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OPTICAL FAIR

04-06.11.2015  HONGKONG
www.hktdc.com

GIEŁDA OPTYCZNA

14.11.2015 WARSZAWA
www.fundacjaszkole.fm.interiowo.pl

KONGRES KRIO

19-22.11.2015  WISŁA
www.kongreskrio.pl

GIEŁDA OPTYCZNA

27.11.2015 SOSNOWIEC
www.fundacjaszkole.fm.interiowo.pl

SILMO ISTANBUL  

10-13.12.2015  STAMBUŁ
www.silmoistanbul.com

OPTI

15-17.01.2016 MONACHIUM
www.opti.de

Uwaga! 
Giełdy warszaw-
skie odbywają się       
w Zespole Szkół Spo-
żywczo-Gastronomicz-
nych, ul. Komorska 17/23

Giełdy w Sosnowcu odby-
wają się w hotelu Okrąglak,       
ul. Narutowicza 59.

Informacje o terminach po-
chodzą bezpośrednio od or-
ganizatorów i są aktualne na 
dzień oddania magazynu do 
druku.

Przed wyjazdem na kon-
kretną imprezę wska-
zane jest nawiązanie 
kontaktu z organi-
zatorami.
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News

Produktowe inno-
wacje 3M dla branży 
optycznej
Pierwsza edycja konferencji z cyklu „Produkto-
we innowacje 3M dla branży optycznej” organi-
zowanych przez firmę HAYNE Polska we współ-
pracy z firmą 3M Poland już za nami. W dniach 
1 - 2 października br. we Wrocławiu kameralna 
grupa zaproszonych gości miała niepowtarzal-
ną okazję przekroczyć bramy wrocławskiej fa-
bryki światowego giganta innowacji i z bliska 
przekonać się o potędze przebogatego port-
folio produktów spod znaku 3M. Wizyta w 3M 
Customer Technical Center to nie lada gratka 
dla każdego odwiedzającego! Po przedstawie-
niu zarysu historii firmy i osiągnięć w zakresie 
wprowadzanych patentów (rejestracja ponad 
500 nowych rocznie), przyszła kolej na orga-
noleptyczne poznawanie produktów wykorzy-
stujących innowacyjne rozwiązania nieustannie 
rozwijane w laboratoriach 3M na całym świecie. 
W Centrum Innowacji 3M można dowiedzieć się 
jak powstają przełomowe technologie i odkryć 
nieoczekiwane możliwości jakie dla człowieka 
tworzy nowoczesna technika. Takie podejście 
w naturalny sposób przybliżyło gościom świat 
produktów 3M i udogodnień, z którymi mają 

styczność na co dzień. Zwiedzanie Centrum 
zakończyła prezentacja Działu Optical 3M pod-
czas której można się było dowiedzieć m.in.               
o sekretach przyczepności przylepców 3M LEAP 
III do szlifowania soczewek okularowych oraz 
podyskutować o rekomendowanym czasie sto-
sowania opatrunków okulistycznych 3M Optic-
lude w dziecięcej terapii zezowej. Branżowych 
ciekawostek było więcej… Największym zain-
teresowaniem cieszyła się prelekcja przygoto-
wana przez mgr Dariusza Karpia z Politechniki 
Wrocławskiej na temat montażu i zastosowań 
folii pryzmatycznych 3M. Całość zwieńczył ot-
warty panel dyskusyjny. Wieczór upłynął pod 
znakiem atrakcji w postaci malowniczego rejsu 
po Odrze i uroczystej kolacji. 
Organizatorzy – HAYNE Polska i 3M Poland 
– dziękują wszystkim uczestnikom za zainte-

resowanie konferencją, zaan-
gażowanie i poświęcony czas. 
Wielki sukces, jakim okazało się 
wydarzenie gwarantuje kolejne 
edycje „Produktowych innowa-
cji 3M dla branży optycznej”     

w przyszłym roku. 

Informacja: HAYNE,
fot. Mariusz Krysiak
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Stwórz własny zestaw spośród ponad  170  urządzeń
dostępnych w sklepie 

internetowym www.hayne.pl
oznaczonych symbolem:

nowymi sprzętami
...i ciesz się

bez wkładu własnego

3 progi wartości zamówień:

proste zasady
minimum formalności
szybka decyzja kredytowa

Zapytaj o szczegóły w Dziale Sprzedaży 
pod numerem telefonu +48 61 841 02 05 
lub sprawdź na www.hayne.pl

od 15 000 PLN / 36 rat = 416,66 PLN miesięcznie*

od 30 000 PLN / 48 rat = 625,00 PLN miesięcznie

od 45 000 PLN / 60 rat = 750,00 PLN miesięcznie

*Informacje dotyczące wysokości rat i sposobu 
ich spłat zostaną udzielone Klientowi przez 
pracowników Hayne Polska Sp. z o.o. podczas 
fi nalizowania transakcji.
Podane kwoty są wartościami netto.

Reklama Prasowa RATY 0%_OKO_DRUK.indd   1 15-09-23   15:30
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Światowy Dzień Wzroku 
2015 otworzy nam oczy

Anna Hankiewicz
PR Manager marki Eyelab

To święto obchodzone co roku w drugi czwartek 

października, w celu zwrócenia uwagi na prob-

lem braku reakcji naszej populacji na zaburze-

nia widzenia. Tegoroczne wezwanie do działania 

brzmi: Wszyscy dbajmy o oczy!
Budzimy się rano, otwieramy oczy i automatycznie 

przechodzimy do wykonywania codziennych czyn-

ności. Nie zastanawiamy się nad stanem zdrowia 

naszych oczu, do momentu aż pojawią się poważ-

ne problemy. Dobry wzrok wpływa na pozytyw-

ny nastrój, a nawet przebieg zawodowej kariery. 

Wciąż wiemy za mało na temat narządu wzroku      

i metod utrzymania go w dobrej kondycji, dlatego 

najwyższa pora to zmienić.

Spróbujmy ogarnąć to wzrokiem

Szacuje się, że około 285 mln ludzi na całym świe-

cie zmaga się z wadami wzroku lub ślepotą. Spo-

śród nich 39 mln to osoby niewidome, natomiast    

u 246 mln występują umiarkowane lub ciężkie za-

burzenia widzenia. Aż 90% osób niewidomych żyje 

w krajach rozwijających się. Zdaniem okulistów 

profilaktyczne kontrole wzroku i właściwa dieta 

pozwolą zapobiec 80% przypadków związanych 

z upośledzeniem narządu wzroku. Około 65% 

wszystkich osób niedowidzących jest w wieku 50+, 

a ta grupa wiekowa stanowi zaledwie 20% ludno-

ści świata. Zjawisko starzenia się społeczeństwa 

oznacza, że   coraz więcej osób będzie narażonych 

na ryzyko związane ze starczymi chorobami oczu.

Optycznie rzecz biorąc

Badania pokazują, że niemal połowa Polaków        

w wieku 15-55 lat potrzebuje korekcji wzroku. Naj-

częściej występujące wady to: krótkowzroczność, 

nadwzroczność, astygmatyzm oraz starczowzrocz-

ność. To przykre, gdy człowiek bezpowrotnie traci 

możliwość obejrzenia zachodu słońca lub zobacze-

nia uśmiechu na twarzy bliskiej osoby. - Należy 

zadbać o zdrową dietę, zminimalizować symptomy 

suchego oka oraz zapewnić ogólną ochronę oczu 

przed wpływem negatywnych czynników środowi-

ska, tj. promienie UV - mówi Rafał Pierzgała, Ge-

neral Director marki Eyelab. Masz tylko jedną parę 

oczu, więc poświęć im każdego dnia uwagę, aby 

chronić je, póki nie jest za późno.

Światowy Dzień Wzroku ustanowiono nie tylko 

dla tych, którzy widzą źle, ale również dla ludzi, 

którym na pierwszy rzut oka wydaje się, że nie 

mają kłopotów ze wzrokiem. W ramach akcji or-

ganizowany jest konkurs fotograficzny dla profe-

sjonalistów i amatorów, którzy dzielą się swoimi 

zdjęciami za pośrednictwem mediów społecznoś-

ciowych, oznaczając je hashtagiem #eyecareforall. 

Pamiętajmy, żeby zadbać o oczy codziennie, nie 

tylko od święta.
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News

NAJNOWSZY AUTOREFRAKTOKERATOMETR 
HRK-9000A FIRMY HUVITZ

Opracowanie na podst. mat. pras. OPTOPOL

Autorefraktokeratometr HRK-9000A firmy Huvitz wyposażono w automatyczny pomiar refrakcji 

oparty o technologię Wavefront,  dodatkowo urządzenie posiada możliwość określenia kerato-

metrii centralnej i obwodowej. Zastosowany został unowocześniony asystent doboru soczewek 

kontaktowych, a dzięki niebieskiej diodzie LED można obserwować wybarwienie fluoresceiną, tak 

jak w lampie szczelinowej. Dostępne są również zupełnie nowe funkcje: tryb badania wrażliwości 

na kontrast i olśnienie w warunkach widzenia nocnego, tryb meibografii (obserwacja stanu gru-

czołów Meiboma), tryb TFBUT (pomiar czasu przerwania filmu łzowego). Ergonomiczny, kolorowy, 

dotykowy, uchylno – obrotowy wyświetlacz LCD zapewnia swobodę lekarza w trakcie badania, jak 

również daje możliwość wygodnego zaprezentowania pacjentowi wyników badania. Urządzenie 

posiada wbudowaną drukarkę termiczną oraz możliwość komunikacji Wi-Fi.
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Dorota Gardias rekomen-
duje szkła okularowe Crizal
14 września Essilor Polonia ruszyła z nową kampa-

nią promującą innowacyjne szkła okularowe Cri-

zal. Essilor oferuje szeroką gamę innowacyjnych 

produktów dla wymagających konsumentów, któ-

rzy poza komfortem widzenia, wysoką jakością 

cenią sobie też pełną ochronę przed szkodliwym 

promieniowaniem UV i groźnym światłem pocho-

dzącym z ekranów urządzeń elektronicznych.

W ramach kampanii emitowane będą spoty te-

lewizyjne, wspierane dodatkowymi działaniami 

prowadzonymi w kinach Helios i Multikino oraz                  

w Internecie – m.in. na Facebooku, YouTube           

i w sieci reklamowej Google.

Na cele kampanii został również uruchomiony 

specjalny mechanizm angażujący salony optycz-

ne, wsparty bezpośrednimi działaniami BTL.

W spocie będziemy mogli zobaczyć Dorotę Gar-

dias. Znana dziennikarka, jako nowa Ambasador-

ką marki Crizal, będzie edukować konsumentów 

na temat bezpieczeństwa wzroku.

„Dorota Gardias doskonale wpisuje się w strate-

gię komunikacji marki Crizal. Wartości, które są                      

w DNA marki dokładnie oddaje zarówno osobo-

wość jak i styl życia naszej Ambasadorki. Doro-

ta jako osoba ceniąca sobie najwyższą jakość              

i korzystająca z wszelkich innowacji, aktywna     

w mediach, potrzebuje najbardziej niezawodnych 

rozwiązań, gdyż narażona jest szczególnie na 

szkodliwe działanie cywilizacji. Najwyższa jakość 

szkieł Crizal gwarantuje jej pełną ochronę wzroku 

i super przejrzyste widzenie. Jest to najlepsze roz-

wiązanie dla niej oraz dla wszystkich pragnących 

zachować przejrzyste widzenie na dłużej” – po-

wiedziała Justyna Skrzypek, Country Marketing 

Manager firmy Essilor.

Po ośmiu latach sukcesów pierwsze-

go na świecie urządzenia będącego 

połączeniem autorefraktokeratome-

tru (ARK) i tonometru bezdotykowe-

go (NT) firma NIDEK wprowadza w nim innowa-

cyjne technologie i dodatkowe funkcje. TONOREF 

zostaje zastąpiony nową wersją – TONOREF III,  

rozszerzoną o moduł pachymetrii. 

Pomiar mocy refrakcji, krzywizny, rogówki, ciś-

nienia wewnątrzgałkowego oraz grubości rogówki 

można wykonać zapewniając pacjentom szybkie   

i dokładne badanie przy maksymalnym komforcie. 

W celu jeszcze dokładniejszego badania ciśnienia 

wewnątrzgałkowego nowy model oprócz dotych-

czasowych funkcji daje możliwość automatycznej 

kompensaty IOP w oparciu o grubość rogówki. 

Rozszerzone zostały również funkcje autorefrak-

tokeratometru dzięki czemu możemy jednocześnie 

oszacować zmętnienie rogówki, dokonać pomiaru 

akomodacji oraz wielkości źrenicy i rogówki.

Podobnie jak wszystkie urządzenia tego produ-

centa TONOREF III cechuje wyjątkowo prosta 

obsługa dzięki  całkowitej automatyzacji napro-

wadzania i pomiaru. 

Tonoref III będzie dostępny w sprzedaży od grud-

nia 2015 roku.

Nowość – TONOREF III

Informacja: Essilor Polonia
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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

A Ty dokąd pojedziesz
w podróż marzeń?

W naszej promocji każdy jest zwycięzcą!
Zamawiaj dowolne soczewki progresywne WIDEVIEW IDENTITY LIGHT
z dowolną powłoką antyrefl eksyjną.

Do odebrania szereg cennych nagród gwarantowanych,
w tym voucher podróżny o wartości 8000 zł!

Sprawdź szczegóły promocji
na www.jaikudo.pl

Karta
upominkowa

VOUCHER



Wchodzimy w kolejny sezon Jesień/Zima. W tym roku nie-
kwestionowanymi hitami są kolory fuksjowy i kobaltowy,
noszone w zestawach monochromatycznych lub jako stylowe, 
kontrastowe połączenie. Na przykład, do płaszcza w odcieniu 
ultramaryny doskonale 
sprawdzą się odważne 
oprawki w kolorze fuksji, 
czy energetyzujące, inten-
sywne czerwienie.

Kobalt i Fuksja: Jesienne trendy

Kolejnym must-have sezonu są 
także wszelkie zestawienia bieli z 
granatem lub czernią.

Illusion by Dek Optica, Frame No 123 col. 165

Illusion by Dek Optica, Frame No 116 col. 162Illusion by Dek Optica, Frame No 116 col. 161

Dek Optica, Paris col. 423

O
praw

ka: Sidney col. 423
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Kolejnym must-have sezonu są 
bieli z 

Illusion by Dek Optica, Frame No 116 col. 162

Dek-Optica Sp. j. E. i K. Daniluk
ul. Kowalska 121
51-424 Wrocław

dek@dekoptica.pl
www.dekoptica.pl
www.illusiondesign.eu

tel/fax (+48) 71 345 70 01
tel. (+48) 71 345 72 08

O
praw

ka: Sidney col. 423



Dek Optica, Richard col. 416

Aktualne propozycje dla panów 
utrzymane są w „casualowych” sza-
rościach urozmaiconych morskimi 
niebiesko-granatowymi odcienia-
mi (w tym, oczywiście, tegoroczny 
kobalt).

Wschodzącą w tym sezonie gwiazdą są też akcesoria utrzymane w 
odcieniu ametystu lub zamiennie, obecnego już od poprzedniego 
sezonu, różu.

Jesienno-zimowe stylizacje utrzymane w odcieniach beżo-
wych i brązowych wspaniale uzupełnią dodatki w ogłoszonej 
przez amerykańską firmę Pantone kolorem roku, marsali.

Dek Optica, Celine col. 264

Dek Optica, Hannah col. 266

Dek Optica, Isabell col. 278

Dek Optica, Hannah col. 455
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Telefon:  Krzysztof Baran  601 41 42 76       
                Łukasz Baran      601 20 88 23                   
E-mail:    fhhilary@gmail.com
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Nowe kolekcje z Silmo Targi Wisła - piętro VI m. 46A



Soczewki okularowe z Gdyni

Chroń oczy przed zmęczeniem
w soczewkach z powłoką LED Control

LED Control neutralizuje światło niebieskie oraz blokuje 
promieniowanie UV chroniąc oczy oraz zapewniając zrelaksowane 
widzenie. Jej zalety docenią wszystkie osoby pracujące przy ekranach 
komputerów oraz w sztucznie oświetlonych pomieszczeniach. Ze 
względów profilaktycznych i ochronnych polecana jest ona osobom 
dotkniętym lub narażonym na zwyrodnienie plamki żółtej (AMD).

Więcej informacji na www.ledcontrol.pl
Od października w TV

oraz w internecie



NAZWA HANDLOWA RODZAJ Indeks 1.50 Indeks 1.53 Indeks 1.60

PRIMA - magazyn 24h jednoogniskowe s/c 35,- - -

OPTIPLAST jednoogniskowe
s 60,- 101,- 100,-

c 65,- 111,- 110,-

OPTIPLAST HD jednoogniskowe s/c 82,- 113,- 112,-

OPTIPLAST ASF jednoogniskowe
s 77,- - 110,-

c 82,- - 120,-

OPTIPLAST Biznes HD biurowe s/c 87,- 120,- 143,-

OPTIPLAST Biuro HD biurowe s/c 95,- 151,- 128,-

OPTIPLAST Relaksacyjne HD biurowe s/c 87,- 120,- 143,-

VEO One progresywne s/c 87,- 144,- 124,-

VEO Next progresywne s/c 142,- 199,- 179,-

VEO Comfort progresywne s/c 187,- 244,- 224,-

VEO Expert progresywne s/c 212,- 269,- 249,-

VEO Master progresywne s/c 277,- - 314,-

PRIMA - soczewka magazynowa. OPTIPLAST oraz VEO - soczewki recepturowe. Szczegółowy zakresy znajdują się w katalogu produktów SZAJNA 2015/2016.

Powłoka LED Control dostępna jest na bezbarwnych soczewkach recepturowych 
w indeksach 1.50 (CR-39), 1.53 (Trivex) i 1.60 (MR-8) z grup produktowych 
OPTIPLAST, OPTIPLAST HD, VEO oraz na magazynowych PRIMA 1.50. 

LED Control można zamówić na soczewkach w trzech 
najpopularniejszych indeksach. Ze względu na swoje właściwości 
optyczne i odporność na pękanie indeksy 1.53 i 1.60 polecane są
do opraw typu patent i na żyłkę.

1.50 1.53 1.60

1-ogniskowe 2-ogniskowe biurowe

relaksacyjne progresywne

Powłoka LED Control dostępna jest na soczewkach w wielu 
różnych konstrukcjach. Ze względu na swoje zastosowanie 
powinna być polecana przede wszystkim osobom wybierającym 
soczewki jednoogniskowe, biurowe, relaksacyjne oraz progresywne.
Dostępna jest jednak także na soczewkach dwuogniskowych.



Zalety powłoki LED Control

LED Control zapewnia komfortowe i zrelaksowane widzenie nawet podczas 
wielogodzinnego korzystania z urządzeń z ekranami LED/LCD. Warto pamiętać, że:

chroni wzrok przed negatywnymi skutkami światła niebieskiego oraz promieniowania UV,
zwiększa kontrast widzenia oraz męczące oczy odblaski eliminuje odblaski,
zapewnia ochronę przed zabrudzeniami, zarysowaniami i wodą,
 jest powłoką uniwersalną i stanowi doskonałe uszlachetnienie dla soczewek wykonywanych 
w najpopularniejszych konstrukcjach - jednoogniskowych, biurowych, progresywnych,
 posiada delikatny, bardzo estetyczny niebiesko-fioletowy kolor.

Soczewki okularowe z Gdyni

Testy przeprowadzone w SZAJNA Laboratorium Optyczne wykazały, że wartości 
parametrów dotyczących LED Control w zakresie hydrofobowości oraz odporności
na zarysowania są zbliżone do tych osiąganych przez powłokę Diament AR.



Komu warto polecać  powłokę LED Control

LED Control to uniwersalna powłoka antyrefleksyjna, która idealnie sprawdzi się
w każdych warunkach i z tego względu powinna być polecana wszystkim:

pracownikom biurowym (źródło zagrożenia: komputer, smartfon, tablet, oświetlenie) 
studentom (źródło zagrożenia: komputer, smartfon, tablet, oświetlenie)
dzieciom / nastolatkom (źródło zagrożenia: smartfon, tablet, komputer, telewizja, oświetlenie) 

  emerytom (źródło zagrożenia: telewizja, smartfon, komputer, oświetlenie)



WARSZAWA Informujemy, że kurs refrakcji I stopnia rozpocznie się zajęciami 
w weekend, w  dniach 14-15 listopada. Kolejne terminy zajęć to weekendy 12-
13 grudnia, 16-17 stycznia 2016 r. oraz 30-31 stycznia 2016 r. W soboty zajęcia 
odbywają się w godzinach 10:30-18:00, a w niedziele 9:30-15:00. Zgłoszenia przyjmuje Biuro 
Cechu czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:00, fax/tel. 22 635 78 67, 
e-mail: cech.optyk@interia.pl 
Więcej informacji o kursach na stronie Cechu - www.cechoptyk.waw.pl

W dniu 22 czerwca, w siedzibie KRIO, odbyło się Walne Zgromadzenie Cechu Optyków w Warsza-
wie. W podsumowaniu działań, Starszy Cechu  Jerzy Wysocki podkreślał istotną rolę szkoleniową 
organizacji jak również  przedsięwzięcia integracyjne związane z przygotowaniem imprez. Wspo-
mniał o obchodach XX- lecia Cechu, które cieszyły się tak dużą frekwencją  ze strony koleżanek 
i kolegów, zaproszonych gości i firm optycznych.

W związku z tym, iż tegoroczne Walne Zgromadzenie miało charakter sprawozdawczo-wybor-
czy wybrano nowe władze Cechu. Starszym Cechu  został - Jerzy Wysocki, natomiast funk-
cję Podstarszego Cechu będzie sprawowała Joanna Mikulska. Do Zarządu Cechu weszli także: 
Andrzej Dąbrowski, Zbigniew Gajewski, Robert Kilen, Beata Kuśmierczyk-Ćwiek i Małgorzata 
Leszczyńska. Ze względów zdrowotnych, zrezygnował z kandydowania do Zarządu, Podstarszy 
Cechu – Andrzej Biernacki. Zarząd podziękował kol. Andrzejowi Biernackiemu za znaczący wkład              
w powstanie organizacji, sprawowanie funkcji pierwszego Starszego Cechu, jak również wielo-
letnią pracę w Zarządzie jako Podstarszy Cechu.

Informacja własna Cechu Optyków 
w Warszawie

Zarząd Cechu Optyków 
w Warszawie

Starszy Cechu                 Jerzy Wysocki

Podstarszy Cechu           Joanna Mikulska 

Sekretarz                          Robert Kilen

Skarbnik                           Zbigniew Gajewski

Członek                            Andrzej Dąbrowski

Członek                            Beata Kuśmierczyk-Ćwiek

Członek                            Małgorzata Leszczyńska                             

36 2015/5 



X

X

X

X

X

X

X

X X X



Fot. W. Maciejewski

POZNAŃ W dniu 5 września br. odbyła się kolejna edycja 
Poznańskiego Salonu Optycznego. Odbyła się ona wyjątkowo 
w formule jednodniowej.
Wzięło w niej udział ok 45 firm wystawiających.
Jak zwykle warunki i organizacja Salonu  miały profesjonalny 
charakter.
Wystawę odwiedziło ok. 250 osób związanych z branżą op-
tyczną.
Następne edycje PSO będą odbywały się jak dotychczas 
w formule dwudniowej.

Informacja: MCRO
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WROCŁAW Po raz kolejny Wydział Pod-
stawowych Problemów Techniki Politech-
niki Wrocławskiej przy współpracy z Dol-
nośląskim Cechem Optyków zorganizował                       
w sierpniu tego roku kurs podstaw refrakcji 
dla osób pracujących w branży okularowej. 
Kurs Refrakcji I Stopnia, trwający tydzień, 
obejmował takie zagadnienia teoretyczne 
jak m.in. budowa oka i układu wzrokowego, 
jakość widzenia i jego miary, zasady i procedury pomiaru refrakcji i korekcji okularowej. Część 
praktyczna polegała na ćwiczeniach pomiaru składowej sferycznej i cylindrycznej refrakcji oraz 
balansu binokularowego przy foropterach. Kurs  zakończył się egzaminem teoretycznym i testem 
praktycznym. Uczestnicy kursu wykazali się wielkim zaangażowaniem i determinacją w zdoby-
waniu wiedzy co poskutkowało bardzo dobrymi wynikami. Prowadzący kurs pracownicy nauko-
wo-dydaktyczni Wydziału Podstawowych Problemów Techniki mają świadomość tego, że ilość 
przekazanej wiedzy w ciągu tak krótkiego kursu nie wystarcza by prawidłowo dobierać korekcję 
okularową dlatego planują wraz z DCO poszerzyć w przyszłości ofertę szkoleń.
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Program kursu refrakcji 

1. Metody badania refrakcji i zasady optycz-

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

Informacja własna
Dolnośląskiego Cechu Optyków

Od miesiąca prasa i TV bombarduje nas coraz 
to nowymi informacjami o znalezieniu pocią-
gu, w którym znajduje się złoto i inne skarby.
Poszukiwaczy skarbów z georadarami coraz 
więcej przybywa w rejon wałbrzyski.
Zrobił się problem, bo ludzie z tym sprzętem 
nie są wpuszczani na tereny objęte zakazem 
poszukiwania.  
Nagle poszukiwacze zaczęli odwiedzać Opty-
ków z rejonu Wałbrzycha i Dzierżoniowa szu-
kając okularów, które by zastąpiły georadary. 
Okulary georadarowe to nowość.
Optycy chcąc zaspokoić klientów składają 
zmówienia na soczewki georadarowe w JZO. 

Zakład JZO dwoi się i troi by zamówienia op-
tyków zrealizować.
Poszukiwaczy w rejonie wałbrzyskim przybywa 
i wzrasta chętnych na okulary georadarowe.
OPTYCY  WIETRZĄ W TYM ZŁOTY INTERES.
W odkrytym niedawno podziemnym mieście 
zapobiegliwi optycy już pytają się o możliwość 
zarezerwowania miejsca na otwarcie Salonu 
Optycznego.
Nie ma jak zaradność Polaka.

Brak możliwości oceny poziomu wiedzy i umie-
jętności polskich optyków okularowych 
i optometrystów od dawna jest problemem 
nurtującym środowisko. 
Niedostateczne uregulowania prawne, a właś-
ciwie ich brak, powodują, że w praktyce nie 
ma kontroli jakości licznych szkoleń czy kur-
sów organizowanych przez rozmaite instytu-
cje. Stan ten skłonił przedstawicieli środowisk 
związanych z optyką okularową i optome-
trią do powołania ciała, które mogłoby choć 
w części wypełnić istniejącą lukę. Powstała 
Środowiskowa Komisja Akredytacyjna Optyki 
Okularowej i Optometrii (http://www.skaooio.
amu.edu.pl/). W jej skład weszły osoby zwią-
zane z uczelniami wyższymi i szkołami średni-
mi prowadzącymi nauczanie w zakresie optyki 
okularowej i optometrii a także Polskim Towa-

rzystwem Optyki i Optometrii oraz Krajową 
Rzemieślniczą Izbą Optyczną. Prasa branżowa 
informowała o tym szczegółowo. 
Z przyjemnością chciałbym poinformować, że 
Środowiskowa Komisja Akredytacyjna Optyki 
Okularowej i Optometrii rozpatrzyła prośbę 
Wydziału Podstawowych Problemów Techniki 
Politechniki Wrocławskiej o dokonanie oceny 
planów i programów studiów oraz warunków 
studiowania na studiach dziennych I i II stop-
nia na kierunku optyka (czyli studiów w kie-
runku inżynierii optycznej - optyki okularowej 
na poziomie inżynierskim i optometrii na po-
ziomie magisterskim) a także zaocznych stu-
diach podyplomowych „Optometria”. 
Wynik procesu oceny okazał się, zgodnie           
z naszymi oczekiwaniami, pozytywny i ŚKAOiO 
przyznała nam akredytację. Jesteśmy dumni   
z tego powodu; będziemy się starali utrzymać 
dobrą opinię, a tam, gdzie to możliwe jeszcze 
udoskonalić proces kształcenia. 

GORĄCZKA ZŁOTA NA DOLNYM ŚLĄSKU

Dolnośląski Cech Optyków
więcej informacji: www.cechoptykow.pl

www.OKULARYporadnik.pl

Akredytacja kierunków 
optycznych na Politechnice 
Wrocławskiej

Informacja Dolnośląski 
Cech Optyków

Kurs Refrakcji I

Wieści z zdolnego Śląska… z przymrużeniem oka 

W imieniu kadry dydaktycznej kierunku Optyka na WPPT. 
dr hab inż. Marek Zając, prof. nadzw.
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1. Metody badania refrakcji i zasady optycz-

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

Informacja własna
Dolnośląskiego Cechu Optyków

Od miesiąca prasa i TV bombarduje nas coraz 
to nowymi informacjami o znalezieniu pocią-
gu, w którym znajduje się złoto i inne skarby.
Poszukiwaczy skarbów z georadarami coraz 
więcej przybywa w rejon wałbrzyski.
Zrobił się problem, bo ludzie z tym sprzętem 
nie są wpuszczani na tereny objęte zakazem 
poszukiwania.  
Nagle poszukiwacze zaczęli odwiedzać Opty-
ków z rejonu Wałbrzycha i Dzierżoniowa szu-
kając okularów, które by zastąpiły georadary. 
Okulary georadarowe to nowość.
Optycy chcąc zaspokoić klientów składają 
zmówienia na soczewki georadarowe w JZO. 

Zakład JZO dwoi się i troi by zamówienia op-
tyków zrealizować.
Poszukiwaczy w rejonie wałbrzyskim przybywa 
i wzrasta chętnych na okulary georadarowe.
OPTYCY  WIETRZĄ W TYM ZŁOTY INTERES.
W odkrytym niedawno podziemnym mieście 
zapobiegliwi optycy już pytają się o możliwość 
zarezerwowania miejsca na otwarcie Salonu 
Optycznego.
Nie ma jak zaradność Polaka.

Brak możliwości oceny poziomu wiedzy i umie-
jętności polskich optyków okularowych 
i optometrystów od dawna jest problemem 
nurtującym środowisko. 
Niedostateczne uregulowania prawne, a właś-
ciwie ich brak, powodują, że w praktyce nie 
ma kontroli jakości licznych szkoleń czy kur-
sów organizowanych przez rozmaite instytu-
cje. Stan ten skłonił przedstawicieli środowisk 
związanych z optyką okularową i optome-
trią do powołania ciała, które mogłoby choć 
w części wypełnić istniejącą lukę. Powstała 
Środowiskowa Komisja Akredytacyjna Optyki 
Okularowej i Optometrii (http://www.skaooio.
amu.edu.pl/). W jej skład weszły osoby zwią-
zane z uczelniami wyższymi i szkołami średni-
mi prowadzącymi nauczanie w zakresie optyki 
okularowej i optometrii a także Polskim Towa-

rzystwem Optyki i Optometrii oraz Krajową 
Rzemieślniczą Izbą Optyczną. Prasa branżowa 
informowała o tym szczegółowo. 
Z przyjemnością chciałbym poinformować, że 
Środowiskowa Komisja Akredytacyjna Optyki 
Okularowej i Optometrii rozpatrzyła prośbę 
Wydziału Podstawowych Problemów Techniki 
Politechniki Wrocławskiej o dokonanie oceny 
planów i programów studiów oraz warunków 
studiowania na studiach dziennych I i II stop-
nia na kierunku optyka (czyli studiów w kie-
runku inżynierii optycznej - optyki okularowej 
na poziomie inżynierskim i optometrii na po-
ziomie magisterskim) a także zaocznych stu-
diach podyplomowych „Optometria”. 
Wynik procesu oceny okazał się, zgodnie           
z naszymi oczekiwaniami, pozytywny i ŚKAOiO 
przyznała nam akredytację. Jesteśmy dumni   
z tego powodu; będziemy się starali utrzymać 
dobrą opinię, a tam, gdzie to możliwe jeszcze 
udoskonalić proces kształcenia. 

GORĄCZKA ZŁOTA NA DOLNYM ŚLĄSKU

Dolnośląski Cech Optyków
więcej informacji: www.cechoptykow.pl

www.OKULARYporadnik.pl

Akredytacja kierunków 
optycznych na Politechnice 
Wrocławskiej

Informacja Dolnośląski 
Cech Optyków

Kurs Refrakcji I

Wieści z zdolnego Śląska… z przymrużeniem oka 

W imieniu kadry dydaktycznej kierunku Optyka na WPPT. 
dr hab inż. Marek Zając, prof. nadzw.
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SILHOUETTE
NAJLŻEJSZA  ALTERNATYWA 

  

tel. 501 308 806    
506 060 918   
509 991 909    
14 679 60 93

binomar@interia.pl
www.binomar.pl
www.silhouette.com

Wierzchosławice Tarnowskie
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TEGOROCZNA EDYCJA TARGÓW 
POD ZNAKIEM OPTYMIZMU!

Edycja SILMO 2015 upłynęła pod znakiem 
gorącego słońca i pięknej pogody, które 
znakomicie korespondowały z optymizmem 
panującym na targach.  

Powszechnie docenione przez profesjonali-
stów nowe oblicze targów Silmo, sztandaro-
wego sklepu  branży optycznej, charaktery-
zowało się elegancją, szykiem i dynamizmem 
oraz wniosło do branży powiew świeżości. 

Wystawcy w znacznym stopniu przyczynili się 
do tworzenia wyjątkowej atmosfery targów 
prezentując różnorodne kolekcje produktów 
i innowacji mogących zaspokoić oczekiwania 
nawet najbardziej wymagających klientów.   

Dobra koniunktura oraz atmosfera sprzyjają-
ca biznesowi sprawiły, że targi SILMO 2015 
odnotowały wzrost liczby odwiedzających      
o 5% w porównaniu z ubiegłoroczną edycją; 
liczba wystawców pozostała  stabilna. 

fot. INTEROPTYKA  

fot. SILMO  

fot. SILMO  
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Opracowanie: 
INTEROPTYKA, 

na podst. mat. pras. SILMO  

NAGRODY SILMO D’OR 2015
Nagradzanie kreatywności i innowacji

22. Ceremonia wręczenia nagród Silmo d’Or 
odbyła się w miejscu doskonale nadającym 
się na tę wyjątkową okazję: Maison de la Ra-
dio w Paryżu. Od 1994 r. w wyniku konkursu 
organizowanego pod patronatem targów 
SILMO, nagradzana jest kreatywność, aby 
podkreślić jakość i oryginalność sektora 
optyki i okularów. W tym roku jury przewod-
niczył znany na całym świecie projektant, 
Emmanuel Gallina.Profesjonaliści odwiedzają salon przede 

wszystkim, aby zapoznać się z nowoś-
ciami… oraz podpisać umowy handlowe 
i złożyć zamówienia.

Następna edycja targów SILMO odbę-
dzie się od 23 do 26 września 2016 r. 
w Paryżu.

Zapraszamy także na targi SILMO 
ISTANBUL, które będą miały miejsce 
od 10 do 13 grudnia 2015 r.
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fot. SILMO  



Targi SILMO 2015 w liczbach:
34.250 odwiedzających, 57% gości stanowili 
profesjonaliści spoza Francji, pochodzący 
z różnych stron świata, 43% - odwiedzający 
znad Sekwany, 892 wystawców, w tym 75% 
firm spoza Francji, 33 300 m2 powierzchni 
ekspozycyjnej, wzrost o 5,3% w porównaniu 
z edycją Silmo 2014.

fotorelacja: INTEROPTYKA  
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KATEGORIA FIRMA NAZWA PRODUKTU

Oprawki optyczne MASUNAGA  GMS-106

Okulary przeciwsłoneczne W-EYE AIRFIR

Sprzęt sportowy SEIKO Optical Group Seiko X Change

Oprawki dla dzieci MINIMA Junior Hybrid”

Innowacje technologiczne BLACKFIN Shark-Lock

Widzenie - soczewki kontaktowe JOHNSON & JOHNSON 1-Day Acuvue Moist Multifocal

Widzenie - soczewki korekcyjne ESSILOR Eyezen

Niedowidzenie VISIOLE Blaze-Ez

Materiały / Wyposażenie LUNEAU TECHNOLOGY Attitude, Briot

Nagroda Specjalna Jury FACTORY 900 FA-087

Laureaci Silmo d’Or 2015

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

oraz Międzynarodowych Targów 
Francuskich
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Artyści którzy w malarstwie starali się przenieść na dwuwymiarową płaszczyznę 
trójwymiarowy świat, niejednokrotnie wykorzystywali w tym celu optykę. Dowodem 
tego jest powszechne stosowanie perspektywy zbieżnej. W historii malarstwa istnieje 
jednak kilka przykładów, w których zdobycze optyki w wyjątkowy sposób wzbogaciły 
artystyczny wyraz dzieła malarskiego. Rozpoczynamy cykl artykułów, w którym przed-
stawimy wybitne dzieła sztuki, w których nauka spotkała się ze sztuką. Wyjaśnimy             
w nim, jakimi środkami zostały osiągnięte widoczne efekty i czemu to służyło. 

Jan Vermeer z Delft, Alegoria malarstwa, ok. 1660–1662 

Ten popularny za życia holenderski artysta tworzący w XVII w. został tak naprawdę 
odkryty przez krytyków dopiero w XIX w. i od tego czasu uznany jest za najbardziej 
znanego malarza scen rozgrywających się w mieszczańskich wnętrzach. „Żaden ma-
larz nie osiągnął tego, co osiągnął Vermeer – pisze Pierre Courthion. (…) Następuje 
tu jakieś tajemne przeistoczenie materii, co sprawia, że dzieło tak z pozoru skromne, 
staje się źródłem cichej delektacji” . Wielu badaczy sztuki tego artysty twierdzi, że 
jego mistrzostwo osiągnięte zostało dzięki wykorzystaniu narzędzi optycznych. Ich 
opinia nie dziwi, bowiem patrząc na jeden z bardziej znanych obrazów Vermeera, Ale-
gorię malarstwa, trudno uwierzyć, że jego autor przy pomocy pędzla i farb potrafił tak 
doskonale oddać wrażenie głębi i w tak perfekcyjny sposób był w stanie pokazać na 
płótnie złudzenie trzech wymiarów rzeczywistości jedynie dzięki znajomości prawideł 
perspektywy. 

Obraz przedstawiający artystę malującego żywego modela był dosyć popularnym te-
matem w XVII wieku, jednak w przypadku obrazu Vermeera scena umieszczona jest 
w typowym dla jego obrazów wnętrzu: posadzka, gładka ściana, mapa, źródło światła 
padające z lewej strony – to wszystko elementy znane z innych prac artysty. W tym 
przypadku okno skryte jest jednak za ciężką uniesioną lekko kotarą, która odsunięta 
na bok ujawnia scenę niczym skrywaną tajemnicę. Podnosi tym samym rangę tema-
tu obrazu. Pracownia malarza bowiem to nie tylko przedstawienie pewnego wnętrza            
i artysty przy pracy, lecz kunsztowne dzieło przesycone symboliką. Pozująca dziew-
czyna to muza historii – Klio. Na obrazie można odnaleźć także atrybuty sióstr Klio: 
Eutrepe, Talii lub Melpomeny i Polihymnii. Mapa znajdująca się w tle oraz pokrywa-
jąca ją inskrypcja sugerują wiarę artysty w odrodzenie zjednoczonych Niderlandów, 
jednak podkreślić należy, że znaczenie wszystkich przedmiotów zgromadzonych na 
obrazie nie jest jednoznaczne. Mistrzostwo w oddaniu przestrzeni i umieszczonych we 
wnętrzu przedmiotów osiągnięte dzięki umiejętnemu nałożeniu farby, zróżnicowaniu 
faktury, a przede wszystkim wykorzystania optycznych kontrastów między przedmio-
tami, które pozwoliły na uzyskanie wrażenia wiarygodnej głębi przestrzeni wywołała 

”
podejrzenia badaczy sztuki, że artysta podczas malowania wspierał się specjalnymi urządzeniami 
optycznymi, wśród których znajdowała się przede wszystkim camera obscura. 

Wykorzystywanie narzędzi optycznych przez artystów w XVII-wiecznej Holandii nie może dziwić, 
bowiem właśnie w czasie kiedy żył i tworzył Vermeer Holandia była „ośrodkiem żywej nauki op-
tycznej i produkcji podręczników, traktatów, wzorników i (…) różnorakich instrumentów optycznych. 
Słynęła jako centrum wyrobu soczewek i szlifowania szkła. Tu (…) wynaleziony został (…) i udo-
skonalony mikroskop (…)” . Popularna była także camera obscura. Pierwszy opis jej konstrukcji       
i zastosowania znajdujemy w X w. u arabskiego uczonego Alhazena, chociaż zasady jej działania 
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Artyści którzy w malarstwie starali się przenieść na dwuwymiarową płaszczyznę 
trójwymiarowy świat, niejednokrotnie wykorzystywali w tym celu optykę. Dowodem 
tego jest powszechne stosowanie perspektywy zbieżnej. W historii malarstwa istnieje 
jednak kilka przykładów, w których zdobycze optyki w wyjątkowy sposób wzbogaciły 
artystyczny wyraz dzieła malarskiego. Rozpoczynamy cykl artykułów, w którym przed-
stawimy wybitne dzieła sztuki, w których nauka spotkała się ze sztuką. Wyjaśnimy             
w nim, jakimi środkami zostały osiągnięte widoczne efekty i czemu to służyło. 

Jan Vermeer z Delft, Alegoria malarstwa, ok. 1660–1662 

Ten popularny za życia holenderski artysta tworzący w XVII w. został tak naprawdę 
odkryty przez krytyków dopiero w XIX w. i od tego czasu uznany jest za najbardziej 
znanego malarza scen rozgrywających się w mieszczańskich wnętrzach. „Żaden ma-
larz nie osiągnął tego, co osiągnął Vermeer – pisze Pierre Courthion. (…) Następuje 
tu jakieś tajemne przeistoczenie materii, co sprawia, że dzieło tak z pozoru skromne, 
staje się źródłem cichej delektacji” . Wielu badaczy sztuki tego artysty twierdzi, że 
jego mistrzostwo osiągnięte zostało dzięki wykorzystaniu narzędzi optycznych. Ich 
opinia nie dziwi, bowiem patrząc na jeden z bardziej znanych obrazów Vermeera, Ale-
gorię malarstwa, trudno uwierzyć, że jego autor przy pomocy pędzla i farb potrafił tak 
doskonale oddać wrażenie głębi i w tak perfekcyjny sposób był w stanie pokazać na 
płótnie złudzenie trzech wymiarów rzeczywistości jedynie dzięki znajomości prawideł 
perspektywy. 

Obraz przedstawiający artystę malującego żywego modela był dosyć popularnym te-
matem w XVII wieku, jednak w przypadku obrazu Vermeera scena umieszczona jest 
w typowym dla jego obrazów wnętrzu: posadzka, gładka ściana, mapa, źródło światła 
padające z lewej strony – to wszystko elementy znane z innych prac artysty. W tym 
przypadku okno skryte jest jednak za ciężką uniesioną lekko kotarą, która odsunięta 
na bok ujawnia scenę niczym skrywaną tajemnicę. Podnosi tym samym rangę tema-
tu obrazu. Pracownia malarza bowiem to nie tylko przedstawienie pewnego wnętrza            
i artysty przy pracy, lecz kunsztowne dzieło przesycone symboliką. Pozująca dziew-
czyna to muza historii – Klio. Na obrazie można odnaleźć także atrybuty sióstr Klio: 
Eutrepe, Talii lub Melpomeny i Polihymnii. Mapa znajdująca się w tle oraz pokrywa-
jąca ją inskrypcja sugerują wiarę artysty w odrodzenie zjednoczonych Niderlandów, 
jednak podkreślić należy, że znaczenie wszystkich przedmiotów zgromadzonych na 
obrazie nie jest jednoznaczne. Mistrzostwo w oddaniu przestrzeni i umieszczonych we 
wnętrzu przedmiotów osiągnięte dzięki umiejętnemu nałożeniu farby, zróżnicowaniu 
faktury, a przede wszystkim wykorzystania optycznych kontrastów między przedmio-
tami, które pozwoliły na uzyskanie wrażenia wiarygodnej głębi przestrzeni wywołała 

”
podejrzenia badaczy sztuki, że artysta podczas malowania wspierał się specjalnymi urządzeniami 
optycznymi, wśród których znajdowała się przede wszystkim camera obscura. 

Wykorzystywanie narzędzi optycznych przez artystów w XVII-wiecznej Holandii nie może dziwić, 
bowiem właśnie w czasie kiedy żył i tworzył Vermeer Holandia była „ośrodkiem żywej nauki op-
tycznej i produkcji podręczników, traktatów, wzorników i (…) różnorakich instrumentów optycznych. 
Słynęła jako centrum wyrobu soczewek i szlifowania szkła. Tu (…) wynaleziony został (…) i udo-
skonalony mikroskop (…)” . Popularna była także camera obscura. Pierwszy opis jej konstrukcji       
i zastosowania znajdujemy w X w. u arabskiego uczonego Alhazena, chociaż zasady jej działania 
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można odnaleźć już w pismach staro-
żytnych. To bardzo proste urządzenie: 
rodzaj pudełka z poczerniałymi ściana-
mi wewnętrznymi, w którym na jednym 
boku znajduje się otwór, spełniający 
rolę obiektywu, a na przeciwległym ma-
towa szybka lub kalka techniczna, na 
której uzyskujemy odwrócony obraz 
rejestrowanego przedmiotu. Pierwotnie 
przyjmowała formę zamkniętego poko-
ju, w którym obraz rejestrowany był na 
ścianie, potem dzięki temu, że zaczęto 
wyposażać je w obiektywy można było 
te urządzenia znacznie zmniejszyć. 
Wykorzystywano także lustra by z od-
wróconego obrazu uzyskać właściwy. 

Camera obscura zyskała popularność w renesansie       
i już wtedy była wykorzystywana przez wielu artystów 
m.in. przez Leonarda da Vinci. W kolejnych wiekach jej 
popularność wzrastała. Dzięki zastosowaniu camery 
obscury możliwe było dokładne odwzorowanie map, 
które bardzo często pojawiają się na obrazach Verme-
era. Stosowana do kopiowania druków i obrazów, stała 
się popularna jako narzędzie wspierające malarzy przy 
stosowaniu perspektywy. Obraz uchwycony przez ca-
mera obscura był przez artystę odwzorowywany punk 
po punkcie, a więc widok rzeczywisty był odrysowywa-
ny,  a nie opierał się na wiedzy na temat perspektywy, 
jednak obraz taki pozwalał na idealne odwzorowanie 
rzeczywistości i wrażenia głębi na obrazie. 

W 2002 r. ukazała się książka Philipa Steadmana Vermeer’s Camera, której autor prze-
konująco argumentuje możliwość używania camery obscury przez Vermeera. Precyzja 
w odtwarzaniu rzeczywistości na obrazie skłoniła niektórych uczonych nawet do odtwo-
rzenia modelu pracowni Vermeera, co okazało się możliwe, podobnie jak „obliczenie 
geometrycznych stosunków między elementami wyposażenia sceny zaaranżowanej      
w pracowni a skalą samego obrazu i ustalenie dla poszczególnych płócien miejsca,                
w którym mogły być ewentualnie umieszczone soczewki camera obscura” . Mimo licz-
nych argumentów zwolenników teorii o stosowaniu przez artystę tego urządzenia op-
tycznego nie udało się tego jednoznacznie potwierdzić. Podobnie jak hipotezy wysu-
niętej przez H.E. Van Geldera o stosowaniu przez Vermera kaset perspektywicznych 
– pudełka, których wewnętrzne ściany wypełniały obrazy pokazane w dużych skrótach 
perspektywicznych. Obrazy te można było oglądać przez specjalne otwory w ścianach 
bocznych pudła. Konstrukcja kasety perspektywicznej powodowała, że „pokrzywione” 
perspektywicznie malowidła „prostowały się” w oczach widza, dając obraz doskonałej 
wielowymiarowości. Do dziś zachowało się zaledwie sześć takich kaset. Wykonywał je 
m.in. malarz holenderski Samuel van Hoogstraten. Jeden z badaczy sztuki Vermeera, 
Albert Blankert, sugeruje, że umieszczenie niektórych obrazów artysty, m.in. Alegorii 
malarstwa „w kasecie perspektywicznej z optycznym otworem, który kierowałby unieru-
chomione spojrzenie obserwatora ku punktowi perspektywicznemu tych obrazów, iluzja 
„prawdy”, realności, zgodności z naturą osiągnęłaby niedościgłą precyzję. Skonstruo-
wać, a tym bardziej zrekonstruować ten efekt, byłoby technicznie w pełni możliwe i wcale 
nie ryzykowne” .  Bez względu na wynik tej nierozwiązywalnej jak na razie dyskusji nie 
ulega wątpliwości, że „malarstwo Vermeera to jedna z najczystszych wizji  rzeczywisto-
ści, jaką znało dawne malarstwo” .

opracowanie: INTEROPTYKA

Cyt. za: P. Courthion, Malarstwo flamandzkie i holenderskie, Warszawa 1996, s. 134.

  A. Ziemba, Iluzja a realizm. Gra z widzem w sztuce holenderskiej 1580–1660, Warszawa 2015, s. 38.

  J. Nash, Vermeer, Warszawa 1998, s. 35.

  A. Blankert, Vermeer van Delft, Warszawa 1991, s. 92.

  P. Courthion, dz. cyt., s. 141.

Camera obscura, współczesna rekonstrukcja 
wykonana przez artystkę Jane Moris

Sprzęt optyczny z 1600 roku, na samej górze 
camera obscura; źródło: Eye of the Beholder, 
L.J. Snyder

Źródło: Tim Jenison
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po punkcie, a więc widok rzeczywisty był odrysowywa-
ny,  a nie opierał się na wiedzy na temat perspektywy, 
jednak obraz taki pozwalał na idealne odwzorowanie 
rzeczywistości i wrażenia głębi na obrazie. 

W 2002 r. ukazała się książka Philipa Steadmana Vermeer’s Camera, której autor prze-
konująco argumentuje możliwość używania camery obscury przez Vermeera. Precyzja 
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– pudełka, których wewnętrzne ściany wypełniały obrazy pokazane w dużych skrótach 
perspektywicznych. Obrazy te można było oglądać przez specjalne otwory w ścianach 
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Jubileusz XX-lecia Małopolskiego 
Cechu Optyków oraz Święto Patrona 
Optyków Polskich – Św. Hieronim 2015
Imprezę rozpoczął rejs statkiem do Tyńca,            
a jeszcze przed wejściem na pokład każdy 
uczestnik otrzymał specjalne wykonany na tę 
okazję, parasol z logiem sponsora głównego 
czyli firmy Essilor oraz Małopolskiego Cechu 
Optyków. W Tyńcu na wszystkich czekał prze-
wodnik, który oprowadził po Opactwie Bene-
dyktynów. Po powrocie ze zwiedzania na po-
kładzie statku serwowane były potrawy z grilla, 

a następnie wszyscy dali się porwać zespoło-
wi Olka „MAKINO” Kobylańskiego „Ostatnie-
go Czarodzieja Krakowa” - Andrusy. Wszyscy 
świetnie się bawili na deskach statku „tańcu-
jąc” do późnych godzin wieczornych.

Sobota rozpoczęła się od mszy świętej w Ba-
zylice Mariackiej w intencji optyków oraz ich 
rodzin. Następnie wszyscy zwiedzali podziemia 
Rynku Głównego oraz Muzeum w Sukienni-
cach. Plan popołudniowy przewidywał zwie-
dzanie wystawy optycznej, podczas której 
firmy zaprezentowały szeroką gamę oprawek 
okularowych oraz najnowszej generacji sprzęt 
niezbędny do codziennej pracy optyka.

Wieczorem rozpoczął się bankiet czyli oficjal-
na część obchodów jubileuszu. Każdy wcho-
dzący na salę balową otrzymywał specjalny 
medal XX-lecia cechu wraz z podobizną Świę-
tego Hieronima - Patrona Optyków Polskich. 
Na uroczystości zaproszeni zostali m. in: Wo-
jewoda Małopolski Pan Jerzy Miller, Marsza-
łek Województwa Małopolskiego Pan Marek 
Sowa, Prezydent Miasta Krakowa Prof. Jacek 
Majchrowski, Prezes Krajowej Rzemieślniczej 
Izby Optycznej Pan Jan Witkowski, Prezes Ma-
łopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości 
Pan Janusz Kowalski, Prezes Krakowskiej Kon-
gregacji Kupieckiej Pan Wiesław Jopek, Prezes 
Zarządu Agencji Rozwoju Miasta Pani Małgo-

     
                                        Jubileusz X

X-lecia M
CO

W dniach 04 - 06 września 2015 roku 
odbył się Jubileusz XX-lecia Małopolskiego 
Cechu Optyków połączony z Świętem Pa-
trona Optyków Polskich - Św. Hieronim 
2015.

rzata Marcińska, Doktor Nauk Medycznych 
Prof. Andrzej Styszyński, Prezes Zarządu Ce-
chu Optyków w Warszawie Pan Jerzy Wysocki, 
Prezes Zarządu Lubelskiego Cechu Optyków 
Pan Artur Polar, Prezes Zarządu Dolnośląskiego 

Cechu Optyków Pan Józef Wróblewski, Członek 
Zarządu Śląskiego Cechu Optyków Pan Łukasz 
Łazarowicz oraz wielu innych gości.

Po odsłuchaniu Hymnu Rzemiosła Prezes Ma-
łopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości 
oraz Wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego 
Pan Janusz Kowalski uhonorował Małopolski 
Cech Optyków Złotym Medalem im. Jana Kiliń-
skiego przypinając go osobiście do sztandaru.
Następnie Prezes Zarządu Małopolskiego Ce-
chu Optyków Pan Marian Wójcik wręczył Pre-
zydentowi Miasta Krakowa Profesorowi Jackowi 
Majchrowskiemu oraz Prezesowi Małopolskiej 
Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Januszowi 
Kowalskiemu różowe okulary, które mają za za-
danie w znaczny sposób polepszyć podgląd na 
sprawy wagi państwowej.

Wręczone zostały również Medale Świętego 
Hieronima a uhonorowani nimi zostali: Małgo-
rzata Marcińska, Jan Witkowski, Janusz Kowal-
ski, Andrzej Styszyński, Wiesław Jopek, Jerzy 
Wysocki, Artur Polar oraz Józef Wróblewski.
Prezydent Miasta Krakowa Prof. Jacek Maj-
chrowski Medalem Honoris Gratia odznaczył 
następujące osoby:
Dobrowolski Jerzy,
Jobs Jarosław,
Kluza Edward,
Brożek Roman,
Moszyński Wojciech.

Prezes Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej 
Wiesław Jopek Medalem 600-lecia Krakowskiej 
Kongregacji Kupieckiej uhonorował Małopolski 
Cech Optyków.

Odznaczenia

8
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Jubileusz XX-lecia Małopolskiego 
Cechu Optyków oraz Święto Patrona 
Optyków Polskich – Św. Hieronim 2015
Imprezę rozpoczął rejs statkiem do Tyńca,            
a jeszcze przed wejściem na pokład każdy 
uczestnik otrzymał specjalne wykonany na tę 
okazję, parasol z logiem sponsora głównego 
czyli firmy Essilor oraz Małopolskiego Cechu 
Optyków. W Tyńcu na wszystkich czekał prze-
wodnik, który oprowadził po Opactwie Bene-
dyktynów. Po powrocie ze zwiedzania na po-
kładzie statku serwowane były potrawy z grilla, 

a następnie wszyscy dali się porwać zespoło-
wi Olka „MAKINO” Kobylańskiego „Ostatnie-
go Czarodzieja Krakowa” - Andrusy. Wszyscy 
świetnie się bawili na deskach statku „tańcu-
jąc” do późnych godzin wieczornych.

Sobota rozpoczęła się od mszy świętej w Ba-
zylice Mariackiej w intencji optyków oraz ich 
rodzin. Następnie wszyscy zwiedzali podziemia 
Rynku Głównego oraz Muzeum w Sukienni-
cach. Plan popołudniowy przewidywał zwie-
dzanie wystawy optycznej, podczas której 
firmy zaprezentowały szeroką gamę oprawek 
okularowych oraz najnowszej generacji sprzęt 
niezbędny do codziennej pracy optyka.
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łek Województwa Małopolskiego Pan Marek 
Sowa, Prezydent Miasta Krakowa Prof. Jacek 
Majchrowski, Prezes Krajowej Rzemieślniczej 
Izby Optycznej Pan Jan Witkowski, Prezes Ma-
łopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości 
Pan Janusz Kowalski, Prezes Krakowskiej Kon-
gregacji Kupieckiej Pan Wiesław Jopek, Prezes 
Zarządu Agencji Rozwoju Miasta Pani Małgo-

     
                                        Jubileusz X

X-lecia M
CO

W dniach 04 - 06 września 2015 roku 
odbył się Jubileusz XX-lecia Małopolskiego 
Cechu Optyków połączony z Świętem Pa-
trona Optyków Polskich - Św. Hieronim 
2015.
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chrowski Medalem Honoris Gratia odznaczył 
następujące osoby:
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Odznaczenia
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Prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsię-
biorczości Janusz Kowalski Honorową Odznaką 
Rzemiosła odznaczył następujące osoby:
Broszkiewicz Marek
Moszyński Wojciech,
Platynowym Medalem im. Jana Kilińskiego za 
zasługi dla rzemiosła polskiego:
Szwed Marek,
Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego za zasługi 
dla rzemiosła polskiego:
Brożek Roman
Mężyk Stanisław
Mielnicki Grzegorz,
Srebrnym Medalem im. Jana Kilińskiego za za-
sługi dla rzemiosła polskiego:
Barczyk Izabela
Skrzypek Anna
Dobrowolski Jerzy.

Prezes Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej 
Jan Witkowski Złotą Odznaką KRIO za zasługi 
dla optyki polskiej odznaczony został:
Kluza Edward
Srebrną Odznaka KRIO za zasługi dla optyki 
polskiej odznaczona została:
Góral-Bulek Halina,
Chrobot Alicja

Brązową Odznaką KRIO za zasługi dla optyki 
polskiej odznaczony został:
Moszyński Wojciech

Następnie Pan Marian Wójcik odczytał sprawo-
zdanie z 20-letniej działalności cechu, a następ-
nie przyjął gratulacje z okazji 20-letniej pracy 
społecznej, ale również 55 lat pracy w zawodzie 
optyka. Trzeba zauważyć, iż jest to w tym mo-

necie jeden z najstarszych czynnie pracujących 
optyków w Polsce.
Po części oficjalnej mikrofon przejęli Leszek 
Mazan oraz Mieczysław Czuma, którzy w części 
artystyczno – rozrywkowej w bardzo żartobli-
wy sposób opowiadali o powstaniu pierwszych 
okularów, ich historii oraz optykach małopol-
skich.

Bardzo serdecznie dziękujemy sponsorom 
naszego jubileuszu a w szczególności firmie 
ESSILOR POLONIA za objęcie patronatu nad 
całością imprezy. Firmy jakie pomogły w orga-
nizacji uroczystości: Essilor Polonia, Hoya Lens 
Poland, Carl Zeiss, Vistan Brillen GmbH, Krak 
Optic, Jeleniogórskie Zakłady Optyczne, Alcon, 
Prestige, Prostaf, Menrad, Tisard Eyewear, P.H. 
Oko, A.M. Group.

Jak zawsze Małopolski Cech Optyków nie zapo-
mina o potrzebujących i tradycyjnie już odbyła 
się również licytacja przedmiotów, a wylicyto-
wane pieniądze przekazane zostaną na dom 
dziecka w Krakowie.

Dla chętnych w planie niedzielnego zwiedzania 
było Muzeum Lotnictwa Polskiego, które posia-
da wiele samolotów oraz helikopterów nie tylko 
bojowych, ale również prywatnych m. in. Pre-
zydenta Polski oraz Papieża Jana Pawła II.

Sponsorzy

Licytacja charytatywna

informacja własna 
Małopolskiego 

Cechu Optyków,
fot. K. Kusiak

58 2015/5 



492015/4

592015/5



5

Jubileusz 25 lecia Międzywojewódz-
kiego Cechu Rzemiosł Optycznych

Uroczystość odbyła się w XVIII - wiecznym ba-
rokowym Pałacu w Wąsowie, który w otulinie 
50-hektarowego angielskiego parku gościom 
uroczystości otworzył podwoje dawnych po-
siadłości zacnego rodu Sczanieckich.

W uroczystości licznie uczestniczyli koleżanki 
i koledzy – członkowie Cechu oraz honorowy 
Starszy MCRO – Zbigniew Dębiński, zaproszeni 
goście honorowi: Jan Witkowski – Prezes KRIO, 
dr Andrzej Styszyński, Stanisław Marczak -
Wiceprezes Wielkopolskiej Izby Rzemieślni-
czej w Poznaniu, Przemysław Trawa – Prezes 
Międzynarodowych Targów Poznańskich, Anna 
Lemańska – Dyrektor Projektu MTP, Starszy 
Cechu Optyków w Warszawie – Jerzy Wysocki, 
Starszy Lubelskiego Cechu Optyków – Artur 
Polar. Starszy Śląskiego Cechu Optyków - Alek-
sander Filak, Starszy Dolnośląskiego Cechu 
Optyków - Józef Wróblewski, jak również re-
dakcja „OKA” i „IZOPTYKI”.

Cech miał również przyjemność gościć przed-
stawicieli firm optycznych: Essilor Polonia, Hoya 
Lens Poland, JZO, Krak-Optic, Alcon, Menrad 
Polska, Oliviero Contini.
Po mszy świętej, która odbyła się w przypała-
cowej Kaplicy z udziałem pocztów sztandaro-
wych Cechów zrzeszonych w KRIO rozpoczęła 
się część oficjalna uroczystości w Sali Parkowej 
Pałacu.

W części oficjalnej Starszy Cechu Leszek Go-
łuch przypomniał w skrócie historię i genezę 
powstania naszej organizacji z przypomnieniem 
najistotniejszych faktów z historii Cechu.

Miłym akcentem był fakt udekorowania naj-
wyższymi odznaczeniami rzemieślniczymi.

     
                                        Jubileu

sz X
X

V-lecia M
CRO

12 września br. odbyła się uroczystość 25-lecia  
założenia Międzywojewódzkiego Cechu 
Rzemiosł Optycznych w Poznaniu. 
Tytularnymi sponsorami uroczystości były firmy: 
ESSILOR POLONIA, HOYA LENS POLAND

Pałac w Wąsowie, fot. W. Maciejewski.
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Za wieloletnie ogromne zaangażowanie na 
rzecz rozwoju MCRO i środowiska optyków 
wiceprezes Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej                          
w Poznaniu Stanisław Marczak oraz prezes 
KRIO Jan Witkowski uhonorowali Starszego 
Cechu Leszka Gołucha najwyższym odznacze-
niem WIR. Odznaczenie takie otrzymał również 
kol Wiesław Kotelak, który jest podstarszym 
Cechu nieprzerwanie od 1994.

Odznaczenie Za zasługi w rozwoju rzemiosła 
otrzymał dr A. Styszyński
Złoty medal im. Jana Kilińskiego otrzymali: Ka-
rol Machtel i Wojciech Rychlik
Wyjątkowym zdarzeniem i symbolicznym był 

fakt podarowania przez  kol. Wojciecha Rychli-
ka cechowych insygniów dla MCRO.

W dalszej części Galii tego niezwykłego wieczo-
ru  na ręce Starszego Cechu przekazano szereg  
upominków i dowodów sympatii dla naszej or-
ganizacji. 

Uroczystość i bankiet z udziałem 110 osób do-
pełniła wspaniała atmosfera zabawy z udzia-
łem  Szamotulskiego Zespołu folklorystyczne-
go oraz muzyki DJ.

Nie sposób nie wspomnieć o przygotowanej       
i przedstawionej na roll-upach historii dziejów  
MCRO w Poznaniu odnoszących się do wspania-
łej tradycji  i osób tworzących tę organizację.
Jesteśmy przeświadczeni, że ten jubileusz            
i jego atmosfera pozostawiła w pamięci na-
szych gości niezatarte wspomnienia.

Dziękujemy pozostałym firmom sponsorującym 
naszą uroczystość jubileuszu:
JZO, Optimex, Krak- Optic, AM Group, Bellutti, 
Albinex, Alcon, Menrad Polska, Oliviero Contini, 
Tracewicz s.c., Auster.

Odznaczenia

Opracowanie: INTEROPTYKA,
fot. W. Maciejewski
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kom. 508 082 122          tel. 12 654 73 80        e-mail:  biuro@optotechnika.com.pl 

 
 

                                                     
                 90 zł brutto                          60 zł brutto                           60 zł brutto                         60 zł brutto                     60 zł brutto                50 zł brutto 
 
 

Prosimy o przesłanie do nas maila o treści  „TAK”  jeśli chcieliby Państwo otrzymywać maile z ofertami specjalnymi  
 

 

 
 

                                
                            
 

                  
 
 
 
NOWOŚĆ !!! 
 
 
NAJNOWSZEJ GENERACJI DIOPTROMIERZE SHIN-NIPPON SERII DL 
 
DL-800 i DL-900 
 
ŁATWY POMIAR PROGRESÓW 
 
ZIELONA DIODA LED – DOKŁADNY I SZYBKI POMIAR 
 
NOWE INTUICYJNE MENU 

 
REGULOWANY EKRAN 
 
 
 

 
Wyposażenie gabinetów okulistycznych i salonów optycznych – serwis sprzętu używanego 

 

w w w . o p t o t e c h n i k a . p l          tel. 12 654 73 80      e-mail:  biuro@optotechnika.pl 
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Technika

Możliwość zmiany wysokości i szerokości fasety 
Szerszy zakres zmian niż w Lex 1000. Zmianie podlegają dane w „High curve mode” (trybie wyso-
kiej krzywizny) jak i w „variable bevel type mode” (trybie różnorodnych typów fasety).

Przykłady faset:
 

LEX-1200 to najnowszy modułowy system szlifierski firmy NIDEK to następca systemu LEX-1000, 
który został wyróżniony Złotym Medalem MTP na targach optycznych OPTYKA 2008 w Poznaniu. 
Nowy automat różni się od poprzedniej wersji  Lex 1000  między innymi wbudowanym skanerem, 
fasetą specjalną Semi Step, możliwością zmiany wysokości i szerokości fasety, możliwością zapro-
gramowania własnego trybu automatycznego szlifowania i kontrolą procesu szlifowania.

Wbudowany skaner LETR-1
Skaner elegancko wkomponowany w obudowę Le 1200 jest takim samym mechanizmem jaki 
zastosowany został w skanerach LT-1200 / 980.  Mechanizm ten umożliwia wysoce dokładny 
pomiar 3D opraw. Szybko i dokładnie odwzorowuje kształt oprawy w trzech wymiarach, włącznie               
z oprawami o największej krzywiźnie.
 
Fazowanie typu Semi Step 
Tryb szlifowania wysokiej krzywizny może być uwieńczony dodatkowo szlifowaniem schodka

Automat szlifierski LEX 1200

Opracowanie INTEROPTYKA,
na podst. mat. pras.  

POLAND OPTICAL

Kontrola procesu szlifowania 
Lex - 1200 wykorzystuje zaawansowany system kon-
troli obróbki - tę samą metodę szlifowania zgrubnego 
jaka z powodzeniem została sprawdzona w Me 1200. 
W trybie tym zewnętrzna powierzchnia soczewki zosta-
je wyszlifowana za jednym obrotem po oszacowaniu 
obciążenia tarczy zgrubnej za pomocą pomiaru LMU.

             

Faseta typu HC     Faseta typu MINI     Faseta typu U

Przykład 2:  soczewka bazy 6 do oprawki 
z bazą 8 (lepszy wygląd nawet jeśli 
krzywizny soczewki i oprawki są różne)

System został wyróżniony Złotym Medalem 
MTP na targach optycznych OPTYKA 2008.
Automat szlifierski Lex 1000 cechuje:

Tryb Hi-Curve (do dużych krzywizn)   
LEX-1000 posiada optymalne rozwiązanie do 
szlifowania soczewek o dużej krzywiźnie dosto-
sowanej do okularów typu wrap-around

Pasek pomocy
Nawet nowi użytkownicy mogą z łatwością ob-
sługiwać Lex 1000 korzystając dla wygody ze 
wskazówek zawartych w Pasku informacji, któ-
ry zawiera podpowiedzi dotyczące następnego 
kroku procesu.

Rowkowanie
LEX-1000 cechuje specjalnie opracowana tarcza 
rowkująca, która umożliwia wykonanie nieprze-
ciętnej jakości rowka z najwyższą precyzją.
Tarcza rowkująca o zmniejszonej średnicy, 
ustawiona pod optymalnym kątem nieskazitel-
nie rowkuje soczewkę o wysokiej bazie krzywi-
zny rowka.

Symulacja fasety 3-D
Nowoczesna symulacja 3D fasety pozwala na 
sprawdzenie pozycji fasety, umożliwiając pod-
gląd na soczewkę pod wybranym kątem.

Zaawansowany tryb obróbki SOFT
Lex 1000 posiada zaawansowany tryb obróbki 
Soft, najnowocześniejszą technologię wyko-
rzystywaną do obróbki soczewek z powłokami 
uszlachetniającymi. Technologia ta monitoruje  
nacisk na soczewkę podczas szlifowania oraz 
utrzymuje go na optymalnym poziomie pod-
czas całego cyklu, aby wyeliminować przesu-
nięcie osi.

Cicha praca
Dzięki innowacyjnej metodzie kontroli obróbki 
poziom hałasu w systemie LEX-1000 ograniczo-
ny został do minimum. Uszczelnienie pokrywy 
komory szlifierskiej stanowi efektywną barierę 
dźwiękową. Niski poziom hałasu utrzymywany 
jest przez cały przebieg pracy, tak że obróbce 
soczewki towarzyszy jedynie szmer.

Automatyczna pokrywa komory szlifowania
Elektrycznie sterowana pokrywa otwiera się       
i zamyka automatycznie - bez potrzeby obsłu-
giwania jej ręcznie. 

Tryb Hi-Curve (do dużych krzywizn)   
LEX-1000 posiada optymalne rozwiązanie do 
szlifowania soczewek o dużej krzywiźnie dosto-
sowanej do okularów typu wrap-around.
 

Opis Nowoczesnego Systemu Szlifierskiego 
firmy NIDEK serii LEX 

Regulowana szerokość
schodka

0.0– 2.0
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Nowy automat różni się od poprzedniej wersji  Lex 1000  między innymi wbudowanym skanerem, 
fasetą specjalną Semi Step, możliwością zmiany wysokości i szerokości fasety, możliwością zapro-
gramowania własnego trybu automatycznego szlifowania i kontrolą procesu szlifowania.

Wbudowany skaner LETR-1
Skaner elegancko wkomponowany w obudowę Le 1200 jest takim samym mechanizmem jaki 
zastosowany został w skanerach LT-1200 / 980.  Mechanizm ten umożliwia wysoce dokładny 
pomiar 3D opraw. Szybko i dokładnie odwzorowuje kształt oprawy w trzech wymiarach, włącznie               
z oprawami o największej krzywiźnie.
 
Fazowanie typu Semi Step 
Tryb szlifowania wysokiej krzywizny może być uwieńczony dodatkowo szlifowaniem schodka

Automat szlifierski LEX 1200

Opracowanie INTEROPTYKA,
na podst. mat. pras.  

POLAND OPTICAL

Kontrola procesu szlifowania 
Lex - 1200 wykorzystuje zaawansowany system kon-
troli obróbki - tę samą metodę szlifowania zgrubnego 
jaka z powodzeniem została sprawdzona w Me 1200. 
W trybie tym zewnętrzna powierzchnia soczewki zosta-
je wyszlifowana za jednym obrotem po oszacowaniu 
obciążenia tarczy zgrubnej za pomocą pomiaru LMU.

             

Faseta typu HC     Faseta typu MINI     Faseta typu U

Przykład 2:  soczewka bazy 6 do oprawki 
z bazą 8 (lepszy wygląd nawet jeśli 
krzywizny soczewki i oprawki są różne)

System został wyróżniony Złotym Medalem 
MTP na targach optycznych OPTYKA 2008.
Automat szlifierski Lex 1000 cechuje:

Tryb Hi-Curve (do dużych krzywizn)   
LEX-1000 posiada optymalne rozwiązanie do 
szlifowania soczewek o dużej krzywiźnie dosto-
sowanej do okularów typu wrap-around

Pasek pomocy
Nawet nowi użytkownicy mogą z łatwością ob-
sługiwać Lex 1000 korzystając dla wygody ze 
wskazówek zawartych w Pasku informacji, któ-
ry zawiera podpowiedzi dotyczące następnego 
kroku procesu.

Rowkowanie
LEX-1000 cechuje specjalnie opracowana tarcza 
rowkująca, która umożliwia wykonanie nieprze-
ciętnej jakości rowka z najwyższą precyzją.
Tarcza rowkująca o zmniejszonej średnicy, 
ustawiona pod optymalnym kątem nieskazitel-
nie rowkuje soczewkę o wysokiej bazie krzywi-
zny rowka.

Symulacja fasety 3-D
Nowoczesna symulacja 3D fasety pozwala na 
sprawdzenie pozycji fasety, umożliwiając pod-
gląd na soczewkę pod wybranym kątem.

Zaawansowany tryb obróbki SOFT
Lex 1000 posiada zaawansowany tryb obróbki 
Soft, najnowocześniejszą technologię wyko-
rzystywaną do obróbki soczewek z powłokami 
uszlachetniającymi. Technologia ta monitoruje  
nacisk na soczewkę podczas szlifowania oraz 
utrzymuje go na optymalnym poziomie pod-
czas całego cyklu, aby wyeliminować przesu-
nięcie osi.

Cicha praca
Dzięki innowacyjnej metodzie kontroli obróbki 
poziom hałasu w systemie LEX-1000 ograniczo-
ny został do minimum. Uszczelnienie pokrywy 
komory szlifierskiej stanowi efektywną barierę 
dźwiękową. Niski poziom hałasu utrzymywany 
jest przez cały przebieg pracy, tak że obróbce 
soczewki towarzyszy jedynie szmer.

Automatyczna pokrywa komory szlifowania
Elektrycznie sterowana pokrywa otwiera się       
i zamyka automatycznie - bez potrzeby obsłu-
giwania jej ręcznie. 

Tryb Hi-Curve (do dużych krzywizn)   
LEX-1000 posiada optymalne rozwiązanie do 
szlifowania soczewek o dużej krzywiźnie dosto-
sowanej do okularów typu wrap-around.
 

Opis Nowoczesnego Systemu Szlifierskiego 
firmy NIDEK serii LEX 

Regulowana szerokość
schodka

0.0– 2.0
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