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Wyra ny obraz w u amku sekundy. Zawsze i wsz dzie.
Każdy człowiek jest wyjątkowy i niepowtarzalny, podobnie jak jego wartości korekcyjne. Aż 73%* 
prezbiopów mieszkających w Europie posiada różne wartości korekcyjne dla prawego i lewego 
oka. Hoyalux iD MyStyle V+ to pierwsze na świecie soczewki progresywne, które uwzględniają 
tę różnicę. Unikalna Technologia Harmonizacji Binokularnej gwarantuje:

• doskonałą, niewymagającą wysiłku akomodację
• poczucie stabilności
• perfekcyjną głębię widzenia

W połączeniu z przenośnym systemem pomiarowym visuReal oraz nowym programem 
Hoya iDentifi er, soczewki Hoyalux iD MyStyle V+ oferują najwyższy stopień indywidualizacji, 
jaki tylko można sobie wyobrazić.

Dowiedz się więcej o soczewkach Hoyalux iD MyStyle V+ 
odwiedzając stronę www.hoyaluxid.com/mystyle

*  Dane fi rmy Hoya na podstawie zamówień soczewek progresywnych w Europie w latach 2007–2013
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Rabaty targowe rabaty do 70%
2013!!!

Czy myślisz o wymianie maszyny?

Czy myślisz o nowoczesnej maszynie?

Czy myślisz  o bezawaryjnej maszynie?

Czy myślisz o nowym Nideku?
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WARSZTAT SZLIFIERSKI 
wyposażony w inteligentny system blokujący oraz skaner demolensów

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR FIRMY NIDEK   

ul. Mostowa 4, 43-400 Cieszyn, tel. 33 851 36 30, fax: 33 851 36 31
e-mail: biuro@po.pl

www.po.pl
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Cieszyn - Wiarosław Wajdzik tel. 509 366 930 

Warszawa - Piotr Tabor tel. 506 128 363 
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ILE MASZ PAR BUTÓW?
1..? 2..? 3..? WIĘCEJ?

A CO Z TWOIMI OCZAMI? 
ILE MASZ PAR OKULARÓW?

KUP PARĘ SZKIEŁ OKULAROWYCH
FIRMY ESSILOR

I DRUGĄ PARĘ ODBIERZ ZA DARMO!
Zapytaj o szczegóły przedstawiciela handlowego:
Dudek Tomasz  Tel. +48 505 197 223  Frąckowiak Izabela   Tel. +48 505 197 225
(Warszawa)     (Pomorze)
Kierys Rafał  Tel. +48 501 027 580  Kutyła Sylwia  Tel. +48 505 197 231
(Centrum)      (Wielkopolska)
Roszczuk Damian      Tel. +48 505 197 227  Sochaczewska Joanna  Tel. +48 503 034 490
(Południowy-Wschód)     (Północny-Wschód)
Wydrych Paweł  Tel. +48 512 237 151  Zbąski Maciej  Tel. +48 505 197 229
(Śląsk)      (Południowy-Zachód)
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FIRMA LOKALIZACJA STRONA

AKT-POL ŁÓDŹ 49

ALBINEX SULEJÓWEK 30,31

AM Group Plus BYDGOSZCZ 27,39

ANDREAS WARSZAWA 66

BINOKL JABŁONOWO 5

DEK-OPTICA WROCŁAW 45

DG-GROUP ZĄBKI 25,52

ESSILOR POLONIA WARSZAWA 4,24,38

HADAŚ-MARCINIAK WARSZAWA 53

HAYNE POZNAŃ 15
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JAI KUDO ROKIETNICA 10
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KONGRES KRIO WISŁA 12

KRAK-OPTIC KRAKÓW 33

MAŻEX WARSZAWA 58

MEDICAL PARTNER POZNAŃ 59

MIRADA JELENIA GÓRA 59

Lista firm / List of firms 

FIRMA LOKALIZACJA STRONA
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OPHTALMICA WROCŁAW 48

OPTALEX WARSZAWA 45

OPTIC COLLET JELENIA GÓRA 22

OPTY SPORT ZIELONA GÓRA 58

ORATA WARSZAWA 6

OWP NIEMCY 11

P.H. SKORPION MARKI 2,3,66

POLAND OPTICAL CIESZYN 14,42,71

POLO OPOLE 49
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RM SERVICE WARSZAWA 58
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SZKOŁA OPTYCZNA ŁÓDŹ 53

SZLIFIERNIA BLOCH POZNAŃ 45

SZLIFIERNIA SIEDEMNASTKA WARSZAWA 66

TAR-POL NIEPOŁOMICE 44

VN Group (Optic Collet) JELENIA GÓRA 22
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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

J U B I L E U S Z O W E  P R O M O C J E  J A I  K U D O

10 PROMOCJI NA 10 LAT
JAI KUDO POLSKA

Z okazji jubileuszu 10-lecia JAI KUDO Polska w okresie od 01.10.2013 r. 
do 28.02.2014 r. przygotowali my dla naszych Klientów 10 wyj tkowych 
promocji, które b d  prezentowane co miesi c za pomoc  koresponden-
cji listownej i e-mailowej oraz na www.jaikudo.pl.

Zapraszamy do korzystania z jubileuszowych promocji JAI KUDO!
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HONG KONG OPTICAL FAIR 

06-08.11.2013 HONGKONG
www.hktdc.com

GIEŁDA OPTYCZNA

08.11.2013 SOSNOWIEC
www.fundacjaszkole.pl

GIEŁDA OPTYCZNA

16.11.2013  WARSZAWA
www.fundacjaszkole.pl

10 KONGRES KRIO

21-24.11.2013 WISŁA
www.kongreskrio.pl

OPTI

10-12.01.2014  MONACHIUM
www.opti-munich.com

OPTA

14-16.02. 2014 BRNO
www.bvv.cz

MIDO

01-03.03.2014 MEDIOLAN
www.mido.com

Informacje o terminach pochodzą bezpośrednio
od organizatorów i są aktualne na dzień oddania

magazynu do druku.
Przed wyjazdem na konkretną imprezę wskazane

jest nawiązanie kontaktu z organizatorami.
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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

I N T E R E S U J C A  O F E R T A ?  D O W I E D Z  S I  W I C E J  N A  W W W . H A Y N E . P L

PRAWDZIWY ANTI FOG
HAYNE MIST

Oferta wa na do 31 stycznia 2014 r.

Czy masz problem z zaparowanymi okularami? Czy zaparowane okulary utrudniaj  Ci ycie?

 Jest na to sposób - HAYNE MIST
To spray, który chroni okulary przed zaparowywaniem w ka dych warunkach,

a dodatkowo zabezpiecza przed zabrudzeniem.
Idealny do okularów korekcyjnych, gogli narciarskich i okularów do p ywania.

TYLKO DO KO CA STYCZNIA 30 % TANIEJ !

18:00realizacja zamówie
do godziny 18.00

Program Punktowy
z cennymi nagrodami

Idealny do okular

TYL
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Blisko połowa Polaków (42 proc.), w wie-
ku 16-54 lat potrzebuje korekcji wzroku, 
z czego 29 proc. jest przekonana, że 
ma dobry wzrok. Powyższe statystyki,                                                                              
w zestawieniu z danymi Głównego Urzę-
du Statystycznego (liczba osób miesz-
kających w miastach), oznaczają, że po-
nad 5,5 mln osób w Polsce może mieć 
wadę wzroku. Większość z nich, to osoby          
w wieku produkcyjnym.
Na świecie wady wzroku są już postrze-
gane jako choroby cywilizacyjne, po-
dobnie jak nadciśnienie czy cukrzyca. 
Trudno się temu dziwić, skoro żyjemy                  
w coraz bardziej zaawansowanym cyfro-
wo świecie, w którym na każdym kroku 
mamy do czynienia z urządzeniami nega-
tywnie wpływającymi na nasze oczy.
Światowy Dzień Wzroku ustanowiono, 
aby promować wiedzę na temat wad 
wzroku oraz, co najważniejsze, profilak-
tyki. – Profilaktyczne badania wzroku 
pozwalają na uniknięcie najgroźniejszych 
problemów, nawet tych związanych           
z utratą wzroku – mówi dr n. med. Arleta 
Waszczykowska.
Potwierdzają to dane Światowej Orga-
nizacji Zdrowia (WHO), według których 
profilaktyka i właściwa terapia mogą 
zapobiec upośledzeniu wzroku nawet 
u 80 proc. chorych. Brak odpowiedniej 
korekcji wady wzroku to nie tylko groź-
ba pogłębienia wady, ale także znacznie 
większa urazowość i ryzyko depresji,                     
a w następstwie, konieczność opieki 
osób trzecich.
W tym roku kampania, która towarzyszy 
Światowemu Dniu Wzroku w Polsce, nosi 

Opracowanie: INTEROPTYKA,
na podst. mat. pras. VISION 2020, 

Agencji ART-MEDIA, ESSILOR POLONIA

nazwę „Zobacz życie w 100%”. Organizuje ją firma 
Johnson & Johnson Vision Care. Kampania ma na celu 
przekonać, dlaczego warto regularnie badać wzrok 
i edukować Polaków w zakresie dostępnych metod 
korekcji wad wzroku: okularów i soczewek kontakto-
wych. 
Kolejną tegoroczną inicjatywą jest kampania eduka-
cyjna „Chroń swój wzrok cały rok”, która rozpoczęła 
się 29 września i ma na celu zwrócenie uwagi na ko-
nieczność ochrony oczu przed promieniami UV przez 
wszystkie dni w roku, niezależnie od pogody. Akcji 
patronują Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego 
oraz Katedra Okulistyki Uniwersytetu Medycznego we 
Wrocławiu. Partnerami akcji są firmy ESSILOR POLO-
NIA oraz JZO.
Pierwsze obchody Światowego Dnia Wzroku zorganizo-
wano w Polsce w roku 2006, a patronat nad nimi objął 
prof. Zbigniew Religa. W kolejnych latach wydarzenie 
to straciło w Polsce na znaczeniu, ale m.in. dzięki za-
angażowaniu takich firm jak Johnson&Johnson Vision 
Care, ESSILOR POLONIA oraz JZO od trzech lat Świa-
towy Dzień Wzroku jest już obchodzony cyklicznie.

Światowy Dzień Wzroku obchodzony jest co 
roku w drugi czwartek października, by skie-
rować uwagę opinii publicznej na kwestię 
możliwej do uniknięcia ślepoty oraz niedowi-
dzenia.
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Paryż, 27 września 2013 - Hoya wprowadza 
nowe zindywidualizowane soczewki progre-
sywne Hoyalux iD Mystyle V + podczas targów 
Silmo 26-29 września w Paryżu, rozpoczynając 
wraz z nimi nowy etap w indywidualizacji, gwa-
rantujący wyraźne widzenie w ułamku sekundy. 
Zawsze i wszędzie.
Aż 73%* prezbiopów w Europie posiada różne 
wartości korekcyjne dla prawego i lewego oka. 
Nawet niewielkie różnice w wartościach prowa-
dzą do zachwiania równowagi wzrokowej i mogą 
powodować dolegliwości związane z astenopią. 
Hoyalux iD MyStyle V+ to pierwsze na świe-
cie soczewki progresywne które uwzględniają 
te różnice i równoważą efektywność działania 
konstrukcji pomiędzy prawym i lewym okiem, 
wykorzystując w tym celu Technologię Harmo-
nizacji Binokularnej (Binocular Harmonization 
Technology).
Ponadto konstrukcja Hoyalux iD Mystyle V + 
oferuje niezrównany poziom indywidualizacji 
wraz z nowym programem Hoya iDentifier, 
wzbogaconym o rozszerzony moduł dotyczący 
stylu życia. Nowy algorytm umożliwia niezależ-
ne dopasowanie każdego z obszarów widze-
nia; do dali, odległości pośrednich oraz bliży, 
dokładnie do indywidualnych potrzeb każdego 
pacjenta. 

Na koniec każda konstrukcja Hoyalux Mystyle 
iD V + jest oceniana w Binokularnym Mode-
lu Oceny Widzenia, opatentowanym progra-
mie pomiarowym firmy Hoya, gwarantującym 
weryfikację konstrukcji w realnych warunkach 
życia codziennego, jeszcze przed rozpoczęciem 
produkcji. 
W rezultacie soczewki Hoyalux iD Mystyle V + 
są najbardziej zindywidualizowaną konstruk-
cją oferowaną przez firmę Hoya, zapewniającą 
użytkownikowi natychmiastową ostrość widze-
nia.
Petri Eskola, Specjalista ds. Produktu w firmie 
HOYA: „Jesteśmy bardzo dumni przedstawiając 
największą konstrukcyjną innowację od czasu 
wprowadzenia w 2003 roku soczewek Hoy-
alux iD, z ich unikalną filozofią zintegrowanej 
podwójnej powierzchni bi-atorycznej. Wraz           
z nową Technologią Harmonizacji Binokularnej, 
po raz pierwszy jesteśmy w stanie stworzyć 
soczewki progresywne, które naprawdę popra-
wiają widzenie obuoczne.”

News

Hoya wprowadza 
soczewki Hoyalux 
iD Mystyle V+

Pe na
ostro
widzenia

Nowe zindywidualizowane soczewki 
progresywne, zapewniające krystalicznie 
czyste widzenie w ułamku sekundy. 

ciąg dalszy na str. 
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Technologia Harmonizacji Binokularnej 
Nawet w przypadku niewielkiej różnicy                  
w wartościach korekcyjnych pacjenta miejsce,              
w którym promienie światła przechodzą przez 
soczewkę, będzie inne dla prawej i lewej strony. 
Prowadzi to do zachwiania równowagi wzroko-
wej, co może powodować dolegliwości związa-
ne z astenopią, takie jak zmęczenie i pieczenie 
oczu czy bóle głowy. Wykorzystując Technolo-
gię Harmonizacji Binokularnej, soczewki Hoy-
alux Mystyle iD V+ rozpatrują wartości korek-
cyjne dla prawego i lewego oka jako oddzielne 
komponenty, w celu zdefiniowania binokularnej 
konstrukcji soczewek oraz obliczenia wymaga-
nej dystrybucji progresji, odpowiednio dla każ-
dego oka. 
W przeciwieństwie do konwencjonalnych me-
tod projektowania indywidualnych soczewek, 
opatentowana technologia stosowana w so-
czewkach  Hoyalux iD MyStyle V + zapewnia 
właściwą korekcję w każdym punkcie soczewki, 
dostosowaną do potrzeb każdego oka, w uję-
ciu binokularnym. Rezultatem jest doskonała, 
niewymagająca wysiłku akomodacja, poczucie 
stabilności i większa głębia widzenia.

Nowy Hoya iDentifier
Hoyalux iD Mystyle V + oferuje bezpreceden-
sowy poziom indywidualizacji, ponieważ bierze 
pod uwagę wszystkie zmienne określające spe-
cyfikę każdego pacjenta, takie jak indywidual-
ne warunki użytkowania okularów, sposób ich 
noszenia, wartości korekcyjne czy styl życia. 
Dzięki nowemu programowi Hoya iDentifier 
wszystkie te elementy są rejestrowane krok 

po kroku. Nowy algorytm dostosowuje każdy                     
z obszarów widzenia do indywidualnych po-
trzeb każdego pacjenta – połączone w jed-
nej konstrukcji obszary te tworzą soczewkę                    
z dystrybucją progresji idealnie dopasowa-
ną do użytkownika. Ten unikalny system                                                                  
z praktycznie nieograniczoną liczbą kombina-
cji konstrukcji, gwarantuje stworzenie w pełni 
spersonalizowanego profilu, uwzględniającego 
potrzeby wzrokowe nawet najbardziej wyma-
gających klientów.

InnoVision i Binokularny Model Oceny Widze-
nia
Binokularny Model Oceny Widzenia został 
opracowany jako część InnoVision, filozofii        
i rdzeniu na którym firma HOYA tworzy swoje 
technologie, konstrukcje i usługi. Każda so-
czewka Hoyalux iD MyStyle V+ jest obliczana 
i oceniana zgodnie z tym modelem. Binoku-
larny Model Oceny Widzenia to opatentowany 
program pomiaru widzenia obuocznego gwa-
rantujący, że każda konstrukcja zanim trafi 
do produkcji, jest weryfikowana w realnych 
warunkach życia codziennego. Takie podejście 
gwarantuje bezprecedensową efektywność 
widzenia obuocznego: stabilny obraz i większą 
głębię widzenia w każdej sytuacji.   
Sprzedaż soczewek Hoyalux iD Mystyle V + 
rozpoczęła się 1 października 2013.

O firmie HOYA
HOYA to japoński międzynarodowy koncern, 
działający w obszarze medyczno-technicznym, 
wiodący dostawca innowacyjnych produktów 
i usług opartych na zaawansowanych tech-
nologiach optycznych. Grupa HOYA obejmuje 
ponad 100 oddziałów i filii, zatrudniając ponad 
32 300 osób na całym świecie.

News

 rmy Hoya na podstawie zamówień soczewek progresywnych w Europie w latach 2007–2013 rmy Hoya na podstawie zamówień soczewek progresywnych w Europie w latach 2007–2013

Opracowanie: INTEROPTYKA
na podst. mat. pras. HOYA
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VISIOFFICE® 2 TECHNOLOGIA WIODĄCA PERSONALIZACJĘ

 • Wysoka rozdzielczość centrowania soczewki

• Unikalne pomiary soczewek VARILUX®

• Interaktywne moduły wspierające sprzedaż

Zapytaj o więcej Twojego przedstawiciela handlowego:

- Damian Roszczuk (południe-wschód)      +48 505 197 227 
- Joanna Sochaczewska (północ-wschód) +48 503 094 490
- Krzysztof Bogusławski (północ)     +48 505 197 225 
- Maciej Zbąski (południe-zachód)         +48 505 197 229 
- Paweł Wydrych (południe)                                 +48 512 237 151 
- Rafał Kierys (Warszawa)   +48 505 797 223 
- Sylwia Kutyła (północ-zachód)      +48 505 197 231

Essilor Polonia Sp. z o.o.
Ul. Annopol 3, 03-236 Warszawa
Tel. 22 510 59 59, faks: 510 59 60

www.essilor.pl





W dniach 6 -7 września br. na terenie Między-
narodowych Targów Poznańskich w pawilonie 
„IGLICA” odbyła się XIV edycja Poznańskiego 
Salonu Optycznego organizowanego przez 
Międzywojewódzki Cech Rzemiosł Optycznych 
w Poznaniu oraz Międzynarodowe Targi Po-
znańskie. 

W Salonie uczestniczyło 45 wystawców. Atrak-
cyjne stoiska z szeroką ofertą wystawienniczą 
w ciągu dwóch dni odwiedziło 450 optyków, 
optometrystów i osób związanych z branżą 
optyczną.

Już dzisiaj zapraszamy wszystkich zaintere-
sowanych na XV edycję Poznańskiego Salonu 

Optycznego, która 
odbędzie się wios-
ną 2014 r. 

Organizatorzy:

XIV Poznański Salon Optyczny
6-7 września 2013

Informacja: MCRO
fot. M. Stempowski
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Kontynuacja dobrej zabawy, zdrowej 
rywalizacji, integracji wybiegana zo-
stała ponownie w Radzionkowie w hali 
MOSiRu.
Walka o trofea była zacięta. Oprócz 
zwycięzców nagrodami zostali uhono-
rowani wszyscy uczestnicy turnieju.
Turniej zorganizowano odmiennie od 
poprzedniego, gdyż tym razem był po-
dział na rozgrywki kobiet i mężczyzn 

Zarówno z jednej jak i drugiej strony 
walka była zacięta, do tego stopnia, 
że kontuzjowany zawodnik do samego 
końca walczył zaciekle nie poddając się 
bólowi.

Poczęstunek, muzyka i smiech towa-
rzyszyły naszej zabawie w czasie trwa-
nia całego turnieju.

Medalowe miejsca zostały nagrodzone 
markowymi okularami z kolekcji firmy 
MENRAD  i Maui Jim oraz Safilo.

Serdeczne podziękowania dla główne-
go sponsora firmy HOYA.

Dobrym zwyczajem jest, że renomo-
wane firmy w branży optycznej : Hoya, 
Menrad, Maui Jim, Safilo wspierają 
imprezy, na których oprócz dobrej 
zabawy i rekreacji jest okazja do zin-
tegrowania środowiska oraz poznania  
nowych ciekawych ludzi.

Mamy nadzieję, ze tak zapoczątkowany 
turniej będzie miał swoją kontynuację.

Opracowanie: INTEROPTYKA
na podstawie materiałów 
prasowych organizatorów

Turniej

Pierwszy oficjalny turniej 
BADMINTONA BRANŻY 
OPTYCZNEJ za nami

OTWARTY TURNIEJ BRANŻY OPTYCZNEJ 
W BADMINTONIE

Miejsce na podium wśród kobiet 
i mężczyzn wywalczyli:

Wszelkie zapytania odnośnie turnieju prosimy kiero-
wać pod nr tel. 692 821 398 – Małgosia 
i 602 316 388 - Adam

I – Małgorzata Staś I – Bronisław Mościński

II – Grażyna Korga II – Adam Olszycka

III – Marzena Szybiak III – Marek Nowak

Radzionków 7.09.2013
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Dolnośląski Cech Optyków informuje, że w sierpniu 2013r. odbył się kurs refrakcji na Politechnice 
Wrocławskiej prowadzony przez prof. dr hab. Marka Zająca.

Był to pierwszy stopień poznawania złożonej struktury refrakcji oka. Kurs zakończył się egzami-
nem.

Pomimo, że był to pierwszy kurs organizowany przez Dolnośląski Cech Optyków razem z Politech-
niką Wrocławską cieszył się dużym zainteresowaniem i powodzeniem. W związku z tym planuje 
się zorganizowanie w przyszłym roku kursu refrakcji pierwszego i drugiego stopnia. Zapraszamy 
zainteresowanych do śledzenia informacji na naszej stronie www.cechoptykow.pl oraz w cza-
sopismach branżowych.

 

Kursy w Dolnośląskim Cechu Optyków

Informacja własna MCRO w Poznaniu

Kursy w MCRO
Międzywojewódzki Cech Rzemiosł Optycz-
nych w Poznaniu od 1990 roku propaguje 
ideę kształcenia ustawicznego – zawodo-
wego i podnoszenia kwalifikacji.
Służą temu wszelkiego rodzaju kursy            
i szkolenia w zakresie tematyki związanej 
z optyką okularową.
Na przestrzeni tych lat z takiej formuły 
szkoleń skorzystało około 1500 osób.
Tak pozytywna reakcja naszego środowi-
ska zawodowego pokazuje jak dużą wagę         
i rolę przywiązuje się do wartości podno-
szących i zmieniających się na korzyść 
swoje umiejętności praktyczne – zawodo-
we.
Obecnie przygotowaliśmy dla naszych 
członków i osób związanych z optyką oku-
larową szereg zajęć dotyczących:
- kursu refrakcji układu wzrokowego o róż-
nym stopniu zaawansowania,
- szkolenie w zakresie doboru pomocy dla 
osób słabowidzących,
- kursu doboru i aplikacji soczewek kon-
taktowych.
Słuchacze tych szkoleń mają do dyspozycji 
salę dydaktyczną wyposażoną w nowo-
czesny sprzęt i urządzenia w zakresie op-
tyki okularowej.

fot. Marek Stempowski  

Więcej informacji 
o kursach:

tel. 61 853 77 83
mail: biuro@mcro.pl

www.mcro.pl
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Zgodnie z wcześniejszą informacją, w dniach 19-20 października, zaprasza-
my Państwa na pierwsze zajęcia kursu refrakcji pierwszego stopnia, orga-
nizowanego przez Cech Optyków w Warszawie, pod patronatem Krajowej 
Rzemieślniczej Izby Optycznej. Proponujemy w ramach zajęć na kursie, cykl 
sześciu sześciogodzinnych wykładów obejmujących wiadomości teoretyczne jak również zajęcia 
praktyczne z zakresu podstaw refrakcji (łącznie 36 godzin). Ćwiczenia praktyczne odbywają się            
z wykorzystaniem m.in. foroptera, lampy szczelinowej oraz kasety okulistycznej. Zajęcia na kur-
sie, obejmujące wykłady teoretyczne, jak również ćwiczenia praktyczne prowadzone są przez             
dr n. med. Andrzeja Styszyńskiego, w soboty lub w niedziele w zależności od grupy, raz w mie-
siącu w siedzibie KRIO przy ul. Przy Agorze 28 w Warszawie. 

Informujemy, że kolejna edycja kursu refrakcji III stopnia rozpocznie się dopiero w 2014 r. Plano-
wane terminy zajęć to 1-2 lutego oraz 1-2 marca. Celem  kursu, stanowiącego łącznie 21 godzin, 
są ćwiczenia praktyczne z zakresu badania refrakcji oraz sposoby postępowania z zastosowaniem 
procedur optometrycznych. 

Zapraszamy Państwa także, w terminie 12-13 października na kurs ortoptyczny II stopnia.  Ce-
lem kursu jest poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy na temat diagnozy i terapii ortoptycz-
nej. Nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia przesiewowych badań ortoptycznych oraz 
rozpoznawania zaburzeń widzenia obuocznego. Zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności 
praktycznych pozwalających na usprawnianie wybranych aspektów funkcjonowania wzrokowe-
go. Program kursu II stopnia obejmuje głównie zajęcia praktyczne oraz wykłady poszerzające 
tematykę diagnozy i terapii ortoptycznej. 

I Część teoretyczna
1. Diagnoza widzenia obuocznego – procedu-
    ry badania.
2. Diagnoza funkcjonalna.
3. Sposoby zapisu wyników badań.
4. Interpretacja wyników badań.
5. Wybrane formy terapii ortoptycznej.

II Część praktyczna 
1. Diagnoza ortoptyczna: 
 - badanie ostrości wzroku do dali i bliży,
 - jakościowe i ilościowe badanie ruchów 
   gałek ocznych,
 - Test Hirschberga,
 - Cover-Test,
 - badanie punktu bliży konwergencji,
 - badanie akomodacji,
 - badanie zezów jawnych oraz ukrytych,

 - badanie zakresu fuzji,
 - badanie widzenia stereoskopowego.
2. Terapia ortoptyczna: 
 - wybrane ćwiczenia wzrokowe, 
 - sposób doboru ćwiczeń wzrokowych,
 - ocena postępów terapeutycznych

Zarząd Cechu Optyków 
w Warszawie

Starszy Cechu  Jerzy Wysocki
Podstarszy Cechu Andrzej Biernacki
Sekretarz  Andrzej Dąbrowski
Skarbnik  Zbigniew Gajewski
Członek  Robert Kilen  
Członek  Joanna Mikulska
Członek  Beata Kuśmierczyk-Ćwiek

Program kursu ortoptycznego 
II stopnia

Kursy w Cechu Optyków w Warszawie
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Wycieczka Bielawa - Wrocław

W dniach 20-22 września zorganizowaliśmy dla naszych członków wycieczkę do Bielawy i Wrocła-
wia. Uczestnicy byli pod wrażeniem pasji i zaangażowania właściciela firmy p. Wacława Szwaczki, 
który osobiście pokazywał fabrykę, opowiadając o precyzyjnym, wieloetapowym i skomplikowa-
nym procesie technologicznym, podczas którego produkowane są oprawy okularowe. Serdecznie 
dziękujemy p. Wacławowi Szwaczce i firmie Liw Lewant za interesującą prezentację i miłe przy-
jęcie. Niezapomnianych wrażeń, uczestnikom wycieczki dostarczyło także obejrzenie Panoramy 
Racławickiej, specjalny, wieczorny pokaz fontann oraz piękna, odnowiona, pełna kolorów, wroc-
ławska Starówka.
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Program kursu refrakcji 

1. Metody badania refrakcji i zasady optycz-

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

fot. A. Dąbrowski

Informacja własna Cechu Optyków 
w Warszawie
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W terminie 9 – 12 sierpnia Małopolski Cech Opty-
ków zorganizował kolejną wycieczkę. Tym razem 
państwami odwiedzanymi były: Szwajcaria, Fran-
cja oraz Liechtenstein. 
Szwajcaria – niewielki kraj, który od lat fascynuje 
ludzi alpejskim krajobrazem, spokojem i elegan-
cją mieszkańców oraz umiłowaniem do pokoju. 
Nie każdy wie, iż Szwajcaria to kraj niezwykle 
mądrych ludzi, szczyci się największą liczbą pa-
tentów i laureatów nagrody Nobla w przeliczeniu 
na mieszkańca.
Zwiedziliśmy Jezioro Bodeńskie, oraz największe 
wodospady Europy – Wodospady Renu, prze-
piękne Jezioro Zuryskie, spacerowaliśmy również 
przy Jeziorze Czterech Kantonów. Zwiedzaliśmy 
miasto bankowców – Zurych. Jak się okazało 
akurat w tym dniu odbywała się tam Love Parade. 
Zupełnie inny klimat panował w Bernie. Wieczór 
w stolicy Szwajcarii był wyjątkowo klimatycz-
ny. Niezwykłym przestankiem była wizyta pod 

SZWAJCARIA,
FRANCJA, LIECH-
TENSTEIN
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Informacja: Małopolski Cech 
Optyków w Krakowie

domem Einsteina. Następnego dnia czekał nas 
pobyt w niezwykle uroczej Lucernie, jak również 
jednym w najmniejszych państw świata – Liech-
tensteinie. Wszyscy uczestnicy wycieczki podkre-
ślili, iż trzeci dzień był czymś wyjątkowym. W tym 
dniu czekała nas podróż do Chamonix, a stam-
tąd wyjazd kolejką linową na najwyższy możliwy 
szczyt świata: Aiguille du Midi (3842 m n.p.m.). 
Z budynku górnej stacji kolejki na pobliską górę 
musieliśmy przejść mostem, skąd na iglicę trzeba 
było się dostać windą. Ze szczytu zachwyciła nas 
panorama na najwyższą część Alp rejonu Mount 
Blanc. Mało kto wie, iż z Aigille du Midi można 
się dostać kolejką gondolową na włoski szczyt 
Hellbronner. Oczywiście pojechaliśmy również 
tam. Gondole powolnie przesuwały się tuż nad 

lodowcem, a nieco poniżej najwyższego szczytu 
Europy Mont Blanc. Ogromna wysokość bo pra-
wie 4000 m, jak również przepiękne widoki, po-
nieważ ze szczytu chmury oglądaliśmy pod sobą 
pozostawiły wrażenie niecodzienne.
Już dzisiaj zapraszamy na rok 2014 na kolejne 
wycieczki wszystkich Optyków, jak również przy-
jaciół naszego Cechu. W kwietniu planujemy 
odwiedzić Bałkany przejeżdżając przez: Serbię, 
Macedonię, Albanię, Czarnogórę, Bośnię i Her-
cegowinę, Chorwację, Słowenię oraz Kosowo.         
W sierpniu chcemy odwiedzić w Rosji Sankt Pe-
tersburg oraz stolicę Finlandii Helsinki przejeż-
dżając przez Litwę, Łotwę oraz Estonię.
Serdecznie zapraszamy.

Wycieczki z MCO
więcej informacji  - www.cech-optykow.pl
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Program kursu refrakcji 

1. Metody badania refrakcji i zasady optycz-

     a/ metody subiektywne /podmiotowe/,
     b/ metody obiektywne /przedmiotowe/.
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1. Metody badania refrakcji i zasady optycz-

     a/ metody subiektywne /podmiotowe/,
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LE-1000
- Zwiększona prędkość szlifowania
- Wytrzymały i solidny serwomechanizm osi Y
- Rowkowanie i fazowanie (średnica tarczy 16 mm i kąt nachylenia 120)

- Polerowanie (faseta, patent)
- Tryb SOFT
- Monitor LCD
- Stabilizator docisku
- Rozbudowany edytor kształtu
- Precyzyjny skaner opraw 3D Fit z funkcją Low Pressure Stylus

SZYBKOŚĆ DZIAŁANIA i PEWNOŚĆ REZULTATU

SPRAWDŹ
SUPER CENĘ

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR FIRMY NIDEK   

ul. Mostowa 4, 43-400 Cieszyn, tel. 33 851 36 30, fax: 33 851 36 31
e-mail: biuro@po.pl

www.po.pl

Przedstawiciele Handlowi:
Cieszyn - Wiarosław Wajdzik tel. 509 366 930 

Warszawa - Piotr Tabor tel. 506 128 363 
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Fotorelacja z Łodzi,
fot. INTEROPTYKALosowanie 

nagród Prezentacje



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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SZCZAWNICA W dniach 13 – 15 września Ma-
łopolski Cech Optyków zorganizował kolejne 
obchody Święta Optyków Polskich – Św. Hieroni-
ma. Jak co roku nie zabrakło atrakcji. Pierwsze-
go dnia uczestników zabrał z Krakowa autokar, 
który zawiózł wszystkich do Hotelu SPA Budow-
lani. Następnie wszyscy wyjechali kolejką linową 
na Palenicę, gdzie w wyjątkowo klimatycznej ka-
wiarence można było napić się kawy jak również 
grzańca. Po powrocie do hotelu, który umiejsco-
wiony był również na górze, ale po przeciwnej 
stronie Palenicy, na wszystkich czekała biesiada 
przy grillu. Optycy dali się ponieść góralskiej 
muzyce, bawiąc się do białego rana. Sobotnie 
przedpołudnie to msza święta za optyków, oraz 
wszystkich rzemieślników w urokliwym kościele 
umiejscowionym poniżej naszego hotelu. Ksiądz 
podczas kazania opowiadał o życiu patrona Op-
tyków Polskich – Świętym Hieronimie. Po mszy 
uczestnicy zwiedzali Szczawnicę: Muzeum Pie-
nińskie im. Jana Szalaya, Muzeum Uzdrowisko-
we oraz pijalnię wody mineralnej. Po obiedzie 
Optycy zwiedzali wystawę optyczną, na której 
można było zobaczyć szeroką gamę opraw oku-
larowych, jak również sprzęt optyczny. Wieczo-
rem na wszystkich czekał bankiet, oraz część ofi-
cjalna podczas której miała miejsce tradycyjnie 
już licytacja przedmiotów, jak również wręczenie 
odznaczeń. 

Hieronim 2013

Fotorelacja z obchodów Święta 
Optyków Polskich, fot. arch. MCO
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Informacja: Małopolski Cech 
Optyków w Krakowie

Szczególnie chcemy podziękować firmom jakie 
pomogły w organizacji Święta Patrona Optyków 
Polskich – Święta Hieronima: JZO, Menrad, Op-
timex, Hoya, Zeiss, Opmatic, Prostaf, Skawski, 
Essilor, A.M. Group, P.H. Skorpion.

1. Metody badania refrakcji i zasady optycz-

     a/ metody subiektywne /podmiotowe/,
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Program kursu refrakcji 

1. Metody badania refrakcji i zasady optycz-

     a/ metody subiektywne /podmiotowe/,
     b/ metody obiektywne /przedmiotowe/.
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Pomimo trudnego kontekstu ekonomicznego 
profesjonaliści z sektora optycznego licznie 
uczestniczyli w targach w Paryżu.  Tegorocz-
na edycja SILMO udowodniła, że kreatyw-
ność, know-how i innowacje są najlepszymi  
sprzymierzeńcami biznesu.

Na stoiskach blisko tysiąca wystawców w mi-
łej atmosferze prezentowano nowe produkty 
i kolekcje. Bogata i zaskakująca oferta marek 
zaspokoiła nawet najbardziej wygórowane 
wymagania handlowców i optyków. Debiutu-
jące w tym roku na targach dwa nowe sek-
tory - FASHION STYLE i LA MANUFACTURE 
- zaprezentowały trendy mody i know-how 
sektora optycznego.

Spektakularna przestrzeń FASHION STYLE 
dowiodła, że targi SILMO są idealnym miej-
scem do prezentowania marek z branży mo-
dowej. W wydarzeniu wzięło udział blisko 
120 firm. Forum LA MANUFACTURE udowod-
niło, że umiejętności rzemieślnicze optyków 
muszą być stale szlifowane i należy korzystać 
z najnowszych osiągnięć technicznych, aby 
sprostać rozmaitym wymaganiom klientów. 
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Stałym punktem targów jest organizowana 
od 4 lat AKADEMIA SILMO, która w tym roku 
zgromadziła 580 profesjonalistów uczestniczą-
cych w spotkaniach poświęconych tematyce 
widzenia. Kolokwiom naukowym towarzyszyły 
praktyczne warsztaty tak poszukiwane i cenio-
ne przez optyków.    

Organizatorzy targów nie zapomnieli również 
o nowej generacji optyków. 1.658 studentów 
francuskich szkół optycznych uczestniczyło      
w forum tendencji, Atelier Merchandising i kon-
ferencjach m.in. „Optyk jutra”, która prezento-
wała przyszłe wyzwania stojące przed branżą. 
Dla organizatorów SILMO wspieranie młodych 
optyków jest sposobem na wprowadzenie ich 
w realia rynku, ukazanie im różnorodności pro-
dukcji, bogactwa oferty i potencjału sektora 
optycznego.   

SILMO umocniły swoją pozycję wśród mię-
dzynarodowych imprez targowych gromadząc  
35.103 profesjonalistów z branży. Liczba od-
wiedzających z Francji pozostała stabilna, go-
ście z Azji i Ameryki Północnej byli mniej liczni 
niż w roku ubiegłym (bliskość targów IOFT         
i Vision Expo Las Vegas), dopisali za to profe-
sjonaliści z innych stron świata.   
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Data przyszłorocznej sesji SILMO 
26 - 29 września 2014 
Centrum Wystawowe 
Paris Nord Villepinte 

Kreatywność i innowacje 
odegrały także dużą rolę przy 
wyborze laureatów 20. Edycji 
Nagród SILMO d’OR. W tym 
roku jury obradowało pod 
przewodnictwem projektanta 
Mathieu Lehanneur. Nagrody 
zostały przyznane w 8 katego-
riach. Wręczono także Nagrodę 
Specjalną Jury.  

Silmo 2013 w liczbach:
80 000 m2 powierzchni
950 wystawców
1350 marek
35 103 odwiedzających 
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KATEGORIA FIRMA NAZWA PRODUKTU

Oprawki okularowe DITA EYEWEAR Thom Browne TB-011

Okulary przeciwsłoneczne FACTORY900-AOYAMA Fa-1111

Sport JULBO Tensing Flight

Dziecko SEAPORT KILT 03 de Façonnable

Innowacyjne oprawki CIDI 3MOMI Tech

Widzenie - Soczewki korekcyjne BBGR Intuitiv

Widzenie - Soczewki kontaktowe COOPERVISION MyDay

Niedowidzenie ESSILOR Prodigi Duo

Sprzęt NIDEK ARK-1s

Nagroda Specjalna Jury MASUNAGA Masunaga GMS Limited 2013

Laureaci Silmo d’Or 2013

Poprzez stronę internetową targów - www.silmoparis.com
-  istnieje możliwość wyświetlenia szeregu informacji związa-
nych z edycją SILMO 2013.

Zamieszczona została m.in. 7. edycja e-magazynu przemysłu 
optycznego i okularów MO by SILMO. Zilustrowano w nim 
główne trendy oferty prezentowanej podczas targów SILMO 
2013. E-magazyn stanowi centralne miejsce będące przeglą-
dem twórczych pomysłów inspirowanych przez wielką ilość 
marek.

Opracowanie: INTEROPTYKA 
na podst. mat. pras. SILMO,

oraz Międzynarodowych Targów Francuskich
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Claudia Schiffer 
i Rodenstock ogłaszają 
współpracę pod nazwą 
„Claudia Schiffer by 
Rodenstock”
Nowa kolekcja okula-
rów wprowadzana na 
całym świecie już 
w styczniu 2014

Claudia Schiffer by Rodenstock 
Rodenstock, niemiecki lider w produkcji soczewek 
i opraw do okularów, ogłosił współpracę z Claudią 
Schiffer przy swojej nowej kolekcji, której premiera 
odbędzie się w styczniu 2014 r. Produkty kolekcji 
„Claudia Schiffer by Rodenstock” będą obejmować 
okulary przeciwsłoneczne i oprawki korekcyjne dla 
kobiet. Wszystkie modele kolekcji zostaną zapre-
zentowane na targach opti trade fair w styczniu 
2014 roku.

- To wielki zaszczyt współpracować z Claudią Schif-
fer. Jej imponująca kariera pozostawiła trwały ślad 
w świecie kobiecej mody, a jej ponadczasowy styl 
zainspirował liczne kobiety bez względu na ich 
wiek. Doświadczenie i elegancja Claudii Schiffer 
sprawiają, że jest idealną partnerką biznesową dla 
naszej firmy. 
- mówi prezes grupy Rodenstock, Oliver Kastalio.

- W czasie, gdy budowałam swoją karierę, jakość 
okularów słonecznych i soczewek Rodenstock 
sięgnęła absolutnego szczytu. To z kolei sprawia, 
że są dla mnie idealnym partnerem biznesowym                  
i nie mogę się doczekać, aż świat zobaczy, dlacze-
go właśnie ich wybrałam. Jestem dumna z naszej 
kolekcji, która jest połączeniem moich pomysłów 
designerskich i ich wiedzy technicznej. – dodaje 
Claudia Schiffer.

Kolekcję „Claudia Schiffer by Rodenstock” będzie 
można ujrzeć na całym świecie już w styczniu 2014 
roku u wybranych optyków i sprzedawców. Szcze-
gółowe informacje dotyczące premiery już wkrót-
ce.

O Claudii Schiffer
Claudia Schiffer zdobyła światowe uznanie jako 
modelka, ikona piękna, a także kobieta mody          
i biznesu. Obecnie Claudia rozwija swoją własną 
firmę, gdzie pełniąc funkcję dyrektora kreatywne-
go stanowi główną siłę napędową designu swoich 
produktów. www.claudiaschiffer.com

Opracowanie: Interoptyka
na podst. mat. pras. Rodenstock
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Importer opraw okularowych Tonny, Marvellens, SeeMe, 

SUN poszukuje

 PRZEDSTAWICIELA HANDLOWEGO
na wybrane tereny

Oczekiwania: Oferujemy:
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VISIO

DG GROUP JZO RAKO OPTYK SERWIS

ESSILOR POLONIA MAŻEX SEYKOPOL

HAYNE MIRADA SZAJNA

HOYA LENS POLAND OPHTALMICA

JAI KUDO POLO

HAYNE OPHTALMICA

AM GROUP PLUS KAMEX POLO

ANDREAS MAŻEX PROSTAF

BINOKL OPTALEX RAKO OPTYK SERWIS

DEK OPTICA OPTIC COLLET TARPOL

DG GROUP ORATA VN GROUP

HAYNE OWP
HQ OPTIK PH SKORPION

AKT-POL KRAK-OPTIC POLAND OPTICAL

ESSILOR POLONIA MAŻEX RM SERVICE

HAYNE NORTH-OPTIC SEYKOPOL

JZO OPTYK SERWIS OPTY SPORT TAR-POL
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SERWIS, SERVICE, DIENSTLEISTUNGEN
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OPROGRAMOWANIE, SOFTWARE, SOFTWARE
ПРОГРАММЫ

ALBINEX MAŻEX TAR-POL

HADAŚ-MARCINIAK OPTY SPORT

HAYNE POLO

AKT-POL MAŻEX RM SERVICE

ESSILOR POLONIA MEDICAL PARTNER SEYKOPOL

HOYA LENS POLAND NORTH-OPTIC TARPOL

JZO OPTYK SERWIS OPHTALMICA

KRAK-OPTIC POLO

JZO OPTYK SERWIS ORATA

AKT-POL KRAK-OPTIC RM SERVICE

ESSILOR POLONIA NORTH-OPTIC TAR-POL

JZO OPTYK SERWIS RAKO OPTYK SERWIS

ESSILOR POLONIA HOYA LENS POLAND JZO

WYPOSAŻENIE EKSPOZYCJI, EXPO, LADENEINRICHTUNG
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Uwaga! Spis marek dostępny na
www.interoptyka.pl
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ZAPRASZAMY
NA STRONY WORTALU INFORMACYJNEGO BRANŻY OPTYCZNEJ

www.interoptyka.pl

dostępny w wersji elektronicznej dla zalogowanych użytkowników wortalu

- informacje dla optyków
- popularne marki

- kalendarium
- ogłoszenia
-multimedia
- reportaże

- nowości 
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21-24 listopada 2013

2014.

Rabaty targowe rabaty do 70%
2013!!!

Czy myślisz o wymianie maszyny?

Czy myślisz o nowoczesnej maszynie?

Czy myślisz  o bezawaryjnej maszynie?

Czy myślisz o nowym Nideku?

NOWOŚĆ

LE-700

WARSZTAT SZLIFIERSKI 
wyposażony w inteligentny system blokujący oraz skaner demolensów

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR FIRMY NIDEK   

ul. Mostowa 4, 43-400 Cieszyn, tel. 33 851 36 30, fax: 33 851 36 31
e-mail: biuro@po.pl

www.po.pl

Przedstawiciele Handlowi:
Cieszyn - Wiarosław Wajdzik tel. 509 366 930 

Warszawa - Piotr Tabor tel. 506 128 363 



Pe na
ostro
widzenia

Wyra ny obraz w u amku sekundy. Zawsze i wsz dzie.
Każdy człowiek jest wyjątkowy i niepowtarzalny, podobnie jak jego wartości korekcyjne. Aż 73%* 
prezbiopów mieszkających w Europie posiada różne wartości korekcyjne dla prawego i lewego 
oka. Hoyalux iD MyStyle V+ to pierwsze na świecie soczewki progresywne, które uwzględniają 
tę różnicę. Unikalna Technologia Harmonizacji Binokularnej gwarantuje:

• doskonałą, niewymagającą wysiłku akomodację
• poczucie stabilności
• perfekcyjną głębię widzenia

W połączeniu z przenośnym systemem pomiarowym visuReal oraz nowym programem 
Hoya iDentifi er, soczewki Hoyalux iD MyStyle V+ oferują najwyższy stopień indywidualizacji, 
jaki tylko można sobie wyobrazić.

Dowiedz się więcej o soczewkach Hoyalux iD MyStyle V+ 
odwiedzając stronę www.hoyaluxid.com/mystyle

*  Dane fi rmy Hoya na podstawie zamówień soczewek progresywnych w Europie w latach 2007–2013
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