






Soczewki okularowe z Gdyni

CHROŃ OCZY PRZED ZMĘCZENIEM
w soczewkach z powłoką LED Control
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Komu warto polecać powłokę LED Control:

pracownikom biurowym studentom dzieciom emerytom

Więcej informacji na www.ledcontrol.pl

LED Control neutralizuje światło niebieskie oraz blokuje promieniowanie UV 
chroniąc oczy oraz zapewniając zrelaksowane widzenie. 
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FIRMA LOKALIZACJA STRONA

AM Group Plus BYDGOSZCZ 21

BINOKL JABŁONOWO 49

CAMRO SOPOT 33

CHEMAX KRAKÓW 64

DEK-OPTICA WROCŁAW 39

DRACO RZESZÓW 65

ELEFANT OPTYKA POZNAŃ 66

ENZO DIO PIASECZNO 65

HADAŚ-MARCINIAK WARSZAWA 62

HAYNE POZNAŃ 13

HUMEL JÓZEFÓW 65

JAI KUDO ROKIETNICA 10

JZO JELENIA GÓRA 23-26

KAMEX JÓZEFÓW 6

KODA KATOWICE 62

MAŻEX WARSZAWA 68

MIRADA JELENIA GÓRA 61

OKULARNIK LESZNO 64

OPTIBLOK WARSZAWA 2,3

OPTIMA ZAWIERCIE 17

OPTOMAX RADOM 51

OPTOPOL TECHNOLOGY ZAWIERCIE 51
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OPTIBLOK WARSZAWA 2,3

OPTIMA ZAWIERCIE 17

OPTOMAX RADOM 51

OPTOPOL TECHNOLOGY ZAWIERCIE 51

FIRMA LOKALIZACJA STRONA

OPTOTECH MEDICAL WIELICZKA 55

OPTOTECHNIKA KRAKÓW 62

OPTY SPORT ZIELONA GÓRA 68

ORATA WARSZAWA 6

P.H. OKO WROCŁAW 30,31

POLAND OPTICAL CIESZYN 74,75

PROSTAF POZNAŃ 5,27

PUCCINI WARSZAWA 1

RAKO OPTYK SERWIS SZCZECIN 43,45

RM SERVICE WARSZAWA 68

SEIKO PIASECZNO 19

SEYKOPOL ŁOMIANKI k/W-wy 66

SPECTRUM WROCŁAW 56,57

SZAACH KĘDZIERZYN-KOŹLE 66

SZAJNA LABORATORIUM OPTYCZNE GDYNIA 4

SZLIFIERNIA SIEDEMNASTKA WARSZAWA 66

TAR-POL NIEPOŁOMICE 63

TRESS BRODNICA 76

TRZPIL RUDA TALUBSKA 63

VERMARI WARSZAWA 35

WENEX CZECHOWICE-DZIEDZICE 15
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SOCZEWKI PROGRESYWNE
WV IDENTITY LIGHT TRANSITIONS
W WYJ TKOWEJ CENIE!

Promocja obejmuje soczewki w kolorach:

Promocja obejmuje soczewki 1.50 WIDEVIEW IDENTITY LIGHT TRANSITIONS i TRANSITIONS XTRActive z pow ok  STAYCLEAN EXTREME.

SZARYM

BR ZOWYM

ZIELONYM

TRANSITIONS

1.50 WIDEVIEW

IDENTITY LIGHT

-50%



GIEŁDA OPTYCZNA

16.04.2016  WARSZAWA
www.fundacjaszkolyoptycznej.pl

GIEŁDA OPTYCZNA

22.04.2016  SOSNOWIEC
www.fundacjaszkolyoptycznej.pl

OPTOMETRIA 2016

22-24.04.2016  WROCŁAW
www.ptoo.pl

WOF 

08-10.05 WENZHOU 
www.opticsfair.com

BULMEDICA

17-19.05.2016 SOFIA
www.bulmedica.bg

Konferencja EAOO
 

19-22.05.2016 BERLIN
www.eaoo.info

GIEŁDA OPTYCZNA

11.06.2016  WARSZAWA
www.fundacjaszkolyoptycznej.pl

GIEŁDA OPTYCZNA

17.06.2016  SOSNOWIEC
www.fundacjaszkolyoptycznej.pl

TARGI OPTYKA

18-19.11.2016  Poznań
www.targioptyka.mtp.pl

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.



Od zakończenia XI Ogólnopolskiego 
Kongresu Optyków KRIO minęły niespeł-
na cztery miesiące, a nadal nie milkną 
echa tego branżowego wydarzenia. Na 
początku marca br. na Międzynarodo-
wych Targach Poznańskich miało miej-
sce uroczyste podsumowanie pierwszej 
edycji prestiżowego konkursu „Ekspozy-
cja Rok 2015”, przygotowanego z myślą 
o branży wystawienniczej. Wydarzenie 
zorganizowała Polska Izba Przemysłu 
Targowego (PIPT) – organizacja dzia-
łająca na rzecz integracji i współpracy 
uczestników rynku targowego w Pol-
sce, dbająca o podnoszenie standardów 
usług targowych oraz propagująca roz-
wiązania w zakresie edukacji targowej                                       
i biznesu. W skład konkursowego jury 
weszli przedstawiciele m.in. artystycz-
nych uczelni wyższych tj. Akademia 
Sztuk Pięknych w Warszawie i Gdańsku, 
Politechnika Koszalińska, Uniwersytet 
Artystyczny w Poznaniu, reprezentanci 
branży oraz PIPT. Komisja pod przewod-
nictwem Prezesa Rady najważniejszej 
Izby branży targowej wyłoniła laurea-
tów w 3 kategoriach: ekspozycje tar-
gowe do 50 m2, ekspozycje targowe 
powyżej 50 m2 i ekspozycje eventowe. 
W gronie 13 nagrodzonych znalazła się 
zabudowa targowa firmy HAYNE Polska, 
zaprezentowana w listopadzie 2015 r. 

podczas Wystawy Optycznej OPTYKA 
2015 w Wiśle. Projekt zrealizowany i wy-
konany przez poznańską firmę Meliński 
Minuth otrzymał wyróżnienie w katego-
rii ekspozycji eventowych. Gratulujemy 
udanej realizacji i życzymy sukcesów 
oraz kreatywności przy aranżacjach na-
stępnych stoisk targowych!     

W marcu br. firma HAYNE Polska wpro-
wadziła do oferty cztery nowe urządze-
nia okulistyczne produkowane przez 
koreańską firmę MEDIZS. Dotychczas ta 
zagraniczna marka z sukcesami działa    
w branży na rynkach międzynarodowych 
w 15 państwach, w tym w USA, zyskując 
uznanie szerokiego grona specjalistów. 
Urządzenia MEDIZS wyróżnia wysoka 
jakość, nowoczesne rozwiązania tech-

nologiczne i oryginalny design. Obecnie         
w ofercie urządzeń serii SMART dostępne 
są: autorefraktokeratometr RK-11, pro-
jektor CP-11, elektroniczny foropter R-13 
oraz wyświetlacz optotypów LED LC-13. 
Projektanci i inżynierowie firmy MEDIZS 
zastosowali w nich przydatną funkcję 
bezprzewodowej komunikacji między 
urządzeniami dzięki technologii Blueto-
oth. Dodatkowo stawiają na przełomowe 
patenty ułatwiające pomiary i polep-
szające funkcjonalność sprzętu. Obec-
nie trwają też zaawansowane prace na 
dioptromierzem LM-14 oraz nową serią 
unitów. Firma HAYNE Polska zapewnia 
doradztwo produktowe, serwis i obsługę 
posprzedażową. Co więcej, urządzenia 
firmy MEDIZS dostępne są teraz w ofer-
cie KUP NA RATY 0% bez wymagane-
go wkładu własnego. Więcej informacji       
w Dziale Sprzedaży HAYNE Polska lub      
u Przedstawicieli Handlowych Firmy. 
     

Nagroda dla firmy 
Hayne Polska  

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

*Wysokość miesięcznej raty dla oferty KUP NA RATY 0% – kwota netto PLN, wyliczona dla 60 miesięcznego 
okresu spłaty. Ostatnia, 60. rata, stanowi wykup przedmiotu leasingu i wynosi 61,69 zł. 
W skład zestawu wchodzi: refrakto-keratometr MEDIZS RK-11, frontofokometr H911, oprawa próbna Hayne 
Original H921, soczewki próbne Hayne Original w walizce - 266 części, ramki metalowe, rzutnik optotypów 
MEDIZS Smart CP-11B, lampa szczelinowa Shin-Nippon SL-40, stolik elektryczny VARIO - duży, pupilometr 
analogowy 500, jasnoszary, foropter manualny typ AO - szaro/srebrny, podgrzewacz do opraw H927, 
ramię do foroptera, myjka ultradźwiękowa Hayne Original H925.

Możliwość skorzystania 
z oferty ratalnej przy 
zakupie mebli 
i zabudowy salonu 
(wieszaki, panele, lustra, 
półki, mobilne stojaki)

NOWOŚĆ NOWOŚĆ
Dopiero otwierasz 
działalność?

Oferta dostępna 
również dla 
nowopowstających 
salonów optycznych.

Wartość zamówienia: 61 694 zł netto. 

1045 zł MIESIĘCZNIE*

PEŁNE WYPOSAŻENIE 
GABINETU I ZAKŁADU

OPTYCZNEGO!

Dużo szersza oferta ponad  
200  urządzeń i akcesoriów 
optyczno-okulistycznych, 
w tym nowa marka

Reklama Prasowa RATY 0%_OKO_205x285_DRUK.indd   1 16-03-22   17:03
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Okulista z Kent walczy z epidemią krót-
kowzroczności, która rozwija się wśród 
jego pacjentów.
Neil Donnelly, prowadzący swój gabinet 
w Sevenoaks, korzysta z metod ortoko-
rekcji Ortho-k w ramach pracy z mło-
dzieżą, której rodzice są krótkowzroczni. 
W przypadku tej grupy dzieci, występuje 
większe prawdopodobieństwo wystą-
pienia krótkowzroczności - jak wyjaśnia 
Donnelly:
„Ortho-k to system korekty wzroku, któ-
ry pracuje podczas snu – podobnie jak 
ruchome aparaty ortodontyczne. Po-
przez ostrożne dopasowywanie i zmia-
nę kształtu rogówki, za pomocą skrojo-
nych na miarę soczewek kontaktowych 
stosowanych w nocy, zachodzą delikat-
ne, nieznaczne zmiany, w rezultacie któ-
rych, w momencie gdy się budzimy, nasz 
wzrok jest bardzo dobry.  Przemieszcza-

my rogówkę na odległości mniejszej od 
grubości włosa, jednak wyniki tego dzia-
łania są porażające. Co więcej, szereg 
międzynarodowych badań wykazuje, 
że tego typu korekta wzroku zatrzymuje 
rozwój krótkowzroczności na wczesnych 
etapach.
Poza aspektem potencjalnego uzyskania 
kontroli nad krótkowzrocznością, podo-
ba mi się to, że w ciągu dnia na oczach 
nie znajdują się soczewki kontaktowe, 
co pozwala im na uzyskanie dostępu do 
tlenu - myślę, że to zdrowa rzecz.”
Do dwunastoletniego Roberta dołączy-
ła jego matka, Deborah, która również, 
podobnie jak syn, korzysta z metody 
Ortho-k, w celu pozbycia się krótko-
wzroczności. Wada wzroku u obojga 
kształtuje się w zakresie -2.5 dioptrii. Oj-
ciec Roberta cierpi na krótkowzroczność 
w zakresie -4.0 dioptrii. Dla Roberta, 
głównym czynnikiem, który zachęcił go 
do skorzystania z ortokorekcji był fakt, 
że nie musi on korzystać w ciągu dnia       
z soczewek kontaktowych czy okularów, 
a także sam aspekt panowania nad krót-
kowzrocznością, jak stwierdził:
„Czasami zapominałem o swoich so-
czewkach do uprawiania sportu, i musia-
łem korzystać z zapisanych przez lekarza 
okularów pływackich, do pływania na 
zajęciach w szkole, i w lokalnym klubie 
sportowym. Teraz nie muszę się tymi 
kwestiami zamartwiać, nie muszę też 
mieć na miejscu okularów.  I na pewno 
dobrą rzeczą jest to, że ta metoda może 
zatrzymać rozwój mojej krótkowzrocz-
ności.”
Dla matki, Deborah, metoda jest czymś, 
co pozwala jej na przystosowanie się,     
w miarę zmian stanu jej wzroku: 
„Rzeczą, która przyciąga mnie do Ort-
ho-k jest fakt, że nie muszę w ciągu dnia 
nosić okularów czy soczewek. W przeci-
wieństwie do laserowej korekty wzroku, 
terapia ta jest odwracalna, pracuję jako 
lekarz i nie mogę podejmować żadne-
go ryzyka, jeżeli chodzi o stan mojego 
wzroku: musi być idealny, a jak dotąd, 
metoda Ortho-k działała dobrze.”
Kolejny z pacjentów Neila, jedenasto-
letnia Isabella Green, zaczęła nosić oku-

lary około jednego roku temu, jednak 
jej wada wzroku powiększała się, i była 
zszokowana tym, że nie była w stanie 
odczytać informacji zapisanych na tab-
licy w szkole, nawet po ostatniej zmianie 
okularów na mocniejsze. To zaniepo-
koiło rodzinę - ojciec Isabelli ma wadę 
wzroku określoną jako - 6.0 dioptrii.

„Nosiłam okulary przez kilka miesięcy, 
ale mój wzrok się pogarszał. Mój optyk 
zasugerował, bym spróbowała Ortho-K. 
Spróbowaliśmy, i rozwiązanie to działa 
bardzo dobrze. Soczewki łatwo założyć. 
Lubię jazdę na rowerze, narciarstwo, 
pływanie, netball, czy hokej - wszystkie 
te sporty łatwo uprawiać nie nosząc 
okularów.
Jestem bardzo szczęśliwa, lubię być ak-
tywna, i mam nadzieję nie skończy się     
u mnie na wadzie wzroku takiej jak ta 
mojego Taty, cała jego rodzina ma kiep-
ski wzrok.”
Matka Isabelli, Louise, cieszy się, że od-
kryła Ortho-k – „Cokolwiek, co będzie      
w stanie zatrzymać proces pogarszania 
się wzroku, jest genialne.  Noszenie so-
czewek w nocy, to coś do czego Isabel-
la bardzo mocno się przykłada. Daje 
to dużo swobody dziecku, które lubi 
uprawiać sport w tak szerokim zakre-
sie” - mówi matka. Neil dodaje: „Naszym 
celem jest uzyskanie jak najlepszej po-
prawy wzroku dla każdego z naszych 
pacjentów. Ortho-k stanowi dodatkowe 
narzędzie, w walce z postępującą krótko-
wzrocznością. Dzieci, w ujęciu ogólnym, 
bardzo dobrze się czują z soczewkami 
Ortho-k. W ciągu nadchodzących trzech 
lat oczekuję, że liczba pacjentów korzy-
stających z tych brytyjskich soczewek 
zwiększy się, w skutek niezwykle obie-
cujących wyników.”

Więcej informacji na 
www.orthoklenses.com
 
 

Młodzież z Kent 
odsypia swoją 
krótkowzroczność

Źródło: www.orthoklenses.com
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na zdjęciu Isabella Green,
fot.  mat. pras.
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Ważki i cykady w służbie optycznej?   
Dlaczego nie? Budowa skrzydeł wymie-
nionych owadów zainspirowała naukow-
ców do stworzenia nowych, lepszych 
soczewek oraz sztucznych rogówek. 
Według najnowszych badań przepro-                   
wadzonych przez Uniwersytet Kalifor-
nijski, skrzydła ważki pokryte są małymi, 
cienkimi słupkami, które pełnią funkcję 
systemu obronnego, nadziewając bak-
terie i uniemożliwiając ich dalsze wnika-
nie w organizm. Ten biologicznych fortel 
naukowcy chcą wykorzystać przy kon-
struowaniu nowego modelu soczewki. 
Według absolwentki Uniwersytetu, Mary 
Nory Dickinson, wpierw trzeba jednak 
„wyhodować” takie słupki na tworzywie 
polimerycznym. Dotychczasowe bada-
nia wykazały skuteczność w unicestwia-
niu bakterii Gram-ujemnych, takich jak 
na przykład bakterie E.Coli. Następnym 
celem są bakterie Gram-dodatnie.
Nie tylko soczewki zyskałyby na jako-
ści dzięki zastosowaniu słupków. Także 
sztuczne rogówki zmniejszyłyby lub 

całkowicie wyeliminowały ryzyko infek-
cji oka. Kiedy antybakteryjne soczewki 
trafią na rynek, trudno wyrokować. Po 
serii testów laboratoryjnych przyjdzie 
czas na testy na zwierzętach, a dopiero 
potem - po opatentowaniu wynalazku - 
można marzyć o zakupie takiej nowinki. 

Historia tego miliardera, który jest obec-
nie 34. najbogatszym człowiekiem świa-
ta, to klasyczny przykład awansu od zera 
do miliardera.
Del Vecchio wychowywał się w siero-
cińcu, bo matki po śmierci męża nie 
było stać na utrzymanie gromadki dzie-
ci. Pracę zaczął już w wieku 14 lat jako 
praktykant w fabryce narzędzi i części 
samochodowych. Kierując się zdobytym 
w tym czasie doświadczeniem, zdecy-
dował się na studiowanie wzornictwa 
przemysłowego, a po studiach uru-
chomił własny warsztat w Mediolanie,             
w którym produkował narzędzia i części 
do okularów.
To właśnie na bazie tego warsztatu            
w 1961 r. powstała Luxottica, obecnie 
największy producent okularów m.in. 
takich marek, jak Ray-Ban, Persol czy 
Oakley.

Wygląda na to, że nadchodzi rewolucja 
w badaniu pacjentów cierpiących na 
jaskrę. Dzięki nowej technologii, której 
sprzedaż zaapropobowała amerykańska 
Agencja Żywności i Leków, będzie moż-
na całodobowo kontrolować poziom 

ciśnienia wenątrzgałkowego (IOP). To 
pozwoli ustalić o jakich porach dnia naj-
lepiej badać pacjentów z jaskrą.
Silikonowe soczewki Triggerfish mają 
dokonywać minutowych pomiarów 
ciśnienia wewnątrz oka, a następnie 
bezprzewodowo, przy pomocy małej 
anteny, wysyłać dane do centralnego 
komputera znajdującego się w klinice. 
Tam będzie można zobaczyć, w jakim 
przedziale czasowym pojawia się ryzyko 
zwiększonego IOP, choć - przynajmniej 
na razie - samo ciśnienie nie zostanie do-
kładnie zmierzone.
Pomimo tego, to dobry krok w stronę 
zwalczania jaskry, stanowiącej drugą  
najpoważniejszą przyczynę ślepoty          
w Stanach Zjednoczonych. Przy braku                                                                                         
jakichkolwiek sygnałów ostrzegaw-
czych, które mogą zaalarmować                                    
o uszkodzeniu nerwów w gałce ocz-
nej, jaskra pozostaje niebezpieczna           
i, co gorsza, nieodwracalna. Jedynie 
przy regularnym pomiarze ciśnienia we-
nątrzgałkowego - nie tylko podczas kon-
trolnych wizyt u okulisty - istnieje szansa 
wykrycia zagrożenia na tyle wcześnie, 
by rozpocząć leczenie.
W swoim nagrodzonym artykule „Get 
Smart: Contact lens of the Future, To-
day”, dr Thomas Quinn z Cornea and 
Contact Lens Section Council odnosi się 
do istotnej roli, jaką w diagnozowaniu 
jaskry odgrywać mogą soczewki kon-
taktowe. „Jeśli uda się zapewnić ciągły 
pomiar ciśnienia przy użyciu soczewek, 
pisze, wówczas szybciej będziemy cie-
szyć się zdrowszymi oczami”. 
Więcej informacji na stronie American 
Optometric Association www.aoa.org 

Antybakteryjne 
soczewki nowej 
generacji

„Futurystyczne” 
soczewki z apro-
batą FDA

Źródło: Optometry Today

 Źródło: ww.aoa.org

Informacja: MIDO TV

Leonardo Del 
Vecchio i 19,7 mld 
dolarów



Szukamy osób zainteresowanych prowadzeniem hurtowni regionalnych na terenie Polski.
Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr tel. 32 67 060 37

Oferta magazynowa soczewek organicznych

-75/-70 mm Sph -2,00/-10,00 cyl -2,00
-75/-70 mm Sph 0,00/-8,00 cyl -4,00
+65 mm Sph +2,00/+6,00 cyl -2,00

-75/-70 mm Sph -2,00/-15,00 
-75/-70 mm Sph -2,00/-12,00 cyl -2,00
-75/-70 mm Sph -2,00/-8,00 cyl -4,00
+65 mm Sph +2,00/+6,00 cyl -2,00

-75/-70 mm Sph -2,00/-15,00 
-75/-70 mm Sph -2,00/-12,00 cyl -2,00
-75/-70 mm Sph -2,00/-10,00 cyl -4,00

-75/+65 mm Sph -6,00/+4,00 cyl -2,00

-75/+65 mm Sph -6,00 do +6,00 cyl -2,00
+70 mm Sph 0,00/+5,00 do cyl -2,00
+65 mm Sph -4,00/+4,00 do cyl -4,00
+60 mm Sph 0,00/+8,00 do cyl -2,00
+55 mm Sph +2,00/+8,00 do cyl -2,00

+70 mm Sph 0,00/+5,00 do cyl -2,00
+60/55 mm Sph +2,00/+8,00 do cyl -2,00
+60 mm Sph +2,25/+6,00 do cyl -4,00

OPTIMA 1.49 UTWARDZONA LAKIEREM

OPTIMA 1.49 AR

-70/65 mm Sph -8,00/+6,00 do cyl -2,00
+65 mm Sph +0,00/+6,00 do cyl -4,00

OPTIMA 1.56 AR

-75/+65 mm Sph -6,00 / +6,00 cyl -2,00
OPTIMA 1.56 SUPERHYDROFOBOWA AR

-75/+65 mm Sph -10,00/+6,00 cyl -4,00
OPTIMA 1.58 TRIVEX AR

-75/+65 mm Sph -6,00/+4,00 cyl -2,00
OPTIMA 1.59 POLIWEGLAN AR

70 mm Sph -2,00/+3,00 Add. od 1,00 do 3,00
OPTIMA 1.49 DWUOGNISKOWA 

70 mm Sph -2,00/+3,00 Add. od 1,00 do 3,00
OPTIMA 1.49 DWUOGNISKOWA AR

70 mm Sph -2,00/+3,00 Add. od 1,00 do 3,00
OPTIMA 1.56 DWUOGNISKOWA FOTO

-70/+65 mm Sph -6,00/+6,00 do cyl -2,00
+70 mm Sph 0,00/+4,00 do cyl -2,00

OPTIMA 1.56 SUPERHYDROFOBOWA AP PREMIUM

OPTIMA 



SOCZEWKI OKULAROWE 
SEIKO W POLSCE

Hoya Lens Poland to wiodący pro-
ducent znanych na całym świecie, 
opartych na zaawansowanych 
technologiach optycznych - orga-
nicznych i mineralnych soczewek 
okularowych najwyższej jakości.
SEIKO to globalna marka pocho-
dząca z Japonii należąca do SEI-
KO Holdings Corporation. „Seiko”                  
w języku japońskim oznacza precy-
zję – jest to przesłanie towarzyszą-
ce marce od początku jej istnienia, 
które właśnie precyzję wskazuje 
jako najważniejszą cechę wszyst-
kich produktów powstających                                       
w firmie.
Firma SEIKO została stworzona         
w Japonii przez Kintaro Hattori        
w 1881 roku. Początkowo była to 
fabryka zegarów i biżuterii. Dzię-
ki innowacyjnemu podejściu na 
początku lat 50. powstał w firmie 
pierwszy na świecie automatyczny 
zegarek, a kilkanaście lat później 
– pierwszy zegarek na rękę z chro-
nografem. Japońscy inżynierowie 
Seiko są też twórcami pierwszego 
na świecie zegarka LCD w techno-
logii kwarcowej oraz pierwszego 
zegarka na rękę z wbudowanym 
telewizorem. Kolejne produkty       
w portfolio firmy to wyjątkowo 
precyzyjne urządzenia elektro-
niczne m.in. do pomiaru czasu na 
imprezach sportowych. Najwyższa 
jakość i precyzja produkowanych 

urządzeń spowodowały, że SEI-
KO stało się jednym z najbardziej 
znanych chronometrażystów na 
świecie – chronometry sportowe 
SEIKO towarzyszą zawodnikom na 
olimpiadach i międzynarodowych 
imprezach sportowych.
Marka SEIKO cieszy się zaufaniem 
milionów ludzi na całym świecie. 
Jej wysoka rozpoznawalność wy-
nika z nieustannej innowacyjności, 
zaawansowania technologicznego, 
wysokiej jakości i nowoczesnego 
wzornictwa.
SEIKO znane jest również na świe-
cie z wielu innowacji w dziedzinie 
optyki  okularowej - działalność 
ta rozpoczęta została przez SEIKO       
w 1942 roku. Jej celem było i jest 
zapewnienie niezwykłego kom-
fortu ludziom noszącym okulary.                                                                     
Z myślą o idealnych okularach, 
dopasowanych do indywidual-
nego stylu życia, w fabrykach SE-
IKO produkowane są soczewki                                 
o wyjątkowej jakości i parametrach 
technicznych oraz stylowe oprawy 
okularowe.
Obecnie japońskie soczewki okula-
rowe SEIKO to jedne z najbardziej 
zaawansowanych technologicznie 
soczewek okularowych klasy pre-
mium. Przeznaczone są dla najbar-
dziej wymagających klientów, ce-
niących wyjątkową jakość, estetykę 
i wysoki komfort użytkowania. Naj-

ważniejszą i wyróżniającą je cechą 
oprócz precyzji i wytrzymałości 
jest ich wyjątkowa lekkość – są też 
dużo cieńsze od innych soczewek 
dostępnych na rynku. 
Dzięki nieustannemu poszukiwa-
niu innowacyjnych rozwiązań słu-
żących zwiększaniu komfortu wi-
dzenia - SEIKO stało się specjalistą 
w produkcji lekkich i wyjątkowo 
cienkich soczewek, których walo-
ry estetyczne są widoczne nawet 
przy bardzo wysokich wartościach 
korekcyjnych.   
SEIKO Optical zwraca wyjątkową 
uwagę na wizualny aspekt swoich 
produktów – okulary są przecież 
ważnym elementem wizerunku, 
odpowiednio dobrane podkreślają 
osobowość ich użytkownika. Pro-
jektanci SEIKO dbają o to, aby ich 
produkty były eleganckie, stylowe 
i modne, dzięki czemu każda osoba 
może odnaleźć swój indywidualny 
styl. 
Seiko Optical Polska to nowa orga-
nizacja utworzona przez Hoya Lens 
Poland, posiadająca samodzielną               
i odrębną strukturę sprzedaży, ob-
sługi klientów oraz dystrybucji. 
Sprzedaż soczewek marek SEIKO 
oraz Starvision rozpocznie się 1 lip-
ca 2016.

Od 1 lipca 2016 roku nowym dystrybutorem soczewek okularowych SEIKO w Polsce jest firma Hoya Lens 
Poland. W strukturach Hoya Lens Poland powstała nowa organizacja - Seiko Optical Polska. 

Informacja: HOYA LENS POLAND

nowości
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Wiosenna akcja charytatywna 
Woody Polska i „Twój Optyk” 

W lutym i marcu bieżącego roku 
mieliśmy przyjemność po raz ko-
lejny spotkać się z podopiecznymi 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
nr 6 w Łodzi, by wręczyć dzieciom 
i młodzieży nowe okulary. Łódz-
ka placówka jest jedyną w woje-
wództwie łódzkim szkołą dla dzieci                                                            
i młodzieży z dysfunkcją narządu 
wzroku. Szkoła prowadzi kształ-
cenie i rehabilitację na wszystkich 
etapach edukacyjnych. Dzięki 
współpracy Woody Polska, „Twój 
Optyk” Beata Bagińska-Rubciak 
oraz RosaAlba Laboratorium Op-
tyczne, mogliśmy kolejny raz wspo-
móc dzieci i młodzież z poważnymi 
wadami wzroku. Woody Polska na 
tę okazję przekazało wiele swoich 
opraw okularowych, aby dzieci 
mogły wybrać te, w których wyglą-
dają i czują się najlepiej. Pracow-

nicy Woody Polska pomogli w do-
borze oprawek, a nad tym by były 
one odpowiednie do wad wzroku 
czuwała jak zawsze Pani Beata Ba-
gińska-Rubciak, która następnie 
wykonała odpowiednie szkła oku-
larowe. Wielkie zaangażowanie 
ze strony salonu optycznego Pani 
Beaty („Twój Optyk”) pozwoliło 
na dobranie soczewek do wszyst-
kich, także tych najbardziej skom-
plikowanych i wymagających wad 
wzroku. Cieszymy się, że możemy 
wspierać podopiecznych łódzkiej 
szkoły i mamy nadzieję, że  nowe 
okulary ułatwią dzieciom naukę 
oraz codzienne czynności. Jed-
nocześnie zdajemy sobie sprawę                                                                          
z tego, iż jest jeszcze wiele osób, 
które potrzebują pomocy, nie po-
przestajemy na tym co dotychczas 
udało nam się zrobić i już szykuje-

my się do kolejnych akcji przy oka-
zji, których nasz mały gest będzie 
dla kogoś powodem do radości. 
Chcemy sprawić, aby noszenie oku-
larów nie było tylko przykrym obo-
wiązkiem. Liczymy na to, że dzieci 
i młodzież dzięki nowym okularom 
nie tylko będą lepiej widzieć ale 
też poczują się lepiej, ładniej                                            
i pewniej siebie. Pomoc dzieciom 
daje nam wiele satysfakcji, a ich 
promienne uśmiechy tylko zachę-
cają nas do tego by kontynuować 
i rozszerzać tego typu akcje chary-
tatywne. Mamy ogromną nadzieję, 
że zachęcimy również inne firmy 
do pomagania tym, którzy tego 
potrzebują i sprawimy, aby bran-
ża optyczna wiązała się nie tylko 
z dobrym wzrokiem ale również                     
z dobrym sercem.  

Kolejna akcja charytatywna zorganizowana w Łodzi przez Woody Polska Beata Madej 
oraz „Twój Optyk” Beata Bagińska-Rubciak

Informacja:  Woody Polska
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SILMO 2016 
Doświadczenie optyczne w centrum uwagi

Po edycji targów w 2015 r. wyróż-
niającej się klimatem sprzyjającym 
biznesowi oraz bardzo pozytywny-
mi statystykami (znaczący wzrost 
liczby odwiedzających) „Najwięk-
szy Okręt Flagowy Branży Optycz-
nej” zapowiada tegoroczną sesję 
Silmo pod znakiem kontynuacji 
oraz dalszego doskonalenia struk-
tury organizacyjnej targów wokół 
4 uzupełniających się sektorów 
tematycznych: Moda, Zdrowie, In-
nowacja oraz Rozwój, będących 
odpowiedzią na aktualne potrzeby 
i wymogi rynku optycznego. Głów-
nym celem targów jest połączenie 
biznesu oraz kreatywności w taki 
sposób, aby zadowolić w maksy-
malnym stopniu oczekiwania za-
równo wystawców jak i odwiedza-
jących.   
Najróżniejsze strefy ekspozycji pre-
zentujące pełną ofertę branży op-

tycznej (oprawy optyczne, okulary 
słoneczne, szkła, kontaktologia, 
niedowidzenie, narzędzia i sprzęt 
optyczny, wyposażenie sklepów, 
itd.) będą mogły skorzystać z od-
nowionej scenografii targów, któ-
re w ub. r. zgromadziły ponad 950 
wystawców z całego świata oraz 
1 350 marek usytuowanych w 12 
sektorach. W każdej strefie targów 
będą miały miejsce animacje, które 
umożliwią profesjonalistom z bran-
ży odkrycie nowych rynków, zdo-
bycie nowej wiedzy, zapoznanie 
się z najnowszymi trendami oraz 
innowacjami, a także wzajemną 
wymianę doświadczeń.    

Animacje i mocne atuty targów 
SILMO 2016: 

  • Pop-Up Store aktualnych tren-
    dów

  • Secret Store lub handel 3.0
  • Silmo TV
  • Tendencje Mag by Silmo 
  • Sektor niedowidzenia
  • Strefa Ab Fab Lab poświęcona 
    nowym technologiom
  • Akademia Silmo wokół tematu  
    „Lektura”
  • Przyznanie nagród Silmo d’Or 
    w kategorii Innowacje & Krea-
    tywność

Światowa branża optyki spotka 
się w Paryżu w dniach od 23 do 26 
września 2016 r. Będzie to jedyna   
w swoim rodzaju okazja do dalsze-
go rozwoju sektora oraz wymiany 
doświadczeń między wybitnymi 
profesjonalistami w tej dziedzinie.

Informacja: Przedstawicielstwo 
targów SILMO w Polsce 

MIĘDZYNARODOWE TARGI FRANCUSKIE
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1.03.2016 - 30.06.2016 r.

Promocja „Pokochaj słońce” jest skierowana do salonów optycznych. 

Więcej informacji u Przedstawicieli Handlowych i Przedstawicieli regionalnych JZO oraz na www.jzo.com.pl po zalogowaniu.

KOrZYSTAJ Z ATrAKCYJNYCH CEN NA WYBrANE MAGAZYNOWE SOCZEWKI PrZECIWSŁONECZNE:

Izoplast 150 Praktis B85, S85 • Izoplast 150 M B85, S85, rB85 • Izoplast 150 Praktis Flash

Zaloguj się na 
www.jzo.com.pl i pobierz  

e-banery, broszurę i projekt plakatu



zyskaj 
podwójnie!

w programie 

Izoplast 150 Intro®+ / Intro® Mini+ RaBaT         %
Izoplast 150 Xperio B/G/RB Intro®+

®+ / Intro® Mini+
®+ / Intro® Mini+ RaBaT         %

®+ / Intro® Mini+

poznaj poTRzeBy swojego klienTa…

Zbieraj punkty! Zdobywaj nagrody!

ZaprosZenie dla 
dwóch osób na 
weekendowy event 
o charakterZe

premia

+25

Intuitiv® Plus Mio / Intuitiv® Plus / Intuitiv® Plus Mini

Intuitiv® Plus

Anateo® Plus Mio / Anateo® Plus / Anateo® Plus Mini

Anateo® Plus

Sirus® Plus Mio / Sirus® Plus / Sirus® Plus Mini

Sirus® Plus

Intro®+ / Intro® Mini+

Intro®+

RaBaT         %

+

+

+

+ zapasowe
modne +



Szczegóły promocji u Przedstawicieli Regionalnych i Przedstawicieli Handlowych JZO oraz na stronie www.jzo.com.pl po zalogowaniu.

Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących promocji mają charakter informacyjny. 

Dobry proDukt 
 atrakcyjna cena

PARA
DO PARY

7.03.2016 - 30.06.2016 r. 

SUPERrABATY 
INTRO®+

KUP PARĘ SOCZEWEK PROGRESYWNYCH  
W REGULARNEJ CENIE, 
             A DRUGĄ PARĘ SOCZEWEK KUPISZ 
             W CENIE SPECJALNEJ

ZObACZ tO  
Z JZO! 2016

ZbIERAJ PUNKtY!
 ZDObYWAJ NAGRODY!

1.03.2016 - 30.06.2016 r. 

2.01.2016 - 30.06.2016 r. 



„Fotopromocja” jest skierowana do salonów optycznych. 

Więcej informacji u Przedstawicieli Handlowych i Przedstawicieli Regionalnych JZO oraz na www.jzo.com.pl po zalogowaniu.

fotopromocja 2016 r.

FOTO PRAKTIS
KATEGORIA

0/2

Signature VII™ KATEGORIA

0/3

2
KATEGORIA

0/2

KORZYSTAJ Z ATRAKCYJNYCH CEN NA WYBRANE MAGAZYNOWE SOCZEWKI FOTOCHROMOWE

8.02.2016 - 30.06.2016 R.

TRZY POZIOMY SATYSFAKCJI 
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Z fascynacji kobietą
– jak powstają oprawy Caroline Abram

1. PANDORA 5307 

2. MELUSINE 134

3. ONDINE 194

4. MELUSINE 177

5. QUEEN 3207

6. NUBIA 219

7. GRACE 87 

8. GAYLA 127
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Z fascynacji kobietą
– jak powstają oprawy Caroline Abram

1. PANDORA 5307 

2. MELUSINE 134

3. ONDINE 194

4. MELUSINE 177

5. QUEEN 3207

6. NUBIA 219

7. GRACE 87 

8. GAYLA 127

1

2

3

4

29

Urodziła się w rodzinie optyków.  Jej matka jest twór-
czynią d’Opta  - paryskiego butiku, który był jednym             
z pierwszych, promujących niezależnych projektan-
tów okularów. Jej ojciec jest okulistą. Także Caroline 
Abram studiowała optometrię i  tak została wciągnięta               
w rodzinny biznes. A potem połączyła to co znała najle-
piej – świat okularów i artystyczną duszę.
Na eklektyzm jej kreatywności miało wpływ dzieciń-
stwo spędzone w Senegalu, w jej projektach widać 
feerię afrykańskich barw, fascynacje stylem retro oraz 
związek z indyjskim, bretońskim i polskim pochodze-
niem.
20 lat temu  wystartowała  z  małym biznesem i przez 
długi czas tworzyła ręcznie robione akcesoria okula-
rowe: łańcuszki i lupki. Dzięki tej eleganckiej biżuterii 
okularowej zyskała sławę. W 2008 roku Caroline Abram 
postanowiła stworzyć własną markę dostrzegając 
zapotrzebowanie na pociągające i eleganckie damskie 
oprawy okularowe podkreślające w prosty sposób 
kobiecość.
Pierwsze projekty ramek inspirowane były kształtem 
„kociego oka” . Wtedy nikt takich opraw nie miał,              

a optycy podchodzili do tych modeli sceptycznie.  
Obecnie „kocie oko” można odnaleźć niemal w każdej 
kolekcji. 
Wszystkie oprawki Caroline Abram są zaprojektowa-
ne tak, aby uwydatnić urodę kobiety i jej osobowość.          
W takich okularach kobieta ma się dobrze czuć i świet-
nie wyglądać.
Sekretem jej opraw są wznoszące linie, które mają          
za zadanie ukryć pewne niedoskonałości i  dać wraże-
nie radośniejszej twarzy. Subtelna różnica w kształcie 
oprawki może sprawić, że będzie ona inaczej wyglądała 
w zależności od wielkości głowy czy długości nosa.
Kolekcja jest bardzo zróżnicowana. Wybierać można 
spośród wzorów klasycznych i  dyskretnych po bardzo 
barwne i fantazyjne. Pomysłem projektantki jest zapre-
zentowanie tego samego modelu w wielu połączeniach 
kolorystycznych – takich niuansów oczekują kobiety. 
W najnowszej kampanii Caroline Abram pokazuje, że ko-
bieta ma wiele obliczy, a każde z nich można podkreślić 
odpowiednio dobraną oprawką. 

Caroline Abram to utalentowana artystka z Paryża, która każdy model kolekcji projektuje 
sama. Jej oprawy okularowe i okulary przeciwsłoneczne charakteryzuje ciekawa kolo-
rystyka, znakomite materiały i nietuzinkowe wzornictwo. Główna idea projektantki to 

pokazać piękno kobiety i podkreślić jej osobowość.
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Opracowanie INTEROPTYKA,
na podst. mat. pras. Optic Collet



P.H. OKO
ul. Dąbrowskiego 42 B

50-457 Wrocław
71 346 04  65 721 707 081

             www.moonlight.pl



Zapraszamy do naszego systemu zamówień
www.moonlight.pl
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Na pokazach mody króluje już lato, kolory paste-
lowe i transparentne akcesoria. Warto zwrócić 
uwagę na najnowszą propozycję polskiej marki 
DekOptica – kolekcję Cristal. 

Linia Cristal składa się z dwóch 
wariantów: delikatnych, półprzezro-
czystych malowań dostępnych 
w doskonale przyjętych modelach 
Celine i Sandra oraz modelu Adele 
zdobionego ręcznie malowanymi, 
kolorowymi „kleksami”. 

Aby podkreślić dyskretną elegancję linii 
Cristal, standardowe stalowe komponenty 
zostały pokryte warstwą 24-karatowego złota.

Jasne, częściowo transparentne, oprawki 
pięknie podkreślą opaleniznę i dodadzą 
skórze blasku, a pozłacane ozdoby sprawią, że 
każda kobieta poczuje się w nich wyjątkowo.

CRISTAL
DekOptica, Celine Cristal 

col.3803

DekOptica, Celine Cristal 
col.4391

DekOptica, Celine Cristal 
col.1232

DekOptica, Celine Cristal 
col.4380

DekOptica, Adele Dots col.1372

38



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

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

dek@dekoptica.pl
www.dekoptica.pl

model: Frame 505 col. 031
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Czego klient powinien oczekiwać 
od swojego optyka?

Wybierając optyka, zwykle zasięgamy 
rady naszych znajomych lub członków 
rodziny, mających w tej kwestii do-
świadczenie. Wybór i decyzja są o tyle 
trudne, że zgodnie z obowiązującymi 
regulacjami prawnymi, osoba  pro-
wadząca firmę świadczącą usługi op-
tyczne, nie musi posiadać stosownych 
kwalifikacji. 
Dlatego, aby mieć pewność, ze trafi-
liśmy pod fachową opiekę specjali-

sty, któremu możemy powierzyć nasz 
wzrok, należy zwrócić uwagę na jego 
wykształcenie. Niewiele osób zdaje 
sobie sprawę z tego, że obecnie optyk 
zdobywa swoje kwalifikacje nie tylko 
tradycyjną drogą rzemieślniczą (w za-
kresie podstawowej wiedzy z optyki 
czy też materiałoznawstwa). Współ-
cześni optycy kształcą się w szko-
łach policealnych oraz na wyższych 
uczelniach na poziomie licencjatów. 
Program ich kształcenia obejmuje 
również wiedzę medyczną, podstawy 
fizjologii i anatomii układu wzroko-
wego. Poszerza to znacznie zakres ich 

wiedzy  i kompetencji oraz umożliwia 
wnikliwą analizę przyczyn niedostat-
ków dobrego widzenia oraz pozwala 
na precyzyjne dopasowanie i dobór 
rodzaju soczewek i ich montażu, a tak-
że odpowiedniej dla nich oprawy.

W profesjonalnym salonie nie powinni-
śmy czuć się jak w sklepie z okularami. 
Jak powinna zatem wyglądać wizyta    
u prawdziwego specjalisty?

W chwili, gdy pojawiają się trudności związane z jakością widzenia, większość z nas stwierdza: 
„powinienem pójść do optyka po okulary”. W tym momencie pojawia się pytanie, którego optyka 

wybrać, aby mieć pewność co do jego wiedzy i kompetencji? W jaki sposób jesteśmy w stanie 
to rozpoznać? O kompetencjach i merytorycznych obowiązkach, którymi powinien cechować się 
profesjonalista w tej dziedzinie, opowiadają specjaliści: optyk i optometrysta Maciej Sokołowski 
oraz Marek Jakubowicz, optyk z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem, wiceprezes Krajowej 

Rzemieślniczej Izby Optycznej
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Ważne wykształce-
nie 

Wywiad z pacjen-
tem
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„Optyka musi cechować indywidual-
ne podejście do każdej osoby odwie-
dzającej salon. Dobrze przygotowany, 
czyli wykształcony optyk potrafi zadać 
właściwe pytania potencjalnemu pa-
cjentowi i współpracując z optome-
trystą lub lekarzem okulistą, doradzić 
jakie należy podjąć kroki, aby rozwią-
zać dany problem” – tłumaczy Marek 
Jakubowicz, optyk i wiceprezes Krajo-
wej Rzemieślniczej Izby Optycznej.
Dla profesjonalnego optyka ważna jest 
wiedza o stylu życiu przyszłego „oku-
larnika”. Jest ona istotna nawet wte-
dy, kiedy optyk wykonuje okulary na 
podstawie recepty,  z którą przychodzi 
klient. Obowiązkiem optyka jest zatem 
przeprowadzenie wywiadu z klientem, 
który pozwoli na pogłębienie infor-
macji o jego stylu życiu – rodzaju wy-
konywanej pracy, zainteresowaniach, 
czy też zwyczajach w życiu codzien-
nym. Wszystkie te informacje są bar-
dzo ważne dla wyboru odpowiednich 
opraw, rodzaju soczewek i sposobu ich 
montażu. Aby uzyskać pełen obraz, 
specjalista powinien zapytać także                       
o ewentualne genetyczne wady wzro-
ku, występujące w rodzinie pacjenta. 

Oprócz wykształconych, profesjonal-
nych optyków, istnieje także grupa 
„optyków – sprzedawców okularów”. 
Kładą oni nacisk głównie na „modę 
okularową”, traktując optykę jak jedną 
z wielu dziedzin handlu, a okulary jak 
wiele innych przedmiotów codzien-
nego użytku czy też gadżetów. Czy 
rozmawiamy ze sprzedawcą okularów, 
czy też z kompetentnym optykiem naj-
łatwiej ocenić,  analizując listę stawia-
nych pytań oraz sposób ich zadawania 
– jeśli ograniczają się one jedynie do 
kwestii „modowych”, z pominięciem 
istotnych pytań o styl życia i jakość na-
szego widzenia, najprawdopodobniej 
mamy wówczas do czynienia ze zwy-
kłym sprzedawcą. 
 „Bez zaufania ta profesja nie istnieje. 
Optyk to nie jest zwykły sprzedawca. 
Optyk to osoba, która powinna wyka-

zać się umiejętnością rozmowy o po-
trzebach wzrokowych osoby, która do 
niego przychodzi” – stwierdza optyk 
Maciej Sokołowski, członek Krajowej 
Rzemieślniczej Izby Optycznej.
Podsumowując, profesjonalnego op-
tyka możemy poznać po jego wy-
kształceniu i umiejętności przeprowa-
dzenia rzeczowej rozmowy z klientem. 
Taki specjalista posiada odpowiednią 
wiedzę na temat korekcji wad wzro-
ku, znajomości właściwości soczewek 
i opraw okularowych, a także umiejęt-
ności montażu okularów. 
„Optyk musi mieć czytelne poczucie 
misji zawodowej. To osoba, która sprze-
daje dobre widzenie” – dodaje Marek 
Jakubowicz, optyk i wiceprezes Krajo-
wej Rzemieślniczej Izby Optycznej.

Krajowa Rzemieślnicza Izba Optycz-
na (KRIO) – organizacja samorządu 
zawodowego, zrzeszająca obecnie                       
6 cechów optycznych, których człon-
kowie prowadzą około 900-set salo-
nów, sklepów czy też usługowych pra-
cowni optycznych. Jej początki sięgają 
lat siedemdziesiątych XX wieku, kiedy 
to środowisko optyków miało swoją 
reprezentację  w ramach Komisji Bran-
żowej usytuowanej przy ówczesnym 

Centralnym Związku Rzemiosła (CZR), 
a od 1996 r działający pod nazwą Zwią-
zek Rzemiosła Polskiego (ZRP). 
Jednym z fundamentalnych warun-
ków, pozwalających na przynależność 
do Cechu Optycznego, jest posiadanie 
kwalifikacji zawodowych i co najmniej 
trzyletni staż pracy. Ponadto, jednym     
z podstawowych dokumentów obo-
wiązujących osoby zrzeszone w ce-
chach optycznych jest Kodeks Etycz-
no-Zawodowy Optyka. W ten sposób 
KRIO bierze na siebie część odpowie-
dzialności za działanie zrzeszonych op-
tyków, dając tym samym świadectwo 
ich umiejętnościom i kompetencjom.
KRIO systematycznie szkoli zrzeszo-
nych optyków, współpracując w tym 
zakresie z ośrodkami akademickimi, 
takimi jak: Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet 
Medyczny w Poznaniu, Uniwersytet 
Warszawski, jak też Politechnika Wroc-
ławska.

Więcej informacji: www.krio.org.pl 

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

Optycy, a  „sprze-
dawcy okularów”
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Marek Jakubowicz, optyk z ponad trzydziestoletnim doświadcze-
niem, wiceprezes Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej

Krajowa
Rzemieślnicza 
Izba Optyczna



WARSZAWA W dniu 27 stycznia, w wieku 
64 lat odszedł nasz kol. Andrzej Biernacki. 
Był jednym z współzałożycieli Cechu Op-
tyków w Warszawie, jak również w latach 
1995-1998 jako pierwszy pełnił funkcję 
Starszego Cechu. Czynnie uczestniczył 
w pracach związanych z tworzeniem 
Statutu oraz regulaminów dotyczących 
pracy Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu 
Cechowego i Regulaminu Wewnętrzne-
go  Rady Mężów Zaufania.  Regulamin 
ten zawierał  kryteria jakie powinien 
spełniać zakład optyczny oraz zakres 
dokumentów wymagany przy przyjęciu 
nowego członka Cechu. Andrzej Bierna-
cki brał również udział w przygotowaniu 
Kodeksu Etyczno-Zawodowego, zawie-
rającego obok definicji zawodu optyka, 
wymagania zarówno formalne dla człon-
ka organizacji, jak również obowiązki 
dotyczące jakości wykonywania usług 
oraz etyki zawodowej i kultury wyma-
ganej od każdego z optyków będących 
członkami Cechu. Dokument ten stano-
wił podstawą Kodeksu przyjętego przez 
Zjazd Delegatów KRIO, którym do dzisiaj 
posługują się cechy zrzeszone w Izbie. 
Andrzej Biernacki był również jednym 
z założycieli Krajowej Rzemieślniczej 
Izby Optycznej. W latach 1999-2015 peł-
nił funkcję Podstarszego Cechu. Mimo 
problemów zdrowotnych angażował się 
w pracę Zarządu Cechu i  przez  wiele lat 
działał społecznie na rzecz organizacji.
Rodzinie Zmarłego, wyrazy głębokie-
go współczucia  składają  członkowie 
oraz Zarząd Cechu Optyków w War-
szawie.

KRAKÓW Serdecznie zapraszamy Opty-
ków oraz przyjaciół naszego cechu na ob-
chody Święta Patrona Optyków Polskich 
- Św. Hieronima, które w tym roku odbę-
dzie się w dniach 9 - 11 września w Boch-
ni. W planie zwiedzanie wystawy optycz-
nej, oraz kopalni soli wraz z podziemną 
przeprawą łodziami, wspólne grillowa-
nie, uroczysty bankiet, msza święta oraz 
relaks w SPA.
Więcej informacji: www.mcokrakow.pl

WARSZAWA Informujemy, że w dniach 
13-14 lutego zakończył się kurs refrakcji 
I stopnia, w szkoleniu uczestniczyło 56 
osób. W dniach 12-13 marca rozpoczęły 
się zajęcia kolejnej edycji kursu refrakcji  
II stopnia. Przyjmujemy zapisy  na kolej-
ną edycję kursu refrakcji stopnia III, roz-
poczęcie planowane jest we wrześniu. 
Pełna informacja wraz z programami 
kursów dostępna jest również na stronie 
internetowej Cechu - 
www.cechoptyk.waw.pl. 

Zgłoszenia przyjmuje telefonicznie lub 
pocztą elektroniczną Biuro Cechu - tel. 
22 635 78 67, od poniedziałku do piątku 
w godz. 9:00-13:00, 
e-mail: cech.optyk@interia.pl

GDAŃSK Zarząd Pomorskiego Cechu 
Optyków w Gdańsku zaprasza  do udziału 
w Kursie Refrakcji, którego celem jest po-
szerzenie wiedzy teoretycznej i praktycz-
nej z zakresu optyki oraz refrakcji.
Kurs refrakcji prowadzą doświadczeni 
optometryści z wieloletnim stażem: Zbi-
gniew Stojałowski wraz z zespołem opto-
metrystów.

Program szkolenia:
  • optyka
  • soczewki okularowe
  • optyka fizjologiczna
  • prezbiopia
  • efekt pryzmatyczny
  • procedury pomiaru wady refrakcji
  • epidemiologia wady refrakcji
Czas trwania:
112 godzin zajęć, w tym 50 % zajęć prak-
tycznych
7 spotkań weekendowych 
(14 dni po 8 godzin lekcyjnych)
Termin: 
21.05.2016 r. – 14.08.2016 r.
Miejsce szkolenia:
Gdańsk, ul. Piwna ½ siedziba Pomorskiej 
Izby Rzemieślniczej MŚP
Cena: 2100,00 zł
Zapewniamy:
  • materiały szkoleniowe
  • przerwę kawową
  •  dyplom uczestnika szkolenia

Celem zgłoszenia udziału w szkoleniu, 
prosimy o przesłanie karty zgłoszeniowej, 
którą można pobrać  ze strony interneto-
wej na adres pomorski.cech@wp.pl
Po otrzymaniu zgłoszenia i zakwalifiko-
waniu kandydata na szkolenie, Cech po-
wiadomi każdego oddzielnym pismem        
z podaniem szczegółowych informacji.
Kontakt:
Pomorski Cech Optyków
tel. 58 305 45 77

wieści z Cechów

Wspomnienie

Informacje własne biur Cechów

Kurs refrakcji 
w Pomorskim 
Cechu Optyków

Obchody Święta 
Optyków Polskich 
- Hieronim 2016

Kursy refrakcji
w Cechu Optyków 
w Warszawie
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KRAKÓW 1 lutego 2016 r. w pięknej sali 
„Na kotłowem” przy ul. Westerplatte 18      
w Krakowie odbyło się piąte - jubileuszo-
we Pożegnanie kolędy. Podczas spotkania 
przybyli goście śpiewali kolędy oraz pa-
storałki a przygrywał  Ostatni  „Czaro-
dziej” Krakowa Olek „Makino” Kobyliński. 

Historie Krakowskich pastorałek opowiadał Leszek Mazan oraz 
Mieczysław Czuma. Nie zabrakło również tradycyjnego już ła-
mania chlebem oraz życzeń na nowy 2016 rok. Serdecznie za-
praszamy na kolejne spotkanie w przyszłym roku.

Informujemy, iż 13 lutego w pięknej sali „Na kotłowem” po raz 
drugi odbył się Walentynkowy Bal Optyków oraz przyjaciół 
Małopolskiego Cechu Optyków. Przygrywał zespół „Andrusy” 
z Olkiem „Makino” Kobylińskim – Ostatnim Czarodziejem Kra-
kowa.
Na bal przybyło wielu znakomitych gości m. in. Prezes Krakow-
skiej Kongregacji Kupieckiej – Wiesław Jopek, Prezes Krajowej 
Rzemieślniczej Izby Optycznej – Jan Witkowski, Prezes Towa-
rzystwa Kram Sukiennice – Małgorzata Rusiłko, Prezes Cechu 
Złotników – Ryszard Dąbrowa, V-ce Prezes Małopolskiej Izby 
Rzemiosła i Przedsiębiorczości – Grzegorz Mielnicki, V-ce Prezes 
Cechu Skórzanego – Andrzej Dębowski, Przewodniczący Komi-
sji Rewizyjnej Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczość 
– Tadeusz Walczak, Członek Zarządu Krajowej Rzemieślniczej 
Izby Optycznej – Andrzej Dąbrowski, natomiast „wodzirejem” 
wieczoru  był  sam  Prezes  Małopolskiego  Cechu  Optyków – 
Marian Wójcik. Impreza odbyła się w stylu „retro”, a więc wszy-
scy przybyli goście zaprezentowali się w przepięknych strojach 
symbolizujących minione epoki.

Jeszcze przed rozpoczęciem tańców każda kobieta otrzymała 
piękną czerwoną „walentynkową” różę. Podczas zabawy nie 
brakowało różnych konkursów oraz niespodzianek. Konkurs 
na najpiękniejsze stroje RETRO wygrali: Anna Dąbrowa oraz 
Ryszard Dąbrowa, drugie miejsce zajęli Anna Tokarczyk oraz 
Michał Węglik, na najniższym stopniu podium stanęli: 
Szumiec Beata oraz Tadeusz Walczak. Wszyscy otrzymali „wa-
lentynkowe” półsłodkie czerwone wina. Konkurs na najszyb-
szych „pożeraczy” pączków wygrał z wielką przewagą Artur 
Szot, który otrzymał nalewkę własnej roboty przez Prezesa 
MCO Mariana Wójcika, drugi okazał się Paweł Wójcik, który 
otrzymał specjalnie na tą okazję upieczony chleb przez pie-
karnię Emila Górnisiewicza, natomiast trzeci był Henryk Wójcik 
któremu wręczono salami. W dalszej części wieczoru nastąpiło 
losowanie spośród wszystkich obecnych balowiczów. Szczęś-
liwców losowała Marta Kokoszka. Wysokiej klasy zestawy filiża-
nek firmy „Ambition” otrzymał Andrzej Dębowski oraz Jolanta 
Szmit, natomiast specjalne „walentynkowe” czerwone wina 
otrzymali: Marta Kokoszka, Grzegorz Mielnicki, Paweł Wójcik 
oraz Tadeusz Walczak.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym oraz ser-
decznie zapraszamy w przyszłym roku.

wieści z Cechów

Pożegnanie kolędy w MCO 
w Krakowie

Informacja własna MCO w Krakowie

Walentynkowy Bal Optyków4
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targi optyczne

„W ramach wyzwania, które przed sobą 
postawiliśmy, nie tylko chcieliśmy po-
wtórzyć ubiegłoroczny sukces, chcieli-
śmy także osiągnąć więcej”, jak skomen-
tował Prezes MIDO, Cirillo Marcolin. 
„Dzięki udziałowi i wkładowi wniesio-

nemu przez wszystkie firmy, kupców                   
i media,  z których wszystkie te podmioty 
potwierdziły zaufanie do nas, ponownie 
byliśmy w stanie umocnić się na pozycji 
lidera, jeżeli chodzi o to duże wydarze-
nie. Jakość produktów, zorganizowanych   

wydarzeń, a także goście tegorocznej 
edycji MIDO – wszystko to stanowi do-
wód doskonałych wyników, osiągniętych 
przez nas w tym roku”.
„Informacje zwrotne od dostawców mó-
wią wszystko na temat pozytywnego, 
proaktywnego nastroju, który zdomino-
wał tegoroczną edycję targów, utwier-
dzając nas w przekonaniu, jakoby ciągłe, 
nieprzerwane poświęcenie się badaniom 
i poszukiwaniom nowych biznesów było 
właściwą ścieżką.” - jak stwierdził Wice-
Prezes targów MIDO, Giovanni Vitaloni.
MIDO 2016 było ciekawsze także w wy-
miarze mediów społecznościowych:        
w porównaniu z edycjami w latach ubie-
głych, mogliśmy być świadkami 100% 
wzrostu w zakresie treści i interakcji 
związanych z wystawą. Oficjalny hashtag 
#MIDO2016 znalazł się w ponad 10,000 
postów na Instagramie, a od otwarcia 
wydarzenia liczba jego fanów na facebo-
oku powiększyła się o ponad 2000 osób.
Polskie firmy uczestniczące w targach 
MIDO 2016: AM GROUP, DG GROUP,    
MDT SP. Z O.O., ONSDOUN, WIDE VISION, 
OPTIBLOK SP. Z O.O., PH OKO S.C., SCOR-
PION EYEWEAR TOMASZ URBAN, VISION 
& FASHION.

Nie możemy doczekać się ko-
lejnej edycji MIDO, zaplano-
wanej między 25. a 27. dniem 
lutego 2017.

MIDO 2016 - „MORE!”  
Więcej działów, więcej wystawców, więcej gości...

Opracowanie: INTEROPTYKA 
na podst. mat. pras. Organizatorów

Mediolan, 46 edycja tar-
gów MIDO zakończyła się  
z wynikami, które w każ-
dym zakresie cechowało 

słowo „więcej”, szczególnie  w porównaniu do targów ubie-
głorocznych - chodzi o wzrost ilości i jakości wystawców,       
z 106 nowymi zgłoszeniami najlepszych firm z całego świata, 
a także nowy rekord liczby odwiedzających – ponad 52,000 
osób wzięło udział w wydarzeniu, co stanowi 7% wzrost,     
w stosunku do roku 2015.
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MIDO 2016 IS “MORE!” 
More sections, more exhibitors, more visitors 

Never Ending Wonder returns from February 25 to 27, 2017 
 

Milan, March 1st, 2016. Edition number 46 of MIDO closed yesterday, standing out with results 
that were all more: increased exhibition space - the new MORE! area was a winner with everyone 
- a rise in the number and quality of exhibitors, with 106 new entries and the best of the industry 
from all over the world plus the new all-time record of over 52,000 visitors, up by 7% on 2015. 
 
“Our challenge was not just to repeat the success of last year”, commented the President of MIDO, 
Cirillo Marcolin, “but to try and do more. Thanks to participation and input from all the companies, 
buyers and media who confirmed their confidence in us, we have once again managed to reaffirm 
the world leadership position of this big event. The quality of products, events and guests we saw 
at MIDO are proof of the excellent results we have achieved again this year”.  
 
“Feedback from exhibitors”, commented the Vice President of MIDO Giovanni Vitaloni, “says it all 
about the positive, proactive mood that dominated at this edition, strengthening our conviction 
that continual, relentless dedication to research and scouting for new businesses is the right way to 
go”. 
 
MIDO 2016 was also more social: compared to previous editions, it saw a 100% increase in 
exhibition-related content and interaction. The official hashtag #MIDO2016 featured in over 
10,000 Instagram posts and Tweets, while since the opening of the event the number of Facebook 
fans has increased by more than 2000.  
 
Here’s looking forward to the next MIDO, from February 25 to 27, 2017. 
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targi optyczne

BRNO 18-20.03.2016 r. 22. Międzynaro-
dowe Targi Optyki, Optometrii i Okuli-
styki były świętem branży optycznej. 
Potwierdzony został wzrost na rynkach 
czeskim i słowackim oraz wzrost op-
tymizmu kupujących. W porównaniu 
z ubiegłym rokiem wzrosła liczba wy-
stawców oraz powierzchni wystawien-
niczej a także odwiedzających. Pawilon 
B na OPTA 2016 wypełniony był do 
ostatniego miejsca. Zaprezentowało 
się 157 wystawców, w tym zagranicz-

nych z 21 krajów. Liczbę odwiedzają-
cych szacuje się na 5700 osób. Opty-
cy zapoznali się z nowymi kolekcjami 
opraw okularowych, aktualną ofertą 
soczewek do korekcji i soczewek kon-
taktowych, instrumentów optycznych 
i okulistycznych.
Targom towarzyszył konkurs TOP OPTA 
2016 oraz bogaty program OPTA FO-
RUM - ponad 20 wykładów na ciekawe 
tematy. Kolejną atrakcją targów była 
wspaniała impreza w sobotę w cen-

trum muzyki klubowej SONO w której  
wzięło udział ponad 900 osób.
Współorganizatorem targów jest Sto-
warzyszenie Czeskich Optyków i Opto-
metrystów.
23. Międzynarodowe Targi Optyki, Op-
tometrii i Okulistyki odbędą się od 10 
do 12 marca 2017. 

Těšíme se na shledanou!

Opracowanie: INTEROPTYKA 
na podst. mat. pras. Organizatorów

fo
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POZNAŃ  W dniach 18-19 marca 2016 r. w hali nr 11 Między-
narodowych Targów Poznańskich odbyła się kolejna edycja 
Poznańskiego Salonu Optycznego.
Wzięło w nim udział 51 firm wystawiających, które zapre-
zentowały pełne spektrum branży optycznej począwszy 
od najnowszych trendów opraw okularowych przez szkła                    
i soczewki kontaktowe, okulary sportowe i przeciwsłonecz-
ne, okulary dla dzieci oraz nowoczesny sprzęt i urządzenia 
do wyposażenia zakładów optycznych.
Poznański Salon Optyczny odwiedziło ok. 350 optyków, op-
tometrystów oraz osób związanych z branżą.
W godzinach wieczornych w piątek 18 marca wszyscy 
uczestnicy PSO skorzystali z poczęstunku przy stole szwedz-
kim przygotowanym przez organizatorów.
Na kolejną edycję Poznańskiego Salonu Optycznego zapra-
szamy w m-cu kwietniu 2017 r.

Poznański Salon Optyczny

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

fot. INTEROPTYKA,
W. Maciejewski



Obok pełnej gamy magazynowych i recepturowych soczewek okularo-
wych, oferujemy również niezbędne akcesoria optyczne takie jak etui, 
ściereczki, czy płyny do czyszczenia okularów. Współpracujemy tylko 
z wiodącymi producentami tych produktów, co gwarantuje ich wysoką 
jakość, krótkie terminy dostaw oraz przystępne ceny.
Zaletą sprzedawanych przez nas soczewek jest ich smuklejsza i lżejsza 

budowa w odróżnieniu od innych obecnie stosowanych produktów.
Nasza oferta zawiera zarówno nisko– jak i wysokoindeksowe soczewki 

w atrakcyjnych cenach.
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OPTOMAX Sp.J.
www.optomax.pl

Soczewki przez nas dostarczane posiadają znak CE i są produkowane 
wg Dyrektywy Medycznej 93/42/EEC. W Polsce produkty te posiadają 
dopuszczenie nr ID: 4524 0793 6600.

OPTOMAX Sp.J.

Szukamy osób/fi rm zainteresowanych prowadzeniem
hurtowni regionalnych na terenie Polski.

OPTOLENS 1.50 HMC – 5,00 zł (netto)
ø 65 / ø 70    –6.00/+6.00 do cyl. –2.00

OPTOLENS 1.50 HC – 4,00 zł (netto)
ø 65 / ø 70    –6.00/+6.00 do cyl. –2.00

Sfera +3,00
Krzywa +7,50/–4,50

Sfera –4,50
Krzywa +3,50/–8,00

Sfera +3,00
Krzywa +6,00/–3,00

Sfera –4,50
Krzywa +2,50/–7,00

1,8 mm

1,5 mm

1,5 mm

1,2 mm

Soczewka

Powłoka bazowa
Powłoka twarda

System AR

Powłoka wierzchnia
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2 kwietnia w Hotelu Best We-
stern Premier Kraków Hotel, 
odbyła się kolejna odsłona Mię-
dzynarodowych Targów Bran-
żowych o nazwie: KRAKOWSKA 
WIOSNA OPTYCZNA 2016. 

Targi wpisały się już na stałe w kalendarium wydarzeń op-
tycznych w Polsce, gdyż to już po raz siódmy gościliśmy 
firmy nie tylko z Polski, ale także z Włoch, Niemiec, Francji, 
Rosji, Czech. Tegoroczne targi zakończyły się po raz kolej-
ny wielkim sukcesem – gościliśmy rekordową ilość firm bo 
aż 28 wystawców:
JOHNSON & JOHNSON, CARL ZEISS, VERMARI, HILARY, 
OPTIBLOK, OPMATIC, RAKO OPTYK SERVIS, FOCUS, IVON-
LENSES, SCORPION EYEWEAR, BODYYCH, KOH, TAR –POL, 
F.H.U. RADWAŃSKI BOGDAN, WOODY POLSKA, DEK – OP-
TICA, MOREL POLSKA, P.H.U. ALMAREX, SERV – OPTIC, HQ 
OPTIK, VIDI VICI, F.H.U. ROGOWSCY, TISARD, MERTZ EY-
EWEAR, OPTOVIT, DANIEL SIEPRAWSKI F.H.U, PORTMAN, 
EVANESCENCE.
Swoją obecnością zaszczycili nas oraz wystawę oglądali: 
Prezes Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej Wiesław Jopek, 
Prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości 
Janusz Kowalski, V-ce Prezes Cechu Rzemiosł Skórzanych    
i Innych Zawodów Andrzej Dębowski, Zarząd Małopol-
skiego Cechu Optyków w składzie: Marian Wójcik, Roman 
Brożek, Edward Kluza, Stanisław Mężyk, Jerzy Dobrowol-
ski, Grzegorz Mielnicki, Izabela Barczyk, Anna Skrzypek, 
Halina Góral – Bulek, Marek Broszkiewicz, jak również wie-
lu znakomitych gości w tym Optycy z całej Polski.
Oprócz szerokiej gamy oprawek okularowych dla doro-
słych oraz dzieci, można było również zobaczyć okulary 
przeciwsłoneczne na lato 2016, podglądnąć najnowszy 
sprzęt optyczny, posłuchać ciekawych prezentacji, za-
kupić części zamienne do naprawy okularów. Już po raz 
drugi spotkaliśmy się z sytuacją, kiedy ze względu na brak 
miejsca byliśmy zmuszeni do odmawiania firmom po-
wierzchni wystawienniczej.

Krakowska Wiosna Optyczna
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Opracowanie INTEROPTYKA,
na podst. mat. pras. Małopolskiego 

Cechu Optyków

fot. mat. pras.

Podczas części oficjalnej Srebrnym Medalem im. Jana Kilińskie-
go odznaczona została Pani Anna Skrzypek, Honorową Odznakę 
Rzemiosła otrzymał Pan Tadeusz Kowalczyk. Wręczono również 
dyplomy uznania wystawcom w podziękowaniu za pomoc w or-
ganizacji Krakowskiej Wiosny Optycznej 2016.
Po części oficjalnej wszyscy goście odwiedzający targi oraz wy-
stawcy zostali zaproszeni do restauracji gdzie miał miejsce po-
częstunek i czas na rozmowy biznesowe oraz te zupełnie nie 
związane z branżą optyczną.
Już teraz bardzo serdecznie zapraszamy na kolejną odsłonę na-
szych targów na wiosnę roku 2017.
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Urządzenie BrainPort przetwarza obraz 
z kamery umieszczonej w okularach na 
prosty, biało-czarny obraz, który jest 
wysyłany do matrycy językowej, którą 
wkłada się do ust i kładzie na języku - jak 
lizak. Na matrycy jest 400 mini elektrod 
(20x20). Białe punkty obrazu są odwzo-
rowane przez stymulację słabym prą-
dem. Czarne pozostają bez stymulacji. 
W ten sposób odczuwa się obrazy za 
pomocą bogato unerwionego języka. 
Rezultaty są bardzo zachęcające. Nawet 
po krótkim szkoleniu można rozpozna-
wać proste kształty i lokalizować obiek-
ty. Urządzenie pomaga poruszać się (np. 
po przejściu dla pieszych). 
BrainPort dostępny jest w ofercie Nie-
publicznego Zakładu Opieki Zdrowot-
nej OPTIMED. Firma oferuje 10-godzinne 

szkolenie. OPTIMED udziela ambulato-
ryjnych świadczeń zdrowotnych w za-
kresie OKULISTYKI oraz prowadzi dobór 
okularów, soczewek kontaktowych i do-
bór POMOCY OPTYCZNYCH.
Więcej o BrainPorcie: www.wicab.com 
lub: www.zobaczinaczej.pl

Okulary DEEP OPTICS monitorują odle-
głość źrenic i automatycznie dostoso-
wują PD. Deep Optics jest firmą, która 
zajmuje się nowymi technologiami          
w dziedzinie optyki. Obecnie pracuje 
nad prototypem okularów, który auto-
matycznie dostosowuje się do potrzeb 
użytkownika. Odbywa się to płynnie za 
pomocą specjalnych, wbudowanych 
czujników.
Dla ludzi, którzy mają problemy z wi-

dzeniem obiektów w oddali aby potem 
skupić się na bliży, może to być męczące, 
żeby zawsze nosić swoje okulary do czy-
tania, okulary do dali lub inne pomoce. 
Nowa technologia przewiduje okulary, 
które automatycznie dostosowują się do 
potrzeb użytkownika. Ostrość optyczna 
jest ustawiana automatycznie. Soczew-
ki w okularach płynnie zmieniają przej-
rzystość i w ten sposób mogą zmieniać 
załamanie światła, gdy przepływa przez 
nie prąd elektryczny.
Nowe okulary używają technologii Om-
nifokus, w której stosuje się warstwy cie-
kłych kryształów w szkle. Są one również 
określane jako materiał dwójłomny. Po 
wyłączeniu prądu elektrycznego płyną-
cego przez nie, asymetryczne molekuły 
zmieniają swoją pozycję w cieczy. W ten 
sposób, światło jest różnie załamywane 
i moc jest przystosowana do potrzeb 
użytkownika.
Aby imitować naturalną wizję, soczewka 
nie może zmienić swej mocy optycznej 
bez zmiany struktury fizycznej. Tech-
nologia ciekłokrystaliczna pozwala nie 
tylko na to. Materiał ciekłokrystaliczny 
może skutecznie zmieniać współczyn-
nik załamania światła w wyniku napięcia 
indukowanego elektrycznie. Poprzez 
indukowanie napięcia na profil warstwy 
ciekłokrystaliczej (LC) , możemy uzyskać 
gradient indeksów refrakcji, które gene-
ruje soczewka.
W oprawie okularów wbudowane są 
czujniki, które monitorują w sposób cią-
gły rozstaw źrenic użytkownika. Zmienia 
się to zawsze, gdy staramy się skupić na 
czymś wzrok. Czujniki przeliczają odle-
głość i natychmiast coś zmieniają, wy-
syłając sygnał elektryczny do ciekłych 
kryształów w okularach. 
Jeśli płynie prąd przez okulary, ostrość 
jest ustawiana automatycznie na odle-
głość.
Firma obecnie wciąż pracuje nad podsta-
wowym prototypem w tej technologii. 
W ciągu najbliższych dwóch lat firma 
DEEP Optics chce wykonać testy z oso-
bami noszącymi okulary.
https://youtu.be/3qMi55ejWmY 

Okulary samoog-
niskowe

Rewolucyjne 
urządzenie Brain-
Port 

 Źródło: mat. pras. DEEP Optics

Szkolenie w firmie OPTIMED z obsługi urządzenia BrainPort 

 Źródło: mat. pras. OPTIMED

technika i optyka
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Dalí to najlepiej znany przedstawiciel surrealizmu – kie-
runku, którego twórcy odwoływali się do podświado-
mości, wykorzystując wizje senne, swobodne skojarze-
nia, automatyzm psychiczny. Wielokrotnie udowadniał, 
że jest nie tylko artystą wielkiego talentu, ale także 
jedną z największych osobowości XX w. 

Miał tyle samo zwolenników, co przeciwników, a piewcy 
jego sztuki nierzadko ostro spierali się z jego krytykami. 
Fascynujące prace tego artysty pełne są niedopowie-
dzeń, elementu tajemnicy, wieloznacznych skojarzeń, 
a przez wykorzystanie erotyki często znajdują się na 
granicy powszechnie przyjętych norm przyzwoitości. 
W swojej twórczości stosował „metodę paranoiczno-
krytyczną”, której nazwę sam wprowadził, jednak nigdy 
nie wyjaśnił dokładnie, co ukrył pod tym terminem.              
W próbach jego definiowania pojawia się chęć przedsta-
wienia irracjonalności przy pomocy doskonałej techniki 
i niespotykanych w rzeczywistym świecie skojarzeń.

Optyczne fascynacje 
Salvadora Dalí 
(1904 -1989)

W tym roku kontynuujemy cykl artykułów poświęcony dziełom sztuki, w których zdoby-
cze optyki w wyjątkowy sposób wzbogaciły ich artystyczny wyraz. Staramy się wyjaśniać 
tu, jakimi środkami zostały osiągnięte widoczne efekty i czemu to służyło. 
Kolejne numery poświęcone będą dziełom sztuki powstałym w XX w., kiedy to wyjątko-
wo często sztuka spotykała się z nauką.
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Artysta kilkakrotnie w swojej karierze w sposób otwarty 
mówił o swoich fascynacjach zdobyczami nauki. Był 
pod ogromnym wrażeniem odkryć Alberta Einsteina                  
i Sigmunta Freuda, dokonań w dziedzinie genetyki,          
a także fizyki kwantowej. Na jego twórczość wpłynęły 
również zdobycze optyki. Wykorzystywał złudzenie 
optyczne, które określane jest jako obrazy podwójne 
lub obrazy wieloznaczne, które można interpretować 
na dwa lub więcej sposobów. Artysta dobiera kształty 
w taki sposób, że w zależności od tego, na którą część 
pracy patrzymy widzimy dwa różne obrazy. Za przy-
kład może posłużyć tu Targ niewolników ze znikającym 
portretem Woltera z 1940 r., gdzie grupa osób 
ustawiona jest w taki sposób, że widzimy tytu-
łowy targ niewolników albo twarz Woltera, 
jednak obu obrazów nie możemy odczytać 
jednocześnie. 
W obrazie Gala kontemplująca Morze Śród-
ziemne, które po dwudziestu metrach staje się 
portretem Abrahama Lincolna Dalí wykorzystał 
pracę Leona D. Harmona, amerykańskiego 
cybernetyka, przedstawiającą twarz Lincol-
na z banknotu pięciodolarowego. Harmon 
zajmował się percepcją grafiki komputerowej. 
W 1973 r. jako ilustrację do swojego artykułu 
dotyczącego rozpoznawania ludzkiej twarzy 
zamieścił portret Lincolna złożonego z rów-
nych kwadratów, niczym z pikseli w dużym 

powiększeniu. Dalí wykorzystał go w swojej pracy nie 
tylko stosując podobną zasadę. Patrząc z bliska widzi-
my nagą Galę (wielką miłość artysty i jego wieloletnią 
partnerkę) podziwiającą widok za oknem, jednak kiedy 
oddalimy się od pracy, naszym oczom ukaże się twarz 
prezydenta Stanów Zjednoczonych. Do stworzenia 
tego obrazu, jak i kilku innych powstałych w latach 70., 
artysta wykorzystał stereoskop – urządzenie służące do 
obserwowania dwóch zdjęć tego samego przedmiotu 
wykonanych z różnych punktów widzenia, dzięki czemu 
możliwe jest uzyskanie wrażenia głębi. 

Jedną z ciekawszych prac z tego okresu jest Ręka 
Dalego osłaniająca Złote Runo w formie chmury, 
aby pokazać Gali świt, całkiem nagi, bardzo, bardzo 
daleko za słońcem. To obraz złożony z dwóch uzu-
pełniających się płócien, gdzie Dalí wykorzystuje 
stereoskopię. Sam artysta tłumaczył czerpanie           
ze zdobyczy optyki swoim mistycyzmem, twier-
dząc, że „Lornetkowa wizja jest Trójcą transcen-
dentnej fizycznej percepcji. Ojciec to prawe oko, 
Syn to lewe, Duch Święty to mózg, cud to język og-
nia, świecący, wirtualny obraz stający się nieprze-
kupnym czystym duchem, Duchem Świętym”  . 
W 1978 r. miała miejsce wielka wystawa obrazów 
stereoskopowych Salvadora Dalí w Muzeum Gug-
genheima w Nowym Jorku.

Cyt. za: G. Néret, Dalí, Warszawa 2005, s. 87.1

Opracowanie: INTEROPTYKA,
tekst: dr Karolina Jabłońska

1
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Termin: 03 - 09.06.2016 r.

Świadczenia:    
- noclegi w hotelach     
- noclegi na promie (kabiny 4 os.)     
- wyżywienie: śniadania, obiadokolacje 
- przejazd komfortowym autokarem:
- opieka pilota przewodnika
- ubezpieczenie KL oraz NNW
- bilety promowe (kabiny 4 os.): 
  Świnoujście – Ystad
  Ystad – Świnoujście 
- opłaty drogowe, przeprawy promowe 

Jesteśmy w trakcie organizacji spotkania 
z optykami z Norwegii.

RAMOWY PROGRAM IMPREZY:
1. Dzień - Wyjazd z Krakowa. Przejazd do 
Świnoujścia – obiadokolacja. Zaokręto-
wanie i rejs do Szwecji. Nocleg na pro-
mie.
2. Dzień - Ystad – Szwecja. Śniadanie na 
promie, następnie przejazd przez Szwe-
cję do Norwegii. Oslo – zwiedzanie sto-
licy Norwegii – Park Frogner z rzeźbami 
Vigelanda, Pałac Królewski, Katedra, Par-
lament oraz Muzeum Wikingów i Muze-
um Statku Fram -  norweski statek, który 
wsławił się wyprawami do Arktyki i An-
tarktyki. Statek został zbudowany w 1892 
roku na zamówienie podróżnika Fridtjofa 
Nansena i wziął udział w trzech wielkich 
ekspedycjach polarnych: Fridtjofa Nanse-
na (w latach 1893–1896), Ottona Sverdru-
pa (1898–1902) oraz Roalda Amundsena 
(1910–1912). Przejazd na obiadokolację     
i nocleg.
3. Dzień - Po śniadaniu przejazd malow-
niczą trasą przez płaskowyż Hardan-
gervidda (liczne postoje i panoramy). 
Następnie przejazd w okolice Bergen na 
obiadokolację i nocleg.
4. Dzień - Po śniadaniu zwiedzanie Ber-
gen – targ rybny Torget, stary port oraz 
twierdza Bergenhaus. Wyjazd kolejką na 
górę Floyen – panorama miasta. Przejazd 
malowniczą drogą i przeprawa promo-
wa przez słynny Sognefjord (najdłuższy 
na świecie fiord wchodzący aż 203 kilo-
metry w głąb lądu o szerokości do 6 km, 
najgłębszy punkt widokowy fiordu znaj-

duję się 1308 m poniżej poziomu morza) 
następnie spacer do słynnego jęzora lo-
dowca Jostedalsbreen. Przejazd na obia-
dokolację i nocleg. 
5. Dzień - Po śniadaniu przejazd do Gera-
inger – rejs statkiem po najsłynniejszym 
norweskim fiordzie Gerainger. Następ-
nie przejazd najsłynniejszą trasą świata: 
Drogą Trolli z widokiem na wodospad 
Stigfossen i Ścianę Trolli. Przejazd na noc-
leg i obiadokolację.
6. Dzień - Po śniadaniu przejazd do olim-
pijskiego miasta Lillehamer – spacer po 
miasteczku m. in. Lysgardsbakken skocz-
nie narciarskie. Przejazd do Szwecji na 
obiadokolację. Postój w miejscowości 
Goteborg – spacer po centrum. Następ-
nie przejazd do Ystad. Zaokrętowanie          
i rejs promem do Świnoujścia. Nocleg na 
promie.
7. Dzień - Śniadanie na promie. Świno-
ujście. Przejazd autokarem do Krakowa        
w godzinach wieczornych.

Termin: 17-27.10.2016 r.
 
Świadczenia:
•  Przelot samolotem na trasie:
   Warszawa – Brazylia
•  Przelot samolotem na trasie:
   Brazylia – Warszawa
•  Przelot samolotem na trasie:
   Rio de Janeiro-Foz do Iguacu

RAMOWY PROGRAM IMPREZY:
1. Dzień - Przelot na trasie Warszawa 
– Rio de Janeiro z przesiadką na jednym  
z europejskich portów lotniczych.
2. Dzień - Przejazd do hotelu, zakwatero-
wanie. Obiadokolacja i nocleg.
3. Dzień - Po śniadaniu. Zwiedzanie Rio 
de Janeiro: wyjazd kolejką na Corcovado 
(posąg Chrystusa Zbawiciela), stadion 
Maracana (arena Igrzysk Olimpijskich 
2016, w Brazylii uważany za cud archi-
tektury, a także największą świątynię 
drugiej brazylijskiej religii – Futbolu)                               
z zewnątrz, Sambodrom, katedra. Prze-
jazd na obiadokolację i nocleg.
4. Dzień - Śniadanie. Rio de Janeiro - spa-

cer wzdłuż słynnej Copacabany i Ipa-
nemy. Czas na relaks na plaży i kąpiel                 
w morzu. Wizyta na czerwonej plaży, 
wjazd kolejką na „Głowę Cukru” – wspa-
niała panorama miasta. Obiadokolacja       
i nocleg. 
5. Dzień - Po śniadaniu przejazd do Pa-
raty – perły architektury z czasów ko-
lonialnych. Spacer po wąskich, krętych 
uliczkach miasteczka. Rejs statkiem po 
wodach Zatoki Paraty. Czas wolny. Prze-
jazd na obiadokolację i nocleg.
6. Dzień - Po śniadaniu przejazd do Apa-
recidy w stanie Sao Paulo i nawiedzenie 
największej maryjnej świątyni świata 
– Sanktuarium Matki Bożej wybudowa-    
ne w formie greckiego krzyża, długi na 
173 m i szeroki na 168 m z wieżą o wyso-
kości 100 m, kopułą wysokości 70 m może 
pomieścić 45000 wiernych. W roku 1980 
poświęcona przez Jana Pawła II. Przejazd 
do Bananal. Degustacja cachaças w fa-
zendzie produkującej cachace. Przejazd 
na obiadokolację i nocleg w fazendzie 
(dawnej plantacji kawy).
7. Dzień - Śniadanie. Przelot z Rio de Ja-
neiro do Foz do Iguacu. Wodospady 
Iguacu - zwiedzanie strony brazylijskiej 
oraz park ptaków. Wieczorem uroczysta  
kolacja z pokazem tańców latynoamery-
kańskich. Nocleg.
8. Dzień - Śniadanie. Całodzienne zwie-
dzanie największego kompleksu wo-
dospadów na świecie 275 kaskad – Igu-
acu. Wizyta w Argentynie i oglądanie 
wodospadów po stronie argentyńskiej 
oraz brazylijskiej, lunch, spacer do tzw. 
„Piekielnej Gardzieli” – najwyższego 
wodospadu mierzącego aż 92 m wys.               
Przejazd na obiadokolację oraz nocleg.
9. Dzień - Po śniadaniu wizyta w Parag-
waju. Ciudad del Este – spacer po cen-
trum i czas na zakupy. Powrót do Brazylii. 
Przejazd na lotnisko do Foz do Iguacu 
– przelot do Rio de Janeiro. Obiadokola-
cja i nocleg.
10. Dzień - Po śniadaniu czas wolny na 
pożegnanie z Rio de Janeiro – plażowa-
nie i relaks w nadmorskiej części miasta. 
Przejazd na lotnisko - wylot w kierunku 
Europy w godzinach wieczornych.
11. Dzień - Przylot do Warszawy.

wycieczki Małopolskiego Cechu Optyków

Norwegia, Szwecja

Brazylia, Argenty-
na, Paragwaj

Informacja własna Małopolskiego 
Cechu Optyków
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                                                                                                      AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL 

Zapraszamy na naszą stronę 
www.optotechnika.com.pl 

 

 
 

 
 

SHIN-NIPPON  
ACCUREF R-800 / K900 

Najwyższa jakość i doskonała 
ergonomia 

ZDOBYWCA NAGRODY
"GOOD DESIGN AWARD" 

Wyrafinowany kształt w połączeniu z 
nowoczesnym designem oraz 

atrakcyjnym kolorze metalicznym i 
białym perłowym, który idealnie pasuje 

do każdego wnętrza. 

SHIN-NIPPON DL800/900
NAJNOWSZA GENERACJA 

DIOPTROMIERZY SERII DL 

 łatwy pomiar progresów 

 nowość!  zielona dioda LED 

 dokładny i szybki pomiar 

 nowe intuicyjne menu 

 regulowany ekran 

 atrakcyjny, nowoczesny design 

 
 

Optotechnika Sp. z o.o.    ul. Topiarnia 9   Kraków 30-698                                                                             tel. 12 654 73 80      e-mail: biuro@optotechnika.com.pl 

W naszej ofercie znajdą Państwo również: 

 tonometry bezkontaktowe 

 lampy szczelinowe 

 kasety szkieł próbnych 

 oprawy probiercze 

 projektory i ekrany LCD 

 foroptery 

 pupilometry 

 stoliki elektryczne 

 unity okulistyczne 

 oftalmoskopy 

 kompleksowe wyposażenie gabinetów 

okulistycznych 

 oprawy okularowe –  znane marki 
 

dysponujemy również fachowym serwisem 
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WYSOKA JAKOŚĆ
W BARDZO DOBREJ CENIE

tel. 25 68 30 793
kom. 601 277 981
www. etui-trzpil.pl
e-mail: etui@poczta.onet.pl

0,74

1,60
3,90

2,89

BEZPOŚREDNI IMPORTER
I PRODUCENT ETUI
DO OKULARÓW
PAWEŁ TRZPIL

* ceny netto

2016/150 2016/2 63
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H U M E L
Producent najtańszych:

      * miękkich etui do okularów (nadruk w cenie)
      * etui skórzane i syntetyczne, chusteczki
      * łańcuszki, sznurki, rzemienie, gumki  
      * obturatory w rozmiarach S, M, L (dwa kolory)

P.H. HUMEL Piotr Chłopecki 
tel. 509 577 117,  22 788 90 23 pphhumel@gmail.com

automaty szlifierskie 
z gwarancją 12 miesięcy

Essilor Kappa/Gamma, Nidek 
sprawny serwis części zamienne 

nowe i regenerowane, 
tarcze szlifierskie

e-mail: elefantoptyka.pl
miki@elefantoptyka.pl
tel. 664760066

ELEFANT - OPTYKA

2016/1 59

- informacje dla optyków
- popularne marki

- kalendarium
- ogłoszenia
-multimedia

- reportaże
- nowości 

- trendy

www.interoptyka.pl
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P6

Etui z tworzyw sztucznych

W1 W2

W3
W4

P1

P3P2 P4

P7

P10

P5

P8

P11

P9

P12

P.P.H. HUMEL
 Producent galanteri optycznej

P.P.H. HUMEL
 Producent galanteri optycznej

 

      *    miękkich etui do okularów (nadruk w cenie)
      *    etui skórzane i syntetyczne, chusteczki
      *    łańcuszki, sznurki, rzemienie, gumki  
      *    obturatory w rozmiarach S, M, L (dwa kolory)

P.H. HUMEL Piotr Chłopecki 
tel. 509 577 117,  22 788 90 23

Producent najtańszych: pphhumel@gmail.com

Etui skórzane
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automaty szlifierskie z gwarancją 12 miesięcy
Essilor Kappa/Gamma, Nidek 

sprawny serwis, części zamienne 
nowe i regenerowane, tarcze szlifierskie 

e-mail: miki@elefantoptyka.pl                                                               
               www.elefantoptyka.pl                                 tel. 664760066

ELEFANT - OPTYKA
1 .Automat szlifierski BRIOT 
ALTA NX 
+SKANOCENTROSKOP ALTA XL 
(rok prod. 2007), 
1. właściciel, serwisowany JZO
2. Visioffice f-my ESSILOR  FR-TR 
55000 prod. 2010 
Kontakt: oko77@o2.pl 
tel. 601 360 382 

automat 
INDO PRAKTICA+skaner 

2009 rok.
Sprawny, nowe tarcze. 

5000 zł

tel. 608 874 653
eurooptyk@wp.pl

SPRZEDAM

SPRZEDAM

2016/266



67

URZĄDZEŃ firmy ESSILOR
TARCZE SZLIFIERSKIE
ceny konkurencyjne

tel. 600 433 463
e-mail: a.galczynski@wp.pl

SPRZEDAŻ I SERWIS
wyposażenie zakładu optycznego 

w tym kompletny unit TOPCON, autorefrakto-
metr, automaty WECO, ESSILOR, BRIOT ACCURA 

wiertarki LessStress i inne urządz. niezbędne 
w zakładzie optycznym.

Pomoc przy uruchomieniu.

tel. 785 734 797 
mail: jerzy862@gmail.com

SPRZEDAM

Wyposażenie GABINETU 
OKULISTYCZNEGO  

i OPTYCZNEGO
oraz TOMOGRAF sOCT 

i Funduskamerę

tel. 603 939 930
a.nowojski@gmail.com 

SPRZEDAM OKAZYJNIE

Poszukujemy osoby do salonu 
optycznego w Strzelinie na 

stanowisko : 
optyk-asystent sprzedaży lub 

osoby z doświadczeniem 
z branży optycznej.   

CV prosimy kierować na adres:   
sylwestersikora@o2.pl  

tel. 517 366 256 

SPRZEDAM

SPRZEDAM Poleasingowy automat 
szlifierski  z wierceniem: model Essi-

lor Mr Orange, 2014 r., krajowy.
Przeprowadzono 5000 badań.

Cena: 8 500 zł brutto do negocjacji.
tel. 504 320958 

automat szlifierski ESSILOR 
GAMMA (1999)

w bardzo dobrym stanie 
z pracowni optycznej

3000 zł

tel. 694396064

Zestaw mebli do salonu
optycznego cena 5000 zł 

woj. pomorskie 
dodatkowe informacje

beatabrillowska@gmail.com

SPRZEDAM

bardzo ładny nowocześnie 
urządzony

salon optyczny w Gdańsku 
z pełnym wyposażeniem + 

gabinet okulistyczny. 

tel. 603750803 
optyk@bowar.pl   

PRACA

SPRZEDAM

PRACA
PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY
TISARD EYEWEAR – producent 
i dystrybutor opraw okularowych
zatrudni przedstawicieli  handlo-
wych do dystrybucji nowych kolekcji
na regiony:
1.      Polska północna
2.      Polska południowa
3.      Polska centralna

Chciałbyś dołączyć do naszego 
zespołu ?
CV + zdjęcie prosimy przesyłać  na 
adres:
biuro@tisard.pl
tel. 507 029 008

Optyk z wieloletnim doświadczeniem 
podejmie pracę.
Oczekuję poważnej oferty
tel. 713144845 
w godz. 12.00-14.00

Optyk-Optometrysta 12 letnie 
doświadczenie: obsługa klienta 
i sprzedaż; montaż okularów; dobór 
okularów; bez nałogów. 
500567837 ; rafalopto@interia.pl

SPRZEDAM 
dużą ilość nowych opraw marko-
wych ze zlikwidowanego zakładu 

w Niemczech.
tel. 696 977267

PRACA

PRACA

2016/2



tel./fax 68 325 02 70, kom. 602 30 82 31, biuro@optysport.pl
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WYPOSAŻENIE PRACOWNI, WORKSHOP, WERKSTATT
ОБОРУДОВАНИЕ МАСТЕРСКОЙ

OPRAWY OKULAROWE, SPECTACLE FRAMES, BRILLEN-
FASSUNGEN ОЧКОВЫЕ ОПРАВЫ

JAI KUDO OPTIMA SEIKO

JZO OPTIBLOK SEYKOPOL

MAŻEX OPTOMAX SZAJNA

MIRADA RAKO OPTYK SERWIS

AM GROUP PLUS KAMEX PUCCINI

BINOKL MAŻEX RAKO OPTYK SERWIS

CAMRO OPTIBLOK SEYKOPOL

DEK OPTICA OPTOMAX TARPOL

DRACO ORATA TRESS

ENZO DIO PH OKO VERMARI

HAYNE PROSTAF

BOGDANI OPTOTECHNIKA SEYKOPOL

ELEFANT OPTYKA OPTY SPORT TAR-POL

KODA POLAND OPTICAL

MAŻEX RAKO OPTYK SERWIS

OPTOPOL TECHNOLOGY RM SERVICE

SZKŁA KOREKCYJNE, OFTAMIC LENSES, BRILLENGLÄSER
ОЧКОВЫЕ ЛИНЗЫ

indeks ofert 
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GALANTERIA OFTALMICZNA, ACCESSORIES, ZUBEHÖR
АКСЕССУАРЫ

WYPOSAŻENIE GABINETU, INSTRUMENTS, REFRAK-
TIONSGERÄTE, ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

OPROGRAMOWANIE, SOFTWARE, SOFTWARE
ПРОГРАММЫ

CHEMAX MAŻEX SZAACH

HAYNE OPTOMAX TAR-POL

HUMEL OPTY SPORT TRZPIL

HADAŚ-MARCINIAK SEYKOPOL

BOGDANI OPTOTECHNIKA SEYKOPOL

HAYNE OPTOPOL TECHNOLOGY SPECTRUM

KODA POLAND OPTICAL TARPOL

MAŻEX RAKO OPTYK SERWIS

OPTOTECH MEDICAL RM SERVICE

HAYNE ORATA WENEX

SERWIS, SERVICE, DIENSTLEISTUNGEN
СЕРВИС

ELEFANT OPTYKA TAR-POL

RAKO OPTYK SERWIS RM SERVICE

SZAJNA

WYPOSAŻENIE EKSPOZYCJI, EXPO, LADENEINRICH-
TUNG, ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Uwaga! Spis marek dostępny na
www.interoptyka.pl

732016/2
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