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Hoya Sensity: nowe soczewki
ǞǧǬǧǛǠǪǧǥǧǯǝǸǦǙǸǣǙĸǜĶǸǨǧǪŒǸǪǧǣǭ

www.sensitylenses.eu

Soczewki HOYA Sensity wraz z technologią Stabilight, wynoszą kategorię soczewek fotochromowych na nowy poziom. Technologia Stabilight gwarantuje niezmienną efektywność działania
soczewek Sensity w każdych okolicznościach, warunkach klimatycznych, niezależnie od pory roku.
Soczewki nie tylko przyciemniają się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej do atrakcyjnego
poziomu, jakim charakteryzują się okulary przeciwsłoneczne kategorii 3, ale również rozjaśniają
się bardzo szybko, w momencie zmniejszenia intensywności otaczającego światła, osiągając pełną
przejrzystość w pomieszczeniach. Na każdym z tych etapów zostaje zachowana całkowita ochrona
przed promieniowaniem UV. W konsekwencji soczewki Sensity zapewniają najwyższą wygodę
użytkowania oraz najlepszą ochronę.
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Targi dobrych KONT(r)AKTÓW

7-8 LISTOPADA 2014

Targi dla optyków, optometrystów i osób związanych w branżą optyczną
Wyposażenie salonów optycznych • Konferencja OPTYKA 2014 • Wzorcowy Salon Optyczny

Organizatorzy:

Biuro organizacji targów:
Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
tel. +48 61 869 21 49
e-mail: optyka@mtp.pl

www.targioptyka.mtp.pl

)272&+520:ę:,(71(-&(1,(
 +TLHM@', 1ITķNC

35]ā

szary

!1¿9.68

32=1$-52=6=(5=21Ã2)(57×62&=(:(.=)272&+520(0/80,1$
62&=(:.,25*$1,&=1(

&(1$

62&=(:.,0,1(5$/1(

&(1$

1.56 Lumina Hmar

]ā

 +TLHM@&K@RR, 1

NC]ā

 172OGDQHB+TLHM@

ITķNC]ā

 +TLHM@&K@RR4"

NC]ā

 !H %NB@K#+TLHM@

ITķNC]ā

 !H %NB@K#+TLHM@&K@RR

NC]ā

 6HCDUHDV$@RX+2+TLHM@

ITķNC]ā

 6HCDUHDV2HLOKD+TLHM@

ITķNC]ā
6HÔBDINENSNBGQNLHD+TLHM@

N A J L E P S Z E B R Y T Y J S K I E S O C Z E W K I I O P R AW Y O K U L A R O W E



2014/3

Lista firm / List of firms



FIRMA

LOKALIZACJA

AKT-POL

ŁÓDŹ

ALBINEX

SULEJÓWEK

36,37

AM Group Plus

BYDGOSZCZ

21

BINOKL

JABŁONOWO

31

CAMRO

SOPOT

CLEX

SZCZECIN

11

DEK-OPTICA

WROCŁAW

58

DG-GROUP

ZĄBKI

ESSILOR POLONIA

WARSZAWA

2,10,40

HADAŚ - MARCINIAK

WARSZAWA

59

HAYNE

POZNAŃ

15

HOYA LENS POLAND

PIASECZNO

JAI KUDO

ROKIETNICA

4

KAMEX

JÓZEFÓW

6

MACRO OPTIC

SZCZECIN

57

MAŻEX

WARSZAWA

53

MCRO

POZNAŃ

25

MEDICAL PARTNER

POZNAŃ

17

OPHTALMICA

WROCŁAW

30

2014/3

STRONA
66

1

29,49

19,76

Список фирм / Firmenverzeichnis

FIRMA

LOKALIZACJA

STRONA

OPTALEX

WARSZAWA

58

OPTIBLOK

WARSZAWA

12

OPTYKA 2014

POZNAŃ

OPTY SPORT

ZIELONA GÓRA

ORATA

WARSZAWA

P.H. OKO

WROCŁAW

42,43

POLAND OPTICAL

CIESZYN

74,75

POLO

OPOLE

PROSTAF

POZNAŃ

RAKO OPTYK SERWIS

SZCZECIN

RM SERVICE

WARSZAWA

53

SEYKOPOL

ŁOMIANKI

59

SZAACH

KĘDZIERZYN-KOŹLE

71

SZAJNA LABORATORIUM OPTYCZNE

GDYNIA

SZKOŁA OPTYCZNA

ŁÓDŹ

65

SZLIFIERNIA BLOCH

POZNAŃ

58

SZLIFIERNIA OPTYCZNA

WROCŁAW

59

SZLIFIERNIA SIEDEMNASTKA

WARSZAWA

59

TAR-POL

NIEPOŁOMICE

48

3
53
6

66
5,41
32,33

46,47

2014/3
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MĒCZĉ CIĒ ZNIEKSZTAâCENIA OBRAZU?

NOW

STANDARDOWA SOCZEWKA PROGRESYWNA

OĴý

SOCZEWKA VARILUX E-SERIES

.
NOWE SOCZEWKI VARILUX E SERIES. äATWE WIDZENIE DLA LEPSZEGO ZYCIA.

Nowe soczewki Varilux E Series zostaãy zaprojektowane przy uŅyciu przeãomowych technologii, które
zrewolucjonizowaãy rynek soczewek progresywnych. ZnaczĊco zmniejszajĊ efekt pãywania obrazu, dziēki
czemu proces adaptacji jest szybszy a jakoĵþ widzenia znacznie ulepszona.

OFERUJĉC SWOIM KLIENTOM SOCZEWKI VARILUX E SERIES GWARANTUJESZ IM âATWE WIDZENIE,
DZIĒKI ZAAWANSOWANEJ TECHNOLOGII.
ZNACZĉCA REDUKCJA
EFEKTU PâYWANIA
OBRAZU
TM

SZYBKA
ADAPTACJA

NATYCHMIASTOWA
JAKOĴý WIDZENIA
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CIOF

Uwaga!
Giełdy warszawskie odbywają się
w Zespole Szkół Spożywczo-Gastronomicznych, ul. Komorska 17/23
Giełdy w Sosnowcu odbywają się w hotelu Okrąglak,
ul. Narutowicza 59.
Informacje o terminach pochodzą bezpośrednio od organizatorów i są aktualne na
dzień oddania magazynu do
druku.
Przed wyjazdem na konkretną imprezę wskazane jest nawiązanie
kontaktu z organizatorami.

03-05.09.2014 PEKIN
www.ciof.cn

GIEŁDA OPTYCZNA
05.09.2014 SOSNOWIEC
www.fundacjaszkole.fm.interia.pl

ŚW. HIERONIMA
12-14.09.2014 KRAKÓW
www.cech-optykow.pl

GIEŁDA OPTYCZNA
13.09.2014 WARSZAWA
www.fundacjaszkole.fm.interia.pl

VISION EXPO
17-20.09.2014 LAS VEGAS
www.visionexpowest.com

SILMO
26-29.09.2014 PARYŻ
www.silmoparis.com

TARGI OPTYKA
07-08.11.2014 POZNAŃ
www.targioptyka.mtp.pl
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News
HOYA przedstawia Sensity. Całkowicie nowe
soczewki fotochromowe

Uithoorn, 1 maja 2014 – HOYA z dumą przedstawia
swoją najnowszą innowację: soczewki fotochromowe HOYA Sensity. Światłoczułe soczewki, które
zapewniają niezrównaną efektywność i komfort
użytkowania.
HOYA projektuje soczewki fotochromowe od 1969,
dążąc do tworzenia najlepszych rozwiązań, sprawdzających się w każdych warunkach oświetleniowych. Światłoczułe soczewki Sensity to produkt
całkowicie opracowany przez firmę Hoya i wykorzystujący jej najnowszą technologię, w celu zapewnienia najwyższej jakości i trwałości:
l Technologia Stabilight zapewnia stałą efektywność procesów przyciemniania i rozjaśniania
soczewek, w każdych warunkach klimatycznych
i o każdej porze roku
l Naturalne, głębokie kolory soczewek Sensity
oferują znakomity kontrast widzenia i redukcję
olśnienia
l Technologia Precyzji Fotochromowej (Photochromic Precision Technology) zapewnia wyjątkową jakość optyczną i trwałość soczewek
l Najszersza oferta produktów freeform w kategorii soczewek progresywnych, jednoogniskowych i dwuogniskowych
Nowe podejście do soczewek fotochromowych
Soczewki HOYA Sensity wraz z technologią Stabilight, wynoszą kategorię soczewek fotochromowych na nowy poziom. Technologia Stabilight
gwarantuje niezmienną efektywność działania soczewek Sensity w każdych okolicznościach, warunkach klimatycznych i o każdej porze roku. Soczewki
nie tylko przyciemniają się do atrakcyjnego pozio14
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mu, jakim charakteryzują się okulary przeciwsłoneczne kategorii 3, szybciej niż kiedykolwiek
wcześniej (są aż do 45% ciemniejsze po 90 sekundach, w porównaniu z poprzednią generacją)
– również rozjaśniają się bardzo szybko, osiągając pełną przejrzystość w momencie zmniejszenia intensywności otaczającego światła (są
do 23% jaśniejsze po 1 minucie, w porównaniu
z poprzednią generacją). Podczas tego szybkiego
przejścia, zostaje zachowana całkowita ochrona
przed promieniowaniem UV.
W konsekwencji soczewki Sensity zapewniają
klientom najwyższą wygodę użytkowania oraz
najlepszą ochronę.
Niezrównane kolory
Soczewki Sensity zostały zaprojektowane w taki
sposób, aby doskonale radzić sobie z efektem
olśnienia, jednocześnie nie wymuszając kompromisów w kwestii kontrastu widzenia i percepcji
kolorów. Sensity są dostępne w dwóch głębokich, naturalnych, opracowanych przez specjalistów kolorach: Bronze Brown i Silver Grey.
Korespondują one z trendami kolorystycznymi
okularów przeciwsłonecznych, gwarantując tym
samym modny wygląd ich użytkownikom.
Wyjątkowa trwałość i efektywność
Soczewki światłoczułe Sensity zostały wykonane
z zastosowaniem Technologii Precyzji Fotochromowej firmy HOYA. Niezwykle precyzyjny proces
nakładania powłoki techniką wirową (spin coating), dostosowany do produkcji soczewek freeform, zapewnia równomierne rozłożenie molekuł
na całej powierzchni soczewek. Rezultatem jest
produkt charakteryzujący się wyjątkową efektywnością i trwałością.
Nieograniczone możliwości, zgodnie z preferencjami klientów
HOYA oferuje soczewki Sensity w szerokim zakresie kombinacji, odpowiadającym indywidualnym
oczekiwaniom klientów. Sensity są dedykowane
technologii freeform i występują we wszystkich
jednoogniskowych, dwuogniskowych i progresywnych konstrukcjach firmy HOYA, włączając
wielokrotnie nagradzaną rodzinę soczewek Hoyalux iD. Ponadto soczewki Sensity są dostępne
w połączeniu z wszystkimi powłokami antyrefleksyjnymi klasy premium firmy HOYA, także
w kilku wersjach jako soczewki magazynowe.
W Polsce soczewki będą dostępne w sprzedaży
od 1 czerwca 2014 i zastąpią dotychczasowe soczewki fotochromowe Suntech Intense.
Informacja: HOYA

NOWOŚĆ
AQuAViz Pro

Profesjonalna maska
do nurkowania AQUAVIZ PRO
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News

Autorefrakto-keratometr RIGHTON SPEEDY-K2

RIGHTON, jako kontynuator NIKONA w zakresie produkcji urządzeń okulistycznych, nie
zasypia gruszek w popiele i systematycznie
prezentuje nowego „japończyka”. Tym razem
jest to autorefraktokeratometr SPEEDY-K2.
Jakość wykonania i zastosowane rozwiązania
techniczne mówią jednoznacznie o kraju pochodzenia tego aparatu.
Producent w reklamie swego dzieła posługuje
się hasłem „Łatwy, dokładny i najszybszy
pomiar”. Zobaczmy czym uzasadnione są te
słowa.
Łatwość badania uzyskano dzięki automatyzacji. Można, bez dotykania jakiegokolwiek
przycisku, wykonać pomiar REF/KER obu oczu,
zrobić wydruk i wysłać wynik bezprzewodowo
do foroptera Righton Remote Vision RV II. Do
sfery ułatwień trzeba zaliczyć duży, kolorowy,
dotykowy i odchylany ekran LCD oraz drukarkę
maksymalnie upraszczającą wymianę papieru.

16
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A teraz – co wpływa na dokładność
i stabilność pomiaru REF/KER:
- unikalne zastosowanie metody skiaskopii
do pomiaru refrakcji,
- selektywna metoda przymglenia optotypu
(nowość),
- system kontroli akomodacji w trakcie badania (nowość),
- nowy adaptacyjny system fiksacji dopasowujący jaskrawość optotypu do wielkości
źrenicy,
- pomiar wielkości źrenicy w trakcie badania,
- specjalny tryb pomiaru dla dzieci i pacjentów z oczopląsem,
- no i , co bardzo ważne, ekstremalnie
szybki pomiar; jak wiemy im szybszy
pomiar tym mniejszy wpływ błędów akomodacji i fiksacji na wynik badania.
Tyle w sprawie hasła. Na koniec należy
wymienić jeszcze dwie przydatne funkcje
SPEEDY-K2:
- pomiar astygmatyzmu rezydialnego konieczny do prawidłowego doboru torycznych
soczewek kontaktowych oraz do kalkulacji
torycznych IOL !!!
- pomiar wielkości rogówki.

Dokładniejszych informacji
udzielą Przedstawiciele:
Poznań - 728 863 569
Warszawa - 608 358 341
Wrocław - 664 095 096
Katowice - 728 449 930

Informacja: MEDICAL
PARTNER

www.medicalpartner.com.pl
tel. 61 831 19 61

szczegóły

patrz NEWS
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News
HOYA wprowadza UV
Control

UITHOORN – 1 maja 2014. Po sukcesie powłoki
antyrefleksyjnej BlueControl, zaprezentowanej
w marcu 2013, firma Hoya z dumą przedstawia
UV Control – najnowszą powłokę antyrefleksyjną,
gwarantującą 100% ochronę przed szkodliwym
promieniowaniem UV.
Materiały z których wykonywane są soczewki firmy Hoya pochłaniają promieniowanie UV chroniąc
oczy przed jego szkodliwym działaniem. Dotyczy
to promieni padających na soczewki z przodu,
jednakże część promieni dociera również do oczu
odbijając się od ich wewnętrznej powierzchni. Tak
było aż do teraz.
Hoya UV Control to unikalna powłoka nanoszona
na wewnętrzną powierzchnię soczewek, której zadaniem jest blokowanie odbicia światła UV i ochrona przed jego szkodliwym działaniem. W połączeniu z materiałem z którego wykonane są soczewki,
powłoka UV Control oferuje 100% ochronę przed
niepożądanym działaniem promieni słonecznych.
Hoya UV Control:
l zapobiega starzeniu się oczu,
l zapobiega uszkodzeniom oczu,
l chroni przed chorobami oczu i zaburzeniami
wzroku, powodowanymi ekspozycją na UV.
Soczewki z powłoką UV Control będą dostępne
w sprzedaży od 1 czerwca 2014.
18
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Czym jest UV
Promieniowanie UV to jeden z zakresów światła słonecznego, docierającego do Ziemi. Mimo,
że jest niewidoczne dla ludzkich oczu, odgrywa
ważną rolę w naszym codziennym życiu. Umożliwia syntezę witaminy D i poprawia nasz nastrój,
wpływając na produkcję endorfin. Z drugiej jednak strony ma także negatywny wpływ na naszą
skórę i oczy. Promieniowanie UV jest najczęstszą przyczyną zaćmy, a także innych chorób
oczu i zaburzeń wzroku. Promieniowanie UV-A
odpowiada za starzenie się oczu i może prowadzić do wcześniejszego rozwoju zaćmy, podczas
gdy promieniowanie UV-B jest odpowiedzialne za
oparzenia rogówki, które są bolesnym i nieodwracalnym stanem.
Dla kogo
Podczas gdy większość z nas jest świadoma
szkodliwego działania promieni UV w czasie lata,
niewielu z nas podejmuje działania ograniczające jego szkodliwość w pozostałych porach roku,
prawdopodobnie dlatego, że jego efekty są wówczas mniej „widoczne” niż latem, chociaż wcale
nie są słabsze i mniej szkodliwe. Z tego powodu
każdy powinien podejmować niezbędne środki
ostrożności aby chronić swoje oczy przed szkodliwym działaniem promieni UV. Grupą osób szczególnie narażonych są dzieci, osoby starsze oraz
osoby, które spędzają dużo czasu na zewnątrz.
UV Control i Hi-Vision LongLife
UV Control standardowo występuje w połączeniu
z Hi-Vision LongLife - najtwardszą powłoką antyrefleksyjną dostępną obecnie na rynku, będącą
wizytówką działu innowacji uszlachetnień firmy
Hoya. Ta niezwykle trwała i odporna na zarysowania powłoka antyrefleksyjna, chroni także
soczewki przed zabrudzeniami, wodą i kurzem,
zapewniając doskonały komfort widzenia i użytkowania.
Informacja: HOYA

Masz
ǣǧǦǬǪǧǤŒǸǦǙǜǸǍǎ

ƩƨƨƝǸǧǛǠǪǧǦǱǸǨǪǲǝǜǸǍǎ
Materiały z których wykonywane są soczewki firmy Hoya pochłaniają promieniowanie UV
chroniąc oczy przed jego szkodliwym działaniem. Dotyczy to promieni padających na
soczewki z przodu, jednakże część promieni dociera również do oczu odbijając się
od ich wewnętrznej powierzchni. Tak było aż do teraz.
Hoya UV Control to unikalna powłoka nanoszona na wewnętrzną powierzchnię soczewek,
której zadaniem jest blokowanie odbicia światła UV i ochrona przed szkodliwym promie
niowaniem UV. W połączeniu z materiałem, z którego wykonane są soczewki, powłoka
UV Control oferuje 100% ochronę przed niepożądanym działaniem promieni słonecznych.
UV Control występuje w połączeniu z najbardziej wytrzymałą powłoką antyrefleksyjną
HiVision LongLife.

News

Fashion Brunch z blogerkami – prezentacja kolekcji SOLANO
na sezon 2014
WARSZAWA 12 kwietnia w warszawskiej restauracji Flaming & Co. w nieskrępowanej atmosferze
odbyło się spotkanie z blogerami modowymi. Podczas brunchu przedstawiciele AM Group – Anetta
Bedus i Paweł Karwacki zaprezentowali markę
Solano, opowiedzieli o jej wartościach, parametrach technicznych okularów przeciwsłonecznych
i stylistyce na nadchodzący sezon wiosenno
– letni. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył
się wykład topowego blogera MR.VINTAGE, który w oparciu o okulary przeciwsłoneczne Solano
poddał dyskusji tezy - co jest istotne podczas
wyboru tych produktów, wygląd a może kwestie
techniczne? Oprócz informacji technicznych było
sporo o zasadach doboru okularów do kształtu
twarzy, ubioru, nawiązanie do ról filmowych, których bohaterowie są wręcz ikonami konkretnych
modeli okularów przeciwsłonecznych.
Podczas spotkania oczywiście nie zabrakło przymiarek, zdjęć, wymiany poglądów. Naszym zaproszonym gościom szczególnie przypadła do gustu
neonowa kolekcja Solano Color, skierowana do
wszystkich tych, którym brakuje koloru i uwielbiających zabawę i eksperymenty wyglądem.

Informacja: AM Group Plus,
fot. AM Group Plus

20
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News
Najnowszy automat
szlifierski firmy NIDEK
LE-700 teraz z opcjonalnym skanerem
opraw

Teraz LE-700 został dodatkowo wyposażony w nowo
opracowany, specjalnej budowy skaner opraw, który
płynnie skanuje oprawy o największej krzywiźnie. Delikatny nacisk na oprawę podczas pomiaru minimalizuje
możliwość powstania odkształcenia i zapewnia niezwykłą dokładność skanowania. Opcjonalny skaner opraw
został tak zaprojektowany, by tworzyć jednolitą całość
z kompaktową budową automatu nie zajmując przez to
dodatkowego miejsca w pracowni. Poprzez wykorzystanie konwertera TD dane skanowania mogą być przesyłane do innych automatów lub komputera.
LE-700 to nowy automat szlifierski firmy Nidek, który pojawił się w sprzedaży dopiero
kilka miesięcy temu. Wykorzystując najnowsze technologie firmy NIDEK, automat ten
umożliwia tworzenie różnego rodzaju okularów z niewiarygodną prostotą.
LE-700 to kompaktowe i jednocześnie kompletne stanowisko szlifierskie. Posiada wbudowany inteligentny system blokujący oraz
skaner demolensów i szablonów. Dzięki tej
technologii można w prosty sposób otrzymać dane skanowania 3D w wyniku odwzorowania demolensu bądź szablonu w komorze szlifowania.
22
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Precyzyjność skanowania zapewnia połączenie nowo
opracowanego podzespołu pomiaru soczewki (LMU)
i podzespołu pomiaru promienia (RMU). Mierzony jest
nie tylko kształt, ale też przednia krzywizna soczewki
próbnej. Można określić wartość krzywizny oprawki i kąt
oprawki, zapewniając prawidłowe dopasowanie okularów.
Dodatkowo pracę usprawniają inne zaawansowane
funkcje, takie jak sprawdzanie średnicy soczewki przed
obróbką oraz specjalny tryb do przeszlifowania starych
soczewek do nowych opraw.
Wbudowany inteligentny system blokujący umożliwia
dokładne a zarazem łatwe blokowanie soczewki. Doty-

nych. Urządzenie to
posiada też szereg
udogodnień takich
jak podręczna taca
złączki czy ukryty
pojemnik na akcesoria.
Poza tym w trosce o środowisko automat zużywa
znacząco mniej wody niż inne modele.
Zachęcamy do zapoznania się z nowym automatem poprzez kontakt z przedstawicielem handlowym firmy Poland Optical i umówienie się na
prezentację.

kowy kolorowy monitor o wysokiej rozdzielczości
z funkcją powiększania obrazu pozwala na bardzo
dokładne centrowanie. Intuicyjne menu obrazkowe oraz wirtualny przewodnik zapewniają łatwą
obsługę bez względu na stopień zaawansowania
osoby obsługującej. Funkcja asystenta prowadzi krok po kroku przez cały proces skanowania,
blokowania i szlifowania a technologia Error-proof zapobiega przypadkowym błędom i pomaga
w uzyskaniu doskonałych rezultatów pracy.
Kształt każdej soczewki może być dowolnie modyfikowany za pomocą funkcji edycji kształtu
a w wewnętrznej pamięci urządzenia można przechowywać około 20 000 różnych prac.
Automat szlifierski LE-700 jest również wyposażony w stabilizator docisku co jest nieodzowne przy
obecnej mnogości powłok uszlachetniających soczewkę.
LE-700 cechują niewielkie gabaryty co ma znaczenie dla małych i średnich zakładów optycz-
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News
Zaawansowane funkcje dioptriomierza
firmy NIDEK serii
LM-1800
LM-1800 to topowy model wśród występujących na rynku dioptriomierzy. Został on
wzbogacony o zaawansowane funkcje pomiarowe, które czynią z niego również doskonałe narzędzie dla profesjonalnych szlifierni oraz producentów soczewek.
W urządzeniu tym zastosowano automatyczny pomiar addycji. Funkcja ta ułatwia
określenie mocy addycji soczewek wieloogniskowych. W opcjonalnym wyposażeniu
znajduje się również innowacyjne oprogramowanie „Di-Check” pozwalające wychwycić różnice w jakości soczewki na całej jej
płaszczyźnie.

Dioptriomierze te posiadają 5,7-calowy dotykowy kolorowy monitor LCD typu VGA TFT.
Odchylany monitor zapewnia wygodę dla
obsługującego zarówno w pozycji siedzącej, jak i stojącej. Charakteryzuje się bardzo
szybką reakcją i przejrzystością obrazu, co
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przyczynia się do nieprzeciętnej dokładności pomiaru.
Czas pomiaru soczewki to jedynie 50msek, przy czym
wartości pomiarowe są wysoce powtarzalne.
W LM-1800 jako źródło światła zastosowano ultra intensywną zieloną diodę LED (535nm) oraz sensor
HARTMANNA, dzięki czemu można z łatwością mierzyć
soczewki o niskiej wartości Abbego bez potrzeby kompensaty pomiaru.
Metoda pomiaru UV pozwala na graficzne przedstawienie przepuszczalności promieni UV z dokładnością do
1% oraz porównanie dwóch soczewek.
Charakterystyczna dla tego modelu jest również nowa
listwa pomiarowa zwiększająca zakres pomiarowy dioptriomierza. Nowy mechanizm pozwala na pomiar okularów progresywnych z częściowo przyciętym dodatkiem
do bliży.
W LM-1800 zastosowano specjalne pisaki do soczewek
oleofobowych. Poza tym dioptriomierz ten cechuje funkcja graficznego przedstawienia pozycji pryzmy (Prism
Layout), automatyczne wykrywanie rodzaju soczewek,
np. progresywnych oraz szeroki zakres pomiaru pryzmy
(do 20Δ we wszystkich kierunkach) itp.
Dioptriomierz LM-1800 występuje w dwóch konfiguracjach LM-1800P oraz LM-1800PD (z funkcją pomiaru PD).
Więcej informacji u przedstawicieli firmy Poland Opical.
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Konferencja Europejskiej Akademii
Optyki i Optometrii w Warszawie
Program konferencji obejmował również sesje
i warsztaty poświęcone praktyce soczewek kontaktowych, dbanie o starzejące się oczy, związane
z wiekiem zwyrodnienie plamki żółtej oraz pomiar
i zapobieganie utracie wzroku i zrozumienie jaskry.

WARSZAWA Ponad 270 optyków, okulistów i optyków z 36 krajów (w tym ok. 30 z Polski) uczestniczyło w szóstej dorocznej konferencji Europejskiej Akademii Optometrii i Optyki, która odbyła
się w hotelu NOVOTEL CENTRUM w dniach 16-18
maja 2014 r.

Ogłoszonych zostało pięciu nowych członków
EAOO Fellows:
• Profesor Roger Anderson (UK)
• Dr Annemieke Coops (Holandia)
• Dr Simon Barnard (UK)
• Dr Einat Szneor (Izrael)
• Dr Helder Bertolo (Portugalia)
Organizatorzy pozytywnie ocenili przebieg konferencji oraz pojawienie się wielu nowych twarzy.
Uczestnicy zarejestrowani w Radzie Generalnej
(GOC) mogli zdobyć do 16 punktów Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego (CET) w ciągu
trzech dni sesji, konferencji i warsztatów. Certyfikaty uczestnictwa będą przyznawane wszystkim
delegatom i mogą być wykorzystane jako dowód
w lokalnych programach kontynuacji rozwoju zawodowego.
Na zakończenie konferencji zostały przyznane
trzy nagrody, w tym dla Moniki Wojtczak z Polski.
Siódma doroczna konferencja EAOO i ECOO odbędzie się w Budapeszcie, na Węgrzech, w dniach
14-17 maja 2015 roku.

Podczas konferencji, która odbyła się wspólnie
z Europejską Radą Optometrii i Optyki (ECOO),
przeprowadzone zostało dwanaście warsztatów
klinicznych oraz wykłady z profesorem Johnem
Marshallem na temat starzenia się oka i Stefanem
Bandlitz na temat przedniej powierzchni oka i filmu łzowego.

Europejska Akademia Optometrii i Optyki (EAOO)
została utworzona w 2009 roku.
EAOO jest inicjatywą Europejskiej Rady Optometrii i Optyki (ECOO), jako kontynuacja pracy byłego Stowarzyszenia Europejskich Uniwersytetów
i Szkół Optometrii (AEUSCO).
inf. EAOO
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Pełna oferta sprzętu okulistycznego
i optycznego ﬁrmy VISIONIX.
Największy wybór pomocy optycznych.

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

www.ophtalmica.pl
biuro@ophtalmica.pl

Producent opraw

okularowych

frezowanych, wtryskowych i
RNXODUyZSU]HFLZVáRQHF]Q\FK

Jabłonowo, Al. Krakowska 83
05-552 Wólka Kosowska
tel./fax 22 756 15 31
www.binokl.pl

2014/3

31

2014/3

33

5@QFHQDONQS@n
29.03.2014

Krakowska Wiosna
Optyczna
29 marca w Best Western Premier Kraków Hotel odbyła się jubileuszowa bo już 5 edycja targów
branżowych o nazwie Krakowska Wiosna Optyczna
– po raz pierwszy edycja międzynarodowa.
Targi po raz kolejny zakończyły się wielkim sukcesem ze względu na odwiedzających, jak również
firmy jakie prezentowały swoje produkty. Tym razem gościliśmy wystawców nie tylko z Polski, ale
również z zagranicy m.in. z Czech, Rosji oraz Niemiec. Dla wszystkich przybyłych gości na tarasie
hotelowym czekał poczęstunek, jaki smakował wyjątkowo w promieniach wiosennego słońca.
O Krakowskiej Wiośnie Optycznej było głośno
również w mediach za pośrednictwem telewizji oraz
radia jakie przybyły, aby przeprowadzić relację z tak
dużego wydarzenia. W Kronice Krakowskiej, która
ma zasięg Małopolski miała miejsce obszerna prezentacja targów. Poruszona była również sprawa
sprzedaży gotowych okularów.
Nasze targi z roku na rok przyciągają coraz
większą liczbę odwiedzających nas gości, którzy
przyjechali w tym roku z dalekich stron naszego
kraju. Serdecznie dziękujemy gościom, jak również wystawcom za frekwencję jaką stworzyli. Po
rozmowach w kuluarach, oraz zapewnieniom gości,
już dzisiaj zapraszamy na kolejną odsłonę targów
w przyszłym roku. Bardzo dziękujemy za zaufanie
oraz docenienie naszej pracy przy organizacji wystawy.
KWO uświetnili swoją obecnością zaproszeni
specjalni goście m.in.: Małgorzata Marcińska - V-ce
Minister Pracy, Wojciech Kozak - Wicemarszałek
Województwa Małopolskiego, Wiesław Jopek - Prezes Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, Janusz Kowalski - Prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości oraz V-ce Prezes Związku Rzemiosła
Polskiego, który wręczył odznaczenia wyróżniającym się Optykom:
Jobs-Repelewicz Agata – Srebrna Odznaka Izbowa,
Voigt Clivia – Srebrna Odznaka Izbowa,
Mężyk Ewa – Srebrna Odznaka Izbowa,
Kluza Maria – Srebrna Odznaka Izbowa,
Karolczak Wiesława – Złota Odznaka Izbowa.
34
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Kraków

TARGI REPORTAŻ
Krakowska Wiosna Optyczna 2014, fot. arch. MCO

Serdeczne podziękowania dla firm uczestniczących w targach, a szczególne firmie MENRAD za
objęcie naszej imprezy patronatem generalnym oraz pozostałym firmom: MR. GAIN, VIDI VICI,
RAKO OPTYK SERWIS, OPTIBLOK, PH SKORPION, P. H. U. ALMAREX, PAUL VADIM EYEWEAR,
KOH, OPTIX SPORT, KRAK-OPTIC, SERV-OPTIC, CARL ZEISS, VISTAN BRILLEN GMBH, OPMATIC, HUMEL, OPTO VIT, OPTICAL, ZBOROWSKI, AUSTER, JOHNSON & JOHNSON, FRAME 4 YOU,
A.M. GROUP PLUS, OXER, HAND FINANSE.
Opracowanie: INTEROPTYKA
na podst. mat. pras. MCO

Obchody Święta Optyków
Polskich - Hieronim 2014
12-14.09.2014 r. - Sandomierz, Opatów, Ćmielów,
Krzemionki
W programie zwiedzanie:
Kopalni Neolitycznej,
Żywego Muzeum Porcelany,
Sandomierza: - katedra,
- rynek,
- trasa podziemna,
- Brama Opatowska,
- Kościół Św. Jakuba,
- wąwóz lessowy
ponadto:
- wystawa optyczna,
- Msza Św. w kolegiacie,
- tańce oraz grillowanie przy
muzyce na żywo,
- uroczysty bankiet
(część oficjalna).
Fot. arch. MCO

Serdecznie zapraszamy wszystkich do wspólnego świętowania
2014/3
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DODATEK

DO KATALOGU

ETUI

Model: AL33

NEW COLOR

SIZE: 155x60x23

Opis modelu:

New color

PL: Etui aluminiowe
EN: Aluminium cases
RU:ǹȎȘȖȞȜȐȎțțȩȓȎșȬȚȖțȖȓȐȩȓȢȡȠșȭȞȩ
UA: ǹȎȘȜȐȎțȳȎșȬȚȳțȳȱȐȳȢȡȠșȭȞȖ
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Fot. M. Stempowski

W dniach 11-12
kwietnia br. na
terenie Międzynarodowych Targów
Poznańskich w pawilonie Iglica odbyła się XV edycja
Poznańskiego Salonu Optycznego
organizowanego
przez Międzywojewódzki
Cech
Rzemiosł Optycznych w Poznaniu
oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie.
W Salonie wzięły udział 54 firmy wystawiające.
Atrakcyjne stoiska z szeroką ofertą wystawienniczą odwiedziło ok. 500 optyków, optometrystów
i osób związanych z branżą optyczną.
W piątek 11 kwietnia z okazji jubileuszowego Poznańskiego Salonu Optycznego odbył się uroczysty Wieczór Branżowy podczas którego Zarządowi
MTP wręczono pamiątkowe dyplomy uznania.
Atrakcją Wieczoru był występ iluzjonisty Piotra Szumnego, który swoimi trikami wprowadził
uczestników w świat iluzji i atmosfery dobrej zabawy.
Wszyscy uczestnicy Wieczoru Branżowego korzystali z poczęstunku przysmaków kuchni Staropolskiej.
XV jubileuszowy Poznański Salon Optyczny wraz
z Wieczorem Branżowym pozostanie na długo
w pamięci jego uczestników.
Informacja: MCRO
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Fot. W. Maciejewski
Organizatorzy:
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NOWE URZĄDZENIA SZLIFIERSKIE ESSILOR

NAJNOWOCZEŚNIEJSZA TECHNOLOGIA DLA TWOJEGO SALONU

Nowy automat szlifierski Mr Blue 2.0
posiada szereg innowacyjnych funkcji.
Jest idealnym rozwiązaniem do:
· Różnicowania oferty salonu
· Optymalizacji procesu szlifowania

Wykonanie spersonalizowanych grawerunków,
dzięki ekskluzywnej technologii Essilor

NEKSIA: PRECYZJA, ERGONOMIA, SZYBKOŚĆ

Nowa Neksia to jedno z najbardziej wydajnych i przyjaznych dla użytkownika automatów szlifierskich na rynku. Oprócz szybkiego
i precyzyjnego szlifowania oferuje wiele przydatnych funkcji, takich jak:
· Rozszerzone możliwości modelownia
· Precyzyjne centrowanie soczewek
niezależnie od ich mocy
· Wydajne i automatyczne cykle szlifowania

Więcej informacji udzielają
Przedstawiciele Handlowi:

· Region południowo-wschodni: Albert Niechciał
· Region południowo-zachodni: Krzysztof Tylka
· Region północno-wschodni:
Paweł Wrocławski

Essilor Polonia Sp. z o.o., ul. Annopol 3, 03 - 236 Warszawa
40
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+48 505 197 226
+48 505 197 228
+48 505 197 224

Prostaf s.j. ul. Jasielska 7a, Poznań

www.bergman.pl

2
38
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P.H. OKO
ul. Dąbrowskiego 42 B
50-457 WROCŁAW
tel. 71 346 04 65, 601 662 650
www.moonlight.pl
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Reportaż z wycieczki MCO

BAŁKANY 2014

Serbia, Macedonia, Albania, Czarnogóra, Bośnia i Hercegowina,
1. Dzień: Wyjazd z Krakowa, przejazd przez
Słowację i Węgry do Serbii na obiadokolację
i nocleg.
2. Dzień: Po śniadaniu Belgrad - zwiedzanie
stolicy z przewodnikiem m.in. (Twierdza Kalemegdan, cerkiew św. Sawy).
Przejazd do Macedonii na obiadokolację i nocleg.
3. Dzień: Śniadanie - wizyta w Ochrydzie nad
jeziorem o tej samej nazwie. Zwiedzanie miasta. Spacer brzegami Jeziora Ochrydzkiego.
44
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Przejazd do Albanii. Zwiedzanie stolicy kraju
- Tirany (Plan Skandenberga, meczet Ethnem
Beya, Pałac Prezydencki). Kruje miasteczko
o typowej albańskiej architekturze z orientalnym bazarem i twierdzą.
Przejazd na obiadokolację i nocleg do Czarnogóry.
4. Dzień: Śniadanie. Po śniadaniu całodzienny
rejs po Boce Kotorskiej połączony ze zwiedzaniem m.in. Herceg Novi i Kotoru. Powrót na
obiadokolację. Wieczorek przy lampce wina
i poczęstunku. Nocleg.

Chorwacja, Słowenia, Czechy, Słowacja, Austria, Węgry
5. Dzień: Po śniadaniu przejazd do Chorwacji. Zwiedzanie „Perły Adriatyku” Dubrownika
z przewodnikiem. Przejazd do Bośni i Hercegowiny - zwiedzanie malowniczych wodospadów
Kravice na rzece Trebizat.
Medjugorje - wizyta w sanktuarium. Przejazd
na obiadokolację i nocleg na Riwierę Makarską.
6. Dzień: Śniadanie. Przejazd do Splitu - zwiedzanie z przewodnikiem (Pałac Dioklecjana,
katedra, port, Riva). Przejazd do Parku Narodowego.

Jeziora Plitwickie. Około 2,5 godzinny spacer
wśród jezior i wodospadów.
Przejazd do Słowenii. Obiadokolacja i nocleg.
7. Dzień: Śniadanie. Wizyta w Bledzie - malowniczej wizytówce Słowenii usytuowanej nad jeziorem w alpejskiej scenerii. Wyjazd w drogę
powrotną do Polski. Przyjazd do Krakowa około
północy.
Informacja: MCO w Krakowie,
fot. arch. MCO
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WARSZAWA W połowie kwietnia zakończył się kurs refrakcji II stopnia,
w którym uczestniczyło 35 osób. Informujemy, że w dniach 17-18 maja odbyły
się pierwsze zajęcia na kursie refrakcji III stopnia.
Obecnie przyjmujemy zapisy na kurs refrakcji pierwszego stopnia, który rozpocznie się w miesiącu październiku. Szkolenie organizowane jest przez Cech Optyków w Warszawie, pod patronatem
Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej. Proponujemy Państwu, w ramach kursu cykl zajęć obejmujących wiadomości teoretyczne jak również ćwiczenia praktyczne z zakresu podstaw refrakcji
(łącznie 36 godzin). Zajęcia praktyczne odbywają się z wykorzystaniem m.in. foroptera, lampy
szczelinowej oraz kasety okulistycznej. Wykłady, jak również ćwiczenia prowadzone są przez
dr. n. med. Andrzeja Styszyńskiego, w soboty lub w niedziele w zależności od grupy, raz w miesiącu w siedzibie KRIO przy ul. Przy Agorze 28 w Warszawie.
Pełna informacja wraz z programami kursów I , II i III stopnia dostępna jest na stronie internetowej Cechu - www.cechoptykwar.pl
Kolejna edycja kursu I stopnia rozpocznie się w październiku 2014 r. Zgłoszenia na kursy 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
Informujemy, że w Biurze Cechu dostępna jest jeszcze książka dr. n. med. Andrzeja Styszyńskiego „Korekcja wad wzroku - procedury badania refrakcji”, wydanie drugie w cenie 70,00 zł (plus
ewentualnie koszty przesyłki).
Informacja własna Cechu Optyków
w Warszawie

PROGRAM KURSU REFRAKCJI
I stopnia
1. Podstawy optyki geometrycznej.
2. Układ wzrokowy.
3. Układ optyczny oka (punkt daleki, punkt bliski,
refrakcja, amplituda akomodacji).
4. Krótkowzroczność i zasady jej korekcji.
5. Nadwzroczność i zasady jej korekcji.
6. Astygmatyzm i zasady jego korekcji.
7. Ostrość wzroku i sposoby jej badania.
8. Subiektywne (podmiotowe) metody określania
refrakcji:
- metoda Dondersa,
- test czerwono-zielony
- określenie astygmatyzmu z użyciem figury
promienistej,
- określenie astygmatyzmu za pomocą skrzyżowanego cylindra.
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9. Obiektywne (przedmiotowe) metody określania
refrakcji:
- skiaskopia,
- oftalmometr,
- refraktometr,
- autorefraktometr.
10. Badanie i korekcje prezbiopii.
11. Pryzmaty i ich zastosowanie. Pryzmatyczne
działanie soczewek sferycznych.
12. Widzenie obuoczne (ortoforia, heteroforia, zez
towarzyszący, zez porażenny).
13. Zależność między akomodacją a konwergencją.
14. Badanie refrakcji oraz ustalanie odpowiedniej
korekcji obuocznej za pomocą foropteru.
15. Badanie refrakcji osób słabowidzących.

więcej informacji o kursach na stronach - www.cechoptykwar.pl
www.mcro.pl oraz optyka@epf.pl

Kursy dokształcające
dla Optyków w MCRO
w Poznaniu
W 2014 r. Międzywojewódzki Cech Rzemiosł
Optycznych w Poznaniu będzie organizował
kursy w zakresie poszerzania i doskonalenia wiedzy praktycznej optyków w tematach
istotnych w ich pracy zawodowej.
Pragniemy zaproponować zajęcia w zakresie optyki okularowej dzięki którym to ich
uczestnicy uzyskają wiedzę dotyczącą korekcji optycznej narządu wzroku i bardziej
zaawansowaną na temat zasad konstrukcji
soczewek sferycznych, sferycznych i wieloogniskowych w tym progresywnych i dwuogniskowych. Proponujemy cykl 6 spotkań
po 8 godzin. Tematyka wykładów będzie
różnorodna i tak np.: realizacja przepisanej
korekcji pryzmatycznej, pryzmatyczna korekcja forii, obliczanie grubości soczewek okula-

Kurs refrakcji 2014
Dolnośląski Cech Optyków we współpracy z Politechniką Wrocławską organizuje
w 2014 roku Kurs Refrakcji I i II stopnia

Będzie to intensywne, tygodniowe szkolenie
w małej grupie prowadzone na Politechnice
Wrocławskiej pod kierownictwem dr. hab.

Program
kursu
refrakcji
rowych sferycznych
i torycznych,
optymalna
soczewka korekcyjna, reguła Vogla, właściwości pozaosiowe soczewek sferycznych
i torycznych, aberracja sferycznai chroma1.
Metody
badania refrakcji
zasady optycztyczna,
współczynnik
TCA, iwysiłek
akomodacyjny w korekcji astygmatyzmu, korekcja
a/ metody subiektywne
/podmiotowe/,
anisometropii,
soczewki izeikoniczne,
zasady
b/ metodysoczewek
obiektywne
/przedmiotowe/.
konstrukcji
progresywnych,
indywidualne projektowanie, prawo Listinga.
Oczywiście dyskusja i ćwiczenia.
To tylko niektóre wybrane zagadnienia zajęć.
W naszej ofercie znajdziecie Państwo kursy
refrakcji o różnym poziomie zaawansowania,
kurs doboru i aplikacji soczewek kontaktowych, szkolenie w zakresie doboru pomocy dla słabowidzących jak również zajęcia
w zakresie ortoptyki.
Zainteresowanych zapraszamy do uczestnictwa a szczegółowe informacje uzyskacie
Państwo w biurze Cechu lub na naszej stronie internetowej www.mcro.pl

INFORMACJE Z CECHU

Kursy w Cechach Optyków

Informacja własna MCRO
w Poznaniu

inż. Marka Zająca prof. PWr. wraz z innymi
wykładowcami tej uczelni.
Gwarantuje ono uzyskanie rzetelnej i wszechstronnej wiedzy praktycznej i teoretycznej,
jaka będzie potrzebna w badaniu refrakcji
oka.
Refrakcja I stopnia trwać będzie od 23 czerwca do 28 czerwca 2014 r.
Refrakcja II stopnia trwać będzie od 28 lipca
- 2 sierpnia 2014 r.
Więcej informacji można uzyskać pod nr tel.
71 321 29 55 lub optyka@epf.pl
Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszenia zatem prosimy o szybkie
wyrażenie chęci uczestnictwa.
Zapraszamy!
Informacja własna DCO
we Wrocławiu
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WARSZAWA W dniu 14 maja, w siedzibie KRIO, odbyło się Walne Zgromadzenie Cechu Optyków w Warszawie. Zebranie miało charakter sprawozdawczy.
W podsumowaniu kolejnego roku działania organizacji, podkreślano ważną rolę
szkoleniową. Sukcesy odnoszone na tym polu, jak również zapotrzebowanie na ciągłe podnoszenie kwalifikacji wśród optyków, skłaniają Zarząd do kontynuowania prowadzonych już szkoleń, jak
również do realizacji nowych pomysłów w tym zakresie. Planujemy w dalszym ciągu kursy z zakresu badania refrakcji, organizując
kursy refrakcji pierwszego, drugiego
i trzeciego stopnia, kursy z zakresu
komunikacji z klientem oraz szkolenia dotyczące pomocy dla osób słabowidzących. Będziemy starali się
również dostarczyć Państwu odrobinę relaksu organizując m.in. cykliczne wyjścia do teatru, wycieczki
tematyczne oraz okazjonalne spotkania. Przygotowujemy się również
do obchodów XX-lecia organizacji
w terminie 1-3 maja 2015 r.
Informacja własna Cechu Optyków
w Warszawie

Fot. Andrzej Dąbrowski

Zarząd Cechu Optyków
w Warszawie
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Starszy Cechu

Jerzy Wysocki

Podstarszy Cechu

Andrzej Biernacki

Sekretarz

Andrzej Dąbrowski

Skarbnik

Zbigniew Gajewski

Członek

Robert Kilen

Członek

Joanna Mikulska

Członek

Beata Kuśmierczyk-Ćwiek

Fot. Andrzej Dąbrowski
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Wspomnienie

Papież
Małopolski Cech Optyków
w Watykanie
Starania o wyjazd do Watykanu na audiencję
generalną rozpocząłem w stycznie 1999 roku.
Dziesiątki telefonów, rozmowy z siostrami,
ojcem Hejmo i wreszcie decyzja pozytywna
Stanisława Dziwisza, który był odpowiedzialny za pielgrzymów i miał decydujący głos
w tych sprawach. Sam wyjazd nie przysporzył
nam wielu trudności, pojechaliśmy nowym autokarem marki Mercedes w liczbie 42 osoby:
Zarząd, Członkowie Cechu i nasi Przyjaciele.
Naszymi gości specjalnymi była Anna Bujak,
pracownik cechu, oraz Ks. Kazimierz Kijas,
kapelan rzemiosła krakowskiego. Na audiencję generalną co środową na Placu Św. Piotra
przyszliśmy wszyscy, natomiast do samego Papieża wpuszczani byli delegaci i to za specjalnym pozwoleniem. Mieliśmy wielki problem,
aby wyznaczyć delegację nie urażając nikogo. Na pierwszy plan poszedł Zarząd ubrany

54

2014/3

w togi i insygnia rzemiosła, poczet sztandarowy: Kowalczyk Tadeusz wraz z synem Tadeuszem, Dobrowolska Małgorzata, Ksiądz Kazimierz Kijas oraz Jacek Matzner, który wręczył
Papieżowi monografie rzemiosła.
Z wielkim przejęciem dotarliśmy przed oblicze
Ojca Świętego, przedstawiłem Papieżowi delegację Optyków MCO i wszyscy ucałowaliśmy
pierścień papieski po czym przekazaliśmy Ojcu
Świętemu srebrny buzdygan oprawiony w białą skórę, jako symbol władzy rzemiosła. Ojciec
Święty spojrzał na nas, na buzdygan, wziął
go do ręki i powiedział donośnym głosem:
„wreszcie będę hetmanem”. To spotkanie
przeżyliśmy wszyscy ogromnie a wspomnienia
pozostaną w naszych sercach na całe życie.
Po godzinie lekko wyluzowani doszliśmy do
domu polskiego, gdzie czekały na nas zdjęcia
z Papieżem. Jeszcze wtedy nikt nie przewidy-

„Z wielkim przejęciem dotarliśmy przed oblicze Ojca Świętego, przedstawiłem Papieżowi delegację Optyków MCO i wszyscy ucałowaliśmy pierścień papieski po czym przekazaliśmy Ojcu Świętemu srebrny buzdygan
oprawiony w białą skórę, jako symbol władzy rzemiosła.”

wał że te zdjęcia przejdą do historii. Wreszcie
jesteśmy na zdjęciach z Papieżem Polakiem,
który został Świętym. Jeszcze wiele lat śledziliśmy wspaniały pontyfikat naszego Papieża,
słyszeliśmy o stawiennictwie oraz o cudownych
uzdrowieniach.
Wreszcie tragiczny dzień śmierci Papieża
2 kwietnia 2005 roku g. 21.37 – wszyscy pogrążyliśmy się w smutku i żałobie.
W roku 2008 Małopolski Cech Optyków zorganizował drugą pielgrzymkę do Watykanu na
grób naszego ukochanego Ojca Świętego.
W Niedzielę Miłosierdzia Bożego 27 kwietnia
2014 r. papież Franciszek przy koncelebrze
emerytowanego papieża Benedykta XVI odprawił na placu Św. Piotra mszę świętą kanonizacyjną Jana Pawła II oraz Jana XXIII. Podczas
tej uroczystości papież Franciszek ogłosił św.
Jana Pawła II patronem rodzin. Była to pierw-

sza podwójna kanonizacja papieży w XXI wieku
i zarazem pierwsza kanonizacja głowy Kościoła
od czasu kanonizacji Piusa X w 1954 r., jak również była to pierwsza taka uroczystość na Placu
Świętego Piotra, gdzie koncelebrował urzędujący i emerytowany Papież.
Jan Paweł II był Papieżem, który odbył najwięcej podróży zagranicznych oraz najwięcej osób
wyniósł na ołtarze. Jego proces beatyfikacyjny
był jednym z najkrótszych w historii Kościoła,
rozpoczął się miesiąc po pogrzebie, a zakończył
się sześć lat po śmierci, zaś proces kanonizacyjny zakończył się trzy lata po beatyfikacji,
dziewięć lat po śmierci.

Prezes Małopolskiego Cechu Optyków Marian Wójcik
Informacja: MCO w Krakowie,
fot. arch. MCO

ul. S

ww

Małopolski Cech Optyk—w
(12) 421-90-77, mobile: 733-954-033
Holandia Ðtel./fax:
Anglia
Ð Luksemburg
e-mail: cechoptykow@op.pl

ul. Słowiańska 3, 31-141 Krak—w,
www.cech-optykow.pl

ROSJA FINLANDIA
LITWA, ŁOTWA, ESTONIA

Krawężniki sięgają kolan, kamienice wyglądają jak pałace, a place zdają się sięgać linii horyzontu. Sankt Petersburg (perła carskiej Rosji) oszałamia
rozmachem. Car Piotr I, kt—ry miał ponad dwa metry wzrostu, stworzył miasto na swoją miarę. W czasie białych nocy w Petersburgu dzień trwa 19 godzin.
Dla kogoś, kto chciałby po raz pierwszy odwiedzić to miasto, nie ma lepszej pory.

RAMOWY PROGRAM IMPREZY:
ŚWIADCZENIA:

- 5 nocleg—w
- 5 śniadań
- 5 obiadokolacji
- transport autokarem klasy Lux
- opieka pilota, przewodnika
- ubezpieczenie: KL i NNW
- przewodnik po Petersburgu
- prom: Tallin Ð Helsinki,
Helsinki Ð Tallin

TERMIN: 14 Ð 19.08.2014

UWAGA:

Paszporty muszą być ważne na
minimum 6 miesięcy do przodu.
Pieniądze za wyjazd oraz paszporty
trzeba złożyć w biurze Małopolskiego
Cechu Optyków do 25 czerwca,
ze względu na potrzebny czas do
wyrobienia wizy rosyjskiej. Po
25 czerwca nie będzie możliwości
zgłoszeń ze względu na procedury
wizowe!!!

56

2014/3

1 Dzień: wyjazd z Krakowa o godz. 05.00 Przejazd przez Litwę do
Łotwy. Obiadokolacja i nocleg.
2 Dzień: Po śniadaniu przejazd do Rosji. Puszkino - zwiedzanie
Carskiego Sioła Ð dawnej rezydencji Carycy Katarzyny.
Przejazd na obiadokolację i nocleg.
3 Dzień: Śniadanie. Zwiedzanie Sankt Petersburga Ð twierdza
Pietropawłowska z soborem św. Piotra i Pawła. Przejazd do
centrum miasta m in. /krążownik Aurora, pałac Zimowy i pałac
Marmurowy, Nabrzeże Uniwersyteckie, Sob—r św. Izaaka/.
Wieczorny rejs po Newie i kanałach. Przejazd na obiadokolację
i nocleg.
4 Dzień: Śniadanie. Ławra Aleksandra Newskiego, Sob—r św. Tr—jcy,
Sob—r Kazański, kości—ł św. Katarzyny (miejsce poch—wku
kr—la Poniatowskiego) oraz słynne muzeum Ermitaż. Czas
wolny. Następnie wizyta w Peterhof Ð zesp—ł pałacowoogrodowy założony przez cara Piotra I. Przejazd na
obiadokolację i nocleg do Estonii.
5 Dzień:

Śniadanie. Po śniadaniu przeprawa promowa do Finlandii.
Zwiedzanie stolicy Helsinek - spacer po historycznym centrum
stolicy (secesyjny dworzec kolejowy, klasycystyczny Plac
Senacki z katedrą luterańską, twierdza Suomenlinne Ð
największa na Bałtyku, czas wolny na Kaupattori,/. Przeprawa
promowa do Tallina. Przejazd na obiadokoalcję i nocleg na
południe Estonii.

6 Dzień. Śniadanie. Wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd do kraju w
godzinach wieczornych.
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SZLIFIERNIA OPTYCZNA
Zapraszamy do współpracy optyków, którym zależy na najwyższej jakości
wykonania oferowanych szkieł.
Soczewki okularowe szlifujemy na precyzyjnych automatach z dbałością
o szczegóły i z zachowaniem najwyższych standardów.

$%&)%-# +
.*-! +
%'#'+Zmiana kształtu i polerowanie
gratis!



- szlifowanie i montaż do opraw pełnych, żyłkowych oraz patentów.
Z nami masz pewność, że wszystkie parametry optyczne będą zgadzały się
z zamówieniem, a okulary będą wykonane według obowiązujących norm.
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Wprowadzona w lutym 2014 roku nowa kolekcja okularów United
Colors of Benetton bardziej niż kiedykolwiek podkreśla duszę tej
marki, która w przypadku wzorów dla pań przekłada się na lekkość, kobiecość i styl, a w przypadku modeli dla panów, w finezję,
formalną elegancję i komfort. Nowe wzory stoją pod znakiem
świeżości i lekkości, co dotyczy zwłaszcza stylistyki optycznej,
charakteryzującej się cienkimi oprawkami octanowymi, połączonymi ze smukłymi elementami skroniowymi.
Linie nabrały bardziej modnego charakteru i są one połączone
z nieoczekiwanymi kontrastami barw, opierając się na wielowarstwowym materiale octanowym.
60
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United Colors of Benetton
mod. BN231V03

United Colors of Benetton
mod. BE904S02

United Colors of Benetton
mod. BE903S034912

fot. ALLiSON

United Colors of Benetton
mod. BN229V03

Opracowanie: INTEROPTYKA
fot. ALLiSON

Barwa, prawdziwy bohater tej kolekcji,
została przedstawiona w nowej i świeżej
interpretacji: trawiasta zieleń, czerwień
w kolorze lakieru, cyklamen, błękit, na
przezroczystych i nieprzezroczystych ramkach octanowych, które ożywiają cienkie,
lekkie i super modne modele.
Miłośnicy stylu retro mogą przeżyć lata
80-te jeszcze raz, dzięki pełnym lub półprzezroczystym oprawkom octanowym
o prostokątnych i owalnych kształtach.
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Nowa kolekcja United Colors of Benetton poświęcona dzieciom
skupia się na tym, by jakość widzenia dzieci była bezpieczna i pewna, z zachowaniem radosnego i kolorowego wyglądu, typowego
dla produktów firmy Benetton.
W ramach kolekcji dostępne są również zaawansowane technicznie
soczewki, funkcjonalne także w innym zakresie, zaprojektowane
tak, by zapewnić najwyższy komfort: wykonane z materiałów wtryskiwanych, z gumowymi zawiasami nadającymi oprawce wyjątkową elastyczność, są one również wyposażone w gumowe nakładki,
wsunięte w końcówki okularów.
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United Colors of Benetton
mod. BB254V03

United Colors of Benetton
mod. BB249V04

United Colors of Benetton
mod. BB601S02

United Colors of Benetton
mod. BB600S03

W przypadku kolekcji optycznej, bezpieczeństwo i komfort stanowią priorytet, wraz
z wykorzystaniem wysokiej jakości, komfortowych materiałów, poddawanych obróbce
poprzez wtrysk dwóch składników, zapewniający miękkość. Okulary posiadają także elastyczne zawiasy zastosowane we wszystkich
wzorach; by jeszcze lepiej spełnić potrzeby
dzieci, niektóre z modeli zaprojektowano
w dwóch rozmiarach.
Kolory w odcieniach różu, cyklamenu, zieleni,
błękitu i pomarańczy są dostępne głównie
w wersji przeźroczystej w przypadku octanów
oraz w barwach nieprzeźroczystych w przypadku oprawek metalowych.
Formy zostały zapożyczone z mody dla dorosłych, więc i tutaj mamy kształty okrągłe,

Opracowanie: INTEROPTYKA
fot. ALLiSON

kocie, kwadratowe, jednak wzorom nadano
osobisty charakter zbliżający świat mody do
dzieci: ozdoby Swarovski i motywy kwiatowe
dla dziewcząt oraz wielowarstwowa gra kolorów dla chłopców.
Wśród modeli przeciwsłonecznych znajdziemy modne formy noszone przez dorosłych.
Duże i zaokrąglone w stylu lat 80-tych
okulary dla dziewcząt czy pełne pilotki dla
chłopców. W wielu wzorach pełne i przezroczyste kolory niekiedy tworzą razem ciekawą
kombinację.
W niektórych oprawkach zastosowano najwyższej jakości soczewki polaryzacyjne, zapewniające lepszy komfort i bezpieczeństwo
oczom. Do wyboru mamy także, tak modne
ostatnio, kolorowe szkła.
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Od Johna Lennona po Anne Dello Russo – kultowe
lennonki hitem sezonu

L’WREN SCOTT 33 7112 6584

L’WREN SCOTT 33 7112 6583

L’WREN SCOTT 33 7111 6570

L’WREN SCOTT 33 7112 6582
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Lennonki stały się kultowe w latach 60. za
sprawą frontman’a zespołu The Beatles
– Johna Lennona. Okrągłe oprawki, najlepiej
z przyciemnionymi szkłami, to element obowiązkowy hippisowskiego look’u. Obecnie to
nadal jeden z najbardziej pożądanych modeli
okularów, po które chętnie sięgają światowe
ikony stylu.
Lennonki powracają w niezmienionym kształcie, ale wariacji na ich temat jest mnóstwo,
głównie kolorystycznych: od szalonych, neonowych barw po zadziorne w odcieniach
głębokiej czerni.
W kolekcji okularów L’Wren Scott dostępnych
jest kilka modeli w najmodniejszych kolorach
sezonu, w sam raz dla miłośników niebanalnych dodatków.
Przez różowe okulary
W tym sezonie stawiamy na kolor! Intensywne barwy pojawiają się przede wszystkim
w dodatkach. Fiolet, fuksja, czerwień i róż to
sposób, żeby wyróżnić się w tłumie – takie
oprawki to recepta na niesztampową stylizację. Wybierając monochromatyczne barwy
na co dzień, wystarczy dodać okulary w intensywnym kolorze, aby osiągnąć efekt niewymuszonej elegancji idealnie wpisujący się
w miejskie trendy. Po takie odważne rozwiązanie sięgnęła chociażby Mary Kate Olsen.
Klasyka nie musi być nudna
Anna Dello Russo, ikona mody, redaktor naczelna japońskiego Vogue idealnie „wyczuwa” najgorętsze tendencje, interpretując je
zawsze w zaskakujący sposób. Kobaltowy total look to hit sezonu! Idealnym dopełnieniem
takiej stylizacji są okulary nawiązujące kolorem do stroju. Dla fanek stylu Dello Russo
ciekawą propozycją będą kobaltowe oprawki
L’Wren Scott w najmodniejszym kształcie sezonu, czyli okrągłe lennonki.

Opracowanie: INTEROPTYKA,
na podst. mat. pras. 38 PR
fot. MENRAD
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www.interoptyka.pl
- informacje dla optyków
- popularne marki
- kalendarium
- ogłoszenia
-multimedia
- reportaże
- nowości
- trendy

Magazyn OKO dostępny w wersji elektronicznej po zalogowaniu
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Od początku naszej działalności zajmujemy się projektowaniem i sprzedażą okularów. Bazując na
wieloletnim doświadczeniu, dbając o dalszy rozwój stworzyliśmy nową linię opraw okularowych
PUCCINI. Nasze oprawy są produkowane w najlepszych światowych fabrykach, pod stałą kontrolą
wybitnych specjalistów, co zapewnia najwyższy standard pod względem jakości produktu. Obserwując aktualne trendy, korzystając z zaawansowanych technologii dostarczamy perfekcyjnie
funkcjonalne i modne okulary które wyróżnia doskonała jakość, wyjątkowe wzornictwo i konkurencyjne ceny.
W związku z dynamicznym rozwojem sprzedaży w Polsce, PUCCINI EYEWEAR poszukuje do współpracy osób na stanowisko Przedstawiciel Handlowy/Agent Sprzedaży na terenie całego kraju.

Przedstawiciel Handlowy / Agent ds. Sprzedaży
Pracując z nami będziesz odpowiedzialny za aktywną sprzedaż i pozyskiwanie nowych Klientów,
regularne wizyty handlowe, realizację planów sprzedaży, udział w targach branżowych oraz dbanie o dobry wizerunek firmy
Wymagania:
•
•
•
•
•
•
•
•

doświadczenie w sprzedaży (preferowane w branży optycznej),
konsekwencja w dążeniu do realizacji celów
zdolności interpersonalne i negocjacyjne
komunikatywność
zdolność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów
samodzielność i dyspozycyjność
obsługa komputera w zakresie MS Office
prawo jazdy kat. B

Oferujemy:
• możliwość sprzedaży produktów doskonałej jakości,
• stanowisko dające możliwość samodzielnej i odpowiedzialnej pracy w podległym
regionie,
• atrakcyjne wynagrodzenie
• niezbędne narzędzia pracy
Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą lub masz jakieś pytania skontaktuj się z nami

E-mail: puccini@puccinieyewear.com
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Tel. 0048 500 695 418
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OPHTALMICA
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Hoya Sensity: nowe soczewki
ǞǧǬǧǛǠǪǧǥǧǯǝǸǦǙǸǣǙĸǜĶǸǨǧǪŒǸǪǧǣǭ

www.sensitylenses.eu

Soczewki HOYA Sensity wraz z technologią Stabilight, wynoszą kategorię soczewek fotochromowych na nowy poziom. Technologia Stabilight gwarantuje niezmienną efektywność działania
soczewek Sensity w każdych okolicznościach, warunkach klimatycznych, niezależnie od pory roku.
Soczewki nie tylko przyciemniają się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej do atrakcyjnego
poziomu, jakim charakteryzują się okulary przeciwsłoneczne kategorii 3, ale również rozjaśniają
się bardzo szybko, w momencie zmniejszenia intensywności otaczającego światła, osiągając pełną
przejrzystość w pomieszczeniach. Na każdym z tych etapów zostaje zachowana całkowita ochrona
przed promieniowaniem UV. W konsekwencji soczewki Sensity zapewniają najwyższą wygodę
użytkowania oraz najlepszą ochronę.

