
ne w 2011 roku i mamy nadzieję że wejdą 
w kalendarium imprez na stałe i zasięgiem 
obejmą całą Polskę.

Małopolski Cech Optyków w widomy spo-
sób uczestniczył w pracach Krajowej Rze-
mieślniczej Izby Optycznej. Jako pierwszy 
ufundował sztandar wraz z insygniami oraz 
umieścił postać Świętego Hieronima jako 
patrona Optyków Polskich. Wnioskował, 
aby inne Cechy poszły za jego przykładem 
oraz Krajowa Rzemieślnicza Izba Optyczna. 
Na dzień dzisiejszy oprócz Małopolskiego 
Cechu Optyków sztandar posiada KRIO, 
Cech w Warszawie, Cech w Poznaniu, Cech 
Lubelski, oraz Cech Śląski. Wszystkie wy-
mienione Cechy posiadają Poczty Sztanda-
rowe i na uroczystościach ogólnopolskich 
spotykają się wszyscy razem tworząc zna-
komity orszak pocztów.

Małopolski Cech Optyków jest pomysło-
dawcą cegiełek, które nabywali optycy                  
z całej Polski ważnie przyczyniając się do 
zakupu siedziby Krajowej Rzemieślniczej 
Izby Optycznej. Z 1000 cegiełek sprze-
danych zostało aż 830, z czego uzyskana 
została kwota 170 000 zł. Całość została 
przekazana do KRIO, gdzie zasiliła fundusz 
na zakup i wyposażenie siedziby Krajowej 
Rzemieślniczej Izby Optycznej w Warszawie 
przy ul. Przy Agorze 28.

Marian Wójcik pracujący w KRIO jako Czło-
nek Zarządu i Przewodniczący Komisji Pro-
mocji zaprojektował odznaczenia KRIO: Za 

Zasługi Dla Optyki Polskiej –
l Brąz otrzymało 122 optyków,
l Srebro otrzymało 41 optyków,
l Złoto otrzymało 4 optyków.

Małopolski Cech Optyków:
l Brąz otrzymało 32 optyków
l Srebro otrzymało 13 optyków
l Złoto otrzymało 2 optyków

Pomorski Cech Optyków:
l Brąz otrzymało 7 optyków
l Srebro otrzymał 1 optyk

Dolnośląski Cech Optyków:
l Brąz otrzymało 15 optyków

Cech Optyków w Warszawie:
l Brąz otrzymało 16 optyków
l Srebro otrzymało 8 optyków
l Złoto otrzymał 1 optyk 

Śląski Cech Optyków:
l Brąz otrzymało 29 optyków
l Srebro otrzymało 13 optyków
l Złoto otrzymał 1 optyk

Międzywojewódzki Cech Rzemiosł 
Optycznych w Poznaniu:
l Brąz otrzymało 22 optyków
l Srebro otrzymało 4 optyków

Opolski Cech Optyków
l Brąz otrzymał 1 optyk

Małopolski Cech Optyków dalej współpra-
cuje z Cechami zrzeszonymi w KRIO oraz 
z Krajową Rzemieślniczą Izba Optyczną dla 
poprawienia więzi optyków polskich i dąży 
do poprawienia branży optycznej w Polsce 
do jeszcze wyższego poziomu.

Informacja własna 
Małopolskiego Cechu Optyków

Fot. Arch. MCO; Feniks Media Group
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W TROSCE O TWOJE OKULARY

albinex.pl

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

Albinex 
Dyskont

ETUI

2,99
2,99

2,99

niskie ceny

wszystkie modele2,99 pln
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42 -400  Zawiercie
ul.Górno�l¹ska 6
tel.: 32 67 060 37
biuro@optima.nom.pl
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42 -400  Zawiercie
ul.Górno�l¹ska 6 

tel. 32 67 273 50, 32 67 060 37
biuro@optima.nom.pl www.optima.nom.pl

Poszukujemy przedstawicieli handlowych i firm zainteresowanych dystrybucj¹ naszych opraw na terenie województw: pomorskiego, 
zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, podlaskiego oraz ³ódzkiego.
Zainteresowanych prosimy o kontakt na  praca@optima.nom.pl
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� mod
el: WTP 03112 C3

� model: WTP 03122

50-455 Wroc³aw
ul. Gen. Kniaziewicza 28/3

tel. 71 342 93 75
kom. 502 337 137

Nasze hurtownie:

Nasi przedstawiciele:

04-113 Warszawa
ul. £ukowska 2a
tel. 22 879 89 02
kom. 605 789 162

F.H.U. „Gemini”
44-100 Gliwice

ul. £u¿ycka 16/p1
tel. 32 237 46 22

42 - 400 Zawiercie

30-392 Kraków
ul. Czerwone Maki 49/57

tel. 696 686 569

WARSZAWA
El¿bieta Kifer - Domaga³a

kom. 601 680 480
KRAKÓW

Jaros³aw Wolski
kom. 696 686 569

Ryszard  Wojnar
kom.601965464

�L¥SK
Mariusz Ludwik

kom. 603 815 800� model: WTP 03124
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PROMOCJA NA ZESTAW:

> UNIT
> FOROPTER
> RZUTNIK
> RAMI

Cena 16 000,- netto

>TW-1510A
Unit okulistyczny
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www.                          .pl

41-200 Sosnowiec, ul. B dzi ska 12
tel. 32 785 44 55, tel./fax 32 291 57 65
tel. 602 228 435
e-mail: biuro@inpolvision.pl
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www.                          .pl

ska 12
291 57 65

OPIS TECHNICZNY:
> typ Haag Streit lub Zeiss
> wszystkie soczewki z antyre eksem
> mo liwo  zastosowania o wietlenia typu LED
>  ltry: bezczerwienny, absorbuj cy ciep o, niebieski 

kobaltowy, ó ty
> d ugo  szczeliny 1-14 mm
> szeroko  szczeliny 0-14 mm
> k t nachylenia szczeliny 5, 10, 15, 20 stopni 

(typ Haag Streit)
> powi kszenie  x10, x16, x25. wersja podstawowa
> powi kszenie  x6, x10, x16, x25, x40. wersja profesjonalna
> obrót szczeliny 0-180
> zakres regulacji okularu od -8,0 do +8,0 dptr.

>S 350 Lampa 
szczelinowa
typ Haag Streit

>S 280 Lampa 
szczelinowa
typ Zeiss

Ceny od 9 000,- netto
Komplet zawiera:
> lamp ,
> stolik,
> tonometr aplanacyjny.









WARSZAWA 25.01.2012r. W siedzibie KRAJOWEJ RZE-
MIEŚLNICZEJ IZBY OPTYCZNEJ tuż po zakończeniu 
posiedzenia Zarządu odbyło się spotkanie starszych ce-
chów optycznych, członków zarządu KRIO oraz przed-
stawicieli firm i instytucji związanych z branżą optyki 
okularowej.

Uczestnicy spotkania z satysfakcją ocenili pozytywne 
aspekty pracy w minionym roku a zwłaszcza 9-ty Kon-
gres i targi OPTYKA 2011. Wspominając dorobek XV-
lecia z optymizmem należy też patrzeć w przyszłość, 
nie zapominając o nieustannym monitorowaniu, ciągle 
zmieniającej się sytuacji na rynku optycznym.

Na zakończenie spotkania uczestnicy złożyli sobie na-
wzajem życzenia i otrzymali symboliczne upominki.

SPOTKANIE NOWOROCZNE 
BRANŻY OPTYCZNEJ 2012

z KRIO i MCRO

Fot. Waldemar Maciejewski/ INTEROPTYKA

Mamy przyjemność zaprosić Szanowne Koleżanki i Kolegów na zawody DARTA o puchar Prezesa 
MCRO, które odbędą się w dniu 30 marca br. o godz. 20.30 w pawilonie nr 11 (Iglica) na terenie 
Międzynarodowych Targów Poznańskich. 

W miłej i koleżeńskiej atmosferze gwarantujemy szereg atrakcji, w tym pokaz degustacji whisky 
szkockiej oraz stół do gry w ruletkę. 

ZAPRASZAMY 

Zarząd Międzywojewódzkiego Cechu 
Rzemiosł Optycznych w Poznaniu

Poznański Salon Optyczny 30-31.03.2012 r.

KOMUNIKAT SPECJALNY 



 13-15.01.2012     

Monachium

Organizatorzy tegorocznych targów 
opti’12, które odbyły się w dniach 13-15 stycznia 
w Monachium, informują że w tym roku 23 000 
osób z Niemiec oraz z innych krajów wzięło udział 
w tym ważnym dla branży optycznej wydarzeniu. 
W halach wystawowych ponad 450 wystawców   
z 27 krajów zaprezentowało  okulary jak również 
najnowsze osiągnięcia technologiczne w dziedzi-
nie optyki i optometrii.   

Liczba osób odwiedzających targi wzrosła nie-
znacznie w stosunku do ubiegłorocznych. Jak 
donoszą organizatorzy, prawie 90 % odwiedza-
jących targi przedstawicieli branży optycznej 
oceniło poziom opti’12 jako „dobry  lub bardzo 
dobry”, podczas gdy odsetek ten w roku ubie-
głym  wyniósł  84.1 %. Największym zaintereso-
waniem cieszyły się w tym roku  działy poświę-
cone oprawkom, soczewkom korekcyjnym oraz 
soczewkom kontaktowym. 

Jak powiedział Dieter Dohr, prezes oraz dyrektor 
generalny GHM Gesellschaft fur Handwerksmes-
sen mbH, spółki która organizuje targi „Dzięki no-

wym wystawcom i projektantom z Niemiec 
oraz z zagranicy, zwłaszcza z Japonii oraz      
z USA, udało się zaprezentować branży op-
tycznej cechującą opti wysoką fachowość    
w zakresie designu oraz wyznaczania no-
wych trendów w modzie a także poszerzyć 
bazę międzynarodowych uczestników. Tar-
gi opti ugruntowały swoją pozycję impre-
zy nadającej rytm całej branży optycznej. 
Coraz większa ilość firm dostosowuje cykle 
produkcyjne do targów opti, które pełnią 
rolę platformy służącej do zaprezentowania 
wprowadzonych innowacji oraz najnowszych 
modeli.” Jak podkreśla Dieter Dohr, „opti to 
cieszące się największą rangą targi organi-
zowane na samym początku roku. Zapew-
niają one przedstawicielom branży optycznej 
pewną orientację jeżeli chodzi o najnow-
sze osiągnięcia technologiczne oraz trendy         
w modzie okularowej na nowy rok.”

Forum, fot. GHM Gesellschaft für Hand-
werksmessen GmbH 
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Jak pokazują wyniki ankiety, wystawcy 
wskazali, że są zadowoleni z większej niż 
w zeszłym roku ilości zamówień oraz, że 
panuje wśród nich optymizm wywołany 
rosnącym zainteresowaniem dla ich pro-
duktów ze strony przedstawicieli bran-
ży optycznej z zagranicy. Nowością dla 
uczestników targów zapewnioną w tym 
roku przez organizatorów był tzw. opti-
mus, czyli odprężający  wieczór w  Ho-
fbrauhaus, słynnej piwiarni w centrum 
Monachium. Jak powiedział Thomas Tru-
ckenbrod, prezes  Zentralverband der 
Augenoptiker, czyli Niemieckiego Stowa-
rzyszenia Optyków, „optimus wywiązał 
się z obietnicy zawartej w jego nazwie. 
To wieczorne spotkanie było naprawdę 
optymalne i stanowiło prawdziwą atrak-
cję tegorocznych targów”. Jak dodał  Tru-
ckenbrod, „nasze stoisko wystawiennicze 
przez cały czas tętniło życiem. Mieliśmy 
okazję poczuć optymizm, który będzie pa-
nował w branży optycznej  w roku 2012.” 

Pozytywne nastroje

opracowanie: Interoptyka na podstawie 
materiałów prasowych GHM Gesellschaft 

für Handwerksmessen GmbH
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DANIA: Gang Olsena i „Baśnie” Andersena, 
ewentualnie jeszcze syrenka w Kopenhadze, 
bo to takie bliskie warszawskiemu symbolowi. 
Dania, mimo iż nie leży na Półwyspie Skandy-
nawskim, a na stałym lądzie europejskim, to 
zaliczana jest do krajów skandynawskich. To 
najmniejsze z państw nordyckich, ale należy 
do niego największa wyspa Europy, Gren-
landia oraz Wyspy Owcze. Dania jest krajem 
zdecydowanie nizinnym, a 70 procent po-
wierzchni leży na Półwyspie Jutlandzkim, na-
tomiast reszta znajduje się na 443 wyspach. 
Dania to piękny kraj, który turystów zachwy-
ca niepowtarzalnym klimatem i krajobrazami. 
Swą wyjątkowość zawdzięcza położeniu. 
Spokojna i dostatnia Dania podróżnikom jawi 
się jako oaza spokoju i dzikiej przyrody: ma-
lownicze wioski, piękne, złote pola uprawne, 
zabytkowe miasteczka, w które wkompo-
nowano nowoczesność, nie burząc tradycji 
pielęgnowanej od wielu lat.

SZWECJA to kraj położony w Europie 
Północnej, we wschodniej części Półwyspu 
Skandynawskiego, nad Morzem Bałtyckim, 
obejmujące także wyspy: Gotlandię i Olandię 
oraz małe wyspy przybrzeżne. Szwecja 
południowa ma charakter nizinny, z pokrywą 
osadów lodowcowych z okresu zlodowacenia. 
Szwecja środkowa i północna jest górzysta - 
z wysokimi górami wzdłuż granicy z Nor-
wegią, których stoki opadają stopniowo 
ku wschodowi. Rzeki płyną z zachodu na 
wschód - do Zatoki Botnickiej. Szwecja 
ma dużo jezior, z których największe to 
Wener i Wetter na południu kraju. Jeziora 
zajmują prawie 9% powierzchni, powstały 
w następstwie erozji podlodowcowej lub 
przez zamknięcie odpływu rzek przez osady 
lodowcowe. Północna Szwecja przypomina 
krajobrazem północną Norwegię, a Szwecja 
południową - Danię.

DANIA, SZWECJA, NIEMCY...

Małopolski Cech Optyków 
zaprasza w niezwykłą 
podróż...
Termin: 15 – 19 kwiecień 2012 
CENA: 1699 zł
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Informacja własna 
Małopolskiego Cechu Optyków

Fot. Arch. MCO; Feniks Media Group

PLAN WYCIECZKI

1. dzień 
07.00 Wyjazd z Krakowa. Berlin - spacer 
po mieście – Reichstag (Parlament), Brama 
Branderburska, wieża telewizyjna 
i Alexander Platz. Przejazd na obiadokolację 
i nocleg.
2. dzień
Śniadanie. Przejazd do Rostocku. Rejs pro-
mem do Gedser w Danii. Roskilde – wizyta 
w pierwszej stolicy Danii /katedra, Park Le-
dreborg/. Przejazd do Helsingor - /Kronborg 
- zamek Hamleta/. Przejazd na obiadokolację 
i nocleg.
3. dzień 
Śniadanie. Kopenhaga – Pałac Królewski 
Amalienbourg, Parlament, Zamek Christians-
borg, pomnik kopenhaskiej syrenki, dzielnica 
portowa – Nyhavn.
Przejazd słynnym 16 kilometrowym mostem 
nad cieśniną Sund (w pewnym momencie 
most wchodzi pod wodę, gdzie droga biegnie 
tunelem pod cieśniną Sund).
Obiadokolacja i nocleg w okolicach Malmo 
w Szwecji.
4 dzień
Śniadanie. Spacer po Malmo – stolicy Scanii 
/ratusz, zamek Malmohus, wieżowiec Torso/. 
Przejazd do Lund – spacer po uniwersyteckim 
miasteczku /katedra z XII w/. Obiad. Prze-
jazd do Gedser skąd w godzinach popołu-
dniowych rejs promem do Rostocku.
Przejazd przez Niemcy do Polski.
5 dzień 
Śniadanie. Powrót do Krakowa 
w godzinach popołudniowych.

Świadczenia:    
l noclegi w  hotelach ***/**
l śniadania, obiadokolacje
l transport komfortowym autobusem
    /wc, video, barek, klimatyzacja/
l opieka pilota 
l ubezpieczenie KL, NNW
l bilety promowe Rostock – Gedser – Ro-
   stock
l do ceny trzeba doliczyć 20 euro

Kurs refrakcji
Informujemy, iż najbliższy kurs refrakcji odbędzie 
się w maju 2012 roku. Kurs trwa 6 dni: 7, 8, 9 oraz 
21, 22, 23 maj 2012 roku. 
Kurs składa się z wykładów połączonych z ćwicze-
niami na sprzęcie optycznym dostępnym podczas 
wykładów. 
Wszelkie informacje dostępne w biurze Małopol-
skiego Cechu Optyków w Krakowie, tel. 12 430 03 
88 lub na stronie: www.cech-optykow.pl

 Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.
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Program kursu refrakcji 

1. Metody badania refrakcji i zasady optycz-

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

Kursy refrakcji w Krakowie
Informujemy, iż najbliższy kurs refrakcji odbędzie się w maju 2012 roku. Wszelkie 

informacje dostępne w biurze Małopolskiego Cechu Optyków w Krakowie. 
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	 Lubelski	Cech	Optyków	w	Lublinie	przygotowuje	się	
do	swojego	Jubileuszu.	Uroczystość	postanowiliśmy	zorga-
nizować	 w	 znanym	 z	 unikalnego	 krajobrazu	 kulturowego	
najpiękniejszego	 odcinka	 przełomu	Wisły	 i	 historycznego	
założenia	urbanistycznego	miasta	z	monumentalnymi	dzie-
łami	budownictwa	renesansowego	Kazimierzu	Dolnym	nad	
Wisłą.	Spotkanie	członków	Cechu	z	zaproszonymi	Gośćmi,		
a	także	Optykami	nie	zrzeszonymi	w	naszym	Cechu	odbę-
dzie	się	02.06.2012	roku	w	Hotelu	Zajazd	Piastowski	-	ci-
chym	i	spokojnym	miejscu,	położnym	na	terenie	Kazimier-
skiego	Parku	Krajobrazowego.	

Do	powstania	Lubelskiego	Cechu	Optyków	w	1998	roku	przyczyniła	się	głównie	potrzeba	skon-
solidowania	środowiska	optyków	z	regionu	lubelskiego	oraz	konieczność	wypracowania	wspólne-
go	rozwiązywania	problemów	zawodowych.	Za	główne	cele	swojego	działania	Cech	stawia	sobie	
reprezentowanie	swoich	członków	w	kontaktach	z	władzami	lokalnymi,	a	także	poprzez	KRIO	na	
szczeblu	centralnym	oraz	prace	na	rzecz	podnoszenia	jakości	świadczonych	usług	przez	członków	
LC0	organizując	szkolenia	i	spotkania	umożliwiające	zdobywanie	i	uzupełnianie	wiedzy.	Placówki	
Lubelskiego	Cechu	Optyków	można	 rozpoznać	 po	niebieskim	 znaku	Cechu	umieszczonym	 przy	
wejściu	do	każdego	zakładu.	Nawiązując	do	wielowiekowej	tradycji	cechów	Lubelski	Cech	Optyków	
ufundował	Sztandar	Cechu,	którego	uroczyste	poświęcenie	w	obecności	licznie	przybyłych	gości						
i	Pocztów	Sztandarowych	odbyło	się	w	październiku	2006	roku.

Od	momentu	powstania	or-
ganizacja	 nasza	 w	 założe-
niu	miała	 zrzeszać	 właści-
cieli	 zakładów	 optycznych,	
integrować	optyków	i	dbać								
o ich interesy. Lubelski Cech
Optyków	 w	 dużej	 mierze	
spełnia	te	oczekiwania.	Tak	
więc	 organizujemy	 nasz	
Jubileusz	 licząc	 na	 udział	
wielu	gości,	a	szczegółowy	
program	 uroczystości	 wraz	
z	 zaproszeniami	 przekaże-
my	 w	 późniejszym	 termi-
nie.

Zarząd	Lubelskiego	
Cechu Optyków

Jubileusz Lubelskiego
Cechu Optyków

Uroczyste	poświęcenie	Sztandaru	Cechu,	
październik	2006;	fot.	Izabela	Maciejewska

Uroczyste	poświęcenie	Sztandaru	Cechu,	październik	2006;	fot.	Izabela	Maciejewska
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DORTMUND W dn. 21-22 stycznia 2012 odbyła się siódma 
edycja targów Brille & Co styczeń 2012. 
 Odbywająca się na terenach Messe Westfallenhallen Dort-
mund impreza stanowi centrum zakupów dla regionu Północ-
nej Nadrenii oraz Wschodniej i Północnej Westfalii a także 
sąsiedniej Belgii i Holandii.
 W targach udział wzięło 138 wystawców i 3976 odwiedza-
jących z branży. Dzięki wcześniejszym zgłoszeniom i wstęp-
nej rejestracji, intensywnej promocji na rynku wewnętrznym 
i za granicą oraz aktywności na Facebooku starania organiza-
torów zostały nagrodzone i pobity został kolejny rekord. Cięż-
ko było przebić się przez tłum odwiedzających dniu otwarcia, 
w sobotę jak i w niedzielę. 
 Na 5600 m2 zaprezentowano ponad 400 marek. Asorty-
ment obejmował pełen zakres produkcji, wyposażenie tech-
niczne i różne specjalistyczne usługi dla optyków, takie jak 
organizacja salonu, dekorowanie i marketing.
 Dobrze przyjęte zostały praktyczne krótkie prezentacje na 
temat „Rozwój widzenia”, wykład na temat przyczyn, lecze-
nia i korekty anisometropii oraz kontrowersyjny wykład, zaty-
tułowany „Pożegnanie negatywnego paradygmatu soczewek 
kontaktowych na rozwijającym się rynku”.
 Pozytywne opinie na temat BRILLE & Co wskazują, że targi 
zyskały trwałe miejsce na rynku i stały się integralną częścią 
kalendarza targów branży oftalmicznej. 
 Z pełnym zapałem odbywać się będą zatem przygotowa-
nia do następnych targów Brille & Co 25 - 26 Sierpień 2012.
Więcej informacji na stronie internetowej www.brille-und-
co.de oraz www.facebook.de / BrilleundCo.

Opracowanie: INTEROPTYKA 
na podst. mat. pras. organizatorów

Brille&Co
21-22.01.2012

Dortmund
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Z TV



Dziękujemy
Chcielibyśmy podziękować wszystkim naszym klientom i partnerom 

za ubiegłoroczną współpracę i wsparcie jakie otrzymaliśmy. 

Po pełnym wyzwań roku 2011 z nadzieją i optymizmem oczekujemy 

tego, co przyniesie rok 2012. Możemy obiecać, że zaskoczymy Państwa 

ekscytującymi produktami oraz nowymi usługami. 

Razem z Państwem sięgniemy Nowych Horyzontów!

Sięgamy  
       Nowych Horyzontów
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