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Wszystkim naszym Klientom

składamy najserdeczniejsze życzenia:

spokojnych i pełnych radości

Świąt Bożego Narodzenia,

a także wielu sukcesów

w nadchodzącym 2019 roku!
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501 708 257 
601 308 569 

 
UL. WSPÓŁCZESNA 20                     WWW.ORATA.PL 
03-255 WARSZAWA                             BIURO@ORATA.PL 

Stelaże ścienne i panele z pleksi na oprawy, kasety i szafki na oprawy, 
projektowanie salonów optycznych 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą! 
 

Dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili nasze 
stoisko na Targach Optyka 2018

ul. Spacerowa 31 
05-410 Józefów

tel./fax. (22) 789-28-65
tel. (22) 789-29-05

e-mail: kamex@kamex.pl

www.kamex.pl

R

Marek Kamiñski

rok za³o¿enia 1985
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FIRMA LOKALIZACJA STRONA

ALBINEX SULEJÓWEK 10

AM OPTICAL BYDGOSZCZ 3

AMERICAN LENS BOD WARSZAWA 12

ARGA POZNAŃ 71

BINOKL JABŁONOWO 55

BLICK-PUNKT JELENIA GÓRA 76

CAMRO SOPOT 72,73

CLEX POLSKA SZCZECIN 71

DEK-OPTICA WROCŁAW 23

ELEFANT OPTYKA POZNAŃ 70

HADAŚ-MARCINIAK WARSZAWA 68

HUMEL JÓZEFÓW 71

IDEA OPTICA OPOLE 17

IQ PRISMA OPOLE 21

JAI KUDO POZNAŃ 15

JZO JELENIA GÓRA 16

KAMEX JÓZEFÓW 6

MACRO OPTIC SZCZECIN 67

MAŻEX WARSZAWA 70

MEDICAL PARTNER POZNAŃ 68
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FIRMA LOKALIZACJA STRONA

NETZPOLSKA.PL POZNAŃ 69

OKO OPTICAL STRZELIN 1

OPTIBLOK WARSZAWA 27

OPTY SPORT ZIELONA GÓRA 70

ORATA WARSZAWA 6

POLAND OPTICAL CIESZYN 74,75

PROSTAF POZNAŃ 2

PUCCINI WARSZAWA 35

RAKO OPTYK SERWIS SZCZECIN 53

SCORPION EYEWEAR ZĄBKI 4,5

SERV-OPTIC KRAKÓW 65

SEYKOPOL ŁOMIANKI k/W-wy 71

SPECTRUM 2 WROCŁAW 66

SZAACH KĘDZIERZYN-KOŹLE 70

TAR-POL NIEPOŁOMICE 69

TRESS BRODNICA 57

TRZPIL RUDA TALUBSKA 68
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100% OPTICAL

12-14.01.2019 LONDYN
www.100percentoptical.com

BRILLE & Co 

19-20.01.2019 DORTMUND
www.brille-und-co.com

OPTI 

25-27.01.2019 MONACHIUM
www.opti.de

MIOF  

12-14.02.2019 MOSKWA
www.optica-expo.ru./optica

SIOF

21-23.02.2019 SZANGHAJ
www.siof.cn

MIDO

23-25.02.2019 MEDIOLAN
www.mido.com

GIEŁDA OPTYCZNA
  

02.03.2019 WARSZAWA
www.fundacjaszkolyoptycznej.pl

OPTA 

08-10.03.2019 BRNO
www.bvv.cz

GIEŁDA OPTYCZNA
  

08.03.2019 SOSNOWIEC
www.fundacjaszkolyoptycznej.pl

EXPO EAST NEW YORK
  

21-24.03.2019 NOWY JORK
www.visionexpo.com

Uwaga!  

Giełdy warszawskie od-
bywają się w Zespole Szkół 
Spożywczo-Gastronomicz-
nych, ul. Komorska 17/23

Giełdy w Sosnowcu odbywają 
się w hotelu Okrąglak, ul. Naruto-
wicza 59.

Informacje o terminach pochodzą 
bezpośrednio od organizatorów    
i są aktualne na dzień oddania 
magazynu do druku.

Przed wyjazdem na konkretną 
imprezę wskazane jest nawią-

zanie kontaktu z organizato-
rami.



Afirmujący życie koralowy róż w złotawym odcie- 
niu, to wybór Instytutu Pantone na Kolor Roku 2019. 
Nosi on nazwę PANTON 16-1546 Living Coral                   
i ma nam zapewnić poczucie komfortu, ciepła 
oraz bezpieczeństwa w coraz szybciej zmieniającym 
się świecie.
  
W reakcji na agresywne wdzieranie się w nasze 
codzienne życie technologii cyfrowej oraz mediów
społecznościowych, poszukujemy autentyczności
i wewnętrznych doświadczeń łączących nas
z naturą i ludźmi - w kontaktach osobistych, 
a nie tylko „on-line”. Zachęca nas do tego właśnie 
PANTONE 16-1546, symbolizując naszą wrodzoną 
potrzebę optymizmu, poszukiwania i ekspresji. 
  
Reprezentujący fuzję nowoczesnego życia
PANTONE16-1546 Living Coral jest przyjaznym 
dla nas kolorem, który pojawia się w przyrodzie, 
jednocześnie wykazując żywą obecność w mediach.
Leżąc w centrum naszego ekosystemu, kolor ten
przypomina bezpieczne schronienie, jakim jest wła- 
śnie rafa koralowa dla niezliczonych ilości żywych 
organizmów.PA
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Kolor Roku 2019

Opracowanie: Interoptyka na podst. mat. pras. Pantone, fot. Pantone, Dekoptica, Mexx, Anne Marii.

Anne Marii m
od. 20249 c

Mexx mod. 2718
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Spersonalizowane soczewki
progresywne HyperView Identity 2
gwarantują najwyższy komfort
użytkowania i dopasowane są
do użytkownika, a nie odwrotnie.

Teraz możesz zamówić je
również z możliwością
wyboru kanału progresji.

SWOBODA
WIDZENIA

NA KAŻDĄ

ODLEGŁOŚĆ



JZO S.A. jest oficjalnym dystrybutorem opraw okularowych marki Pepe Jeans w Polsce. 
Zobacz pełną kolekcję na www.jzo.com.pl/oprawy/oprawy-pepe-jeans/ lub skontaktuj się z BOK JZO S.A. +48 75 64 14 400

juz wkrótce 
kolekcja sloneczna 2019  '

.

wszystko
zaczelo sie  
w londynie

- --





mod. 73084

mod. 73081

mod. 73080

mod. 73079
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Opracowanie: Interoptyka
 na podst. mat. pras. IDEA OPTICA



 
Najnowsza kolek-

cja marki Louis Delacroix 
to nowoczesne i oryginalne 

oprawy z metalu i płyty. W wielu 
modelach postawiliśmy na modne, 

transparentne kolory. Oprawy te sta- 
piają się z twarzą, tworząc idealne do- 

pasowanie lub wraz z mocnym, wzorzy-
stym akcentem stanowią bardzo odważne         

i niebanalne połączenie. Przezroczystość 
dodaje oprawom lekkości. W tej kolekcji 
założeniem było zaprojektowanie opraw 
smukłych i delikatnych wizualnie. Metalowe 
oprawy to seria ciekawych kształtów urozma-
icona kolorystycznymi detalami. 
Miłośnicy klasycznej czerni jak i pikantnej 
czerwieni znajdą w niej swój ideał.

Wszystkie modele wyprodukowane są                   
z wysokiej jakości materiałów, dla za- 

spokojenia potrzeb wymagających 
odbiorców. Zapraszamy do kontaktu 

z naszymi przedstawicielami, aby 
zapoznać się z tą wyjątkową 

kolekcją.

mod.77099

mod. 
77076AB-N 

mod. 77072AB-N mod. 77075AB-A
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Szczypta odwagi i wyjątkowe oprawy marek forseti i forseti PRESTIGE. 
To takie proste! Delikatny, intrygujący kształt przyciągający 
spojrzenie, zestawiony ze stonowaną kolorystyką tworzą eleganckie 
połączenie, któremu nie można się oprzeć. 
Głębia zawarta w tak cienkich metalowych oprawach uwydatnia
rysy twarzy i podkreśla charakter stylizacji. Smaku całości dodaje 
symetryczne malowanie, jak w modelach 2903-N i 2904-N lub też 
elementy z płyty, które dopełniają klasyczny, męski model 1153AB. 
Dla odważnych proponujemy oprawę 2906AB z podwójnym 
mostkiem, w pięknych metalicznych kolorach. 
Wysoka jakość i podążanie za najnowszymi trendami, to właśnie 
wyróżnia marki forseti i forseti PRESTIGE. Wszystkie te modele
dostępne już od stycznia 2019 roku u naszych przedstawicieli.

mod. 2906AB

m
od. 2904-N 

mod. 2903-N

mod. 1153AB

Opracowanie: Interoptyka na podst. mat. pras. IQ PRISMA20









Inspired by nature

Hector&Björn, oprawy inspirowane 

BJÖRK

SKOG

STROMSTEN

     Dystrybutor:    Woody Polska                     tel. 730-605-194              fb.com/hectorandbjorn
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Za nami Belutti Brand Days! 
W dniach 15-16 października 2018, w malowni-
czo położonym Hotelu Afrodyta Business&SPA 
w Radziejowicach, miała miejsce pierwsza pre-
zentacja kolekcji Belutti na rok 2019. Głównym 
i najważniejszym celem spotkania było przed-
stawienie wyjątkowych korzyści biznesowych 
płynących ze współpracy z marką Belutti.

Belutti Brand Days to dwa dni spotkań z Klien-
tami, prezentacja bogatej oferty opraw oku-
larowych i okularów przeciwsłonecznych. Na 
szczególną uwagę zasługują, prezentowane 
po raz pierwszy w Polsce topowe modele Be-
lutti SUN na nadchodzący rok.

Belutti w nowym sezonie stawia na kolor i modny print. 
W najnowszych oprawach można znaleźć najmodniejsze 
kolory tego sezonu, jak odważne bordo czy granat, w po-
łączeniu z ciekawym dekorem na zausznikach. 
Dodatkowo, marka przygotowała oprawy o geometrycz-
nych kształtach w kolorze szylkretu w odmienionej, wie-
lokolorowej formie. Niebanalne połączenie – nigdy nie 
wychodzącej z mody – zieleni, brązu czy niebieskiego, 
skradło serce naszych Klientów.
Dodatkowo podczas trwania tego spotkania, przeprowa-
dzone było szkolenie dotyczące zagadnienia „Właściwego 
wykorzystania marketingu internetowego w promowaniu 
Salonu Optycznego”.

Od wielu lat marka Belutti regularnie 
uczestniczy w najważniejszych wy-
darzeniach optycznych. Po stycznio-
wych targach OPTI w Monachium, 
nie mogło nas również zabraknąć 
na największej międzynarodowej 
imprezie poświęconej branży op-
tycznej - MIDO 2018. Mediolan 

był kolejnym, ważnym punktem na 
targowej mapie marki Belutti. Była 
to okazja do nawiązania kontak-
tów branżowych i zaprezentowania 
asortymentu Klientom krajowym                 
i zagranicznym. Targi w Mediolanie 
to niezwykłe wydarzenie, które pre-
zentuje i udowadnia ogrom i poten-
cjał branży optycznej.
Projekt stoiska jest bardzo ważnym 
elementem komunikacji z klientami.   
Zaaranżowaliśmy białe tło do wyeks-
ponowania zdjęć z Sycylii promują-

cych tegoroczne przesłanie marki 
„Back to the roots”. Dodatkowe ele-
menty wystroju ograniczyliśmy do 
minimum.  
Marka Belutti konsekwentnie prowa-
dzi ekspansję zagraniczną nawiązując 
relację z kolejnymi dystrybutorami. 
Każde spotkanie z naszymi klientami 

staje się inspiracją do dalszych dzia-
łań, a targi stwarzają możliwość za-
poznania się z kierunkiem rozwoju 
branży, innowacyjnymi rozwiąza-
niami oraz nowatorskimi technolo-
giami. Wachlarz naszych produktów 
cieszył się popularnością i dużym 
zainteresowaniem wśród zwiedzają-
cych, a udział w wydarzeniu dał nam 
wiedzę o aktualnych tendencjach.
Po raz kolejny Klienci docenili ja-
kość, modny design, nowoczesne 
kształty i intrygujące detale zdo-

biące produkty naszej marki. Targi 
zaowocowały wieloma biznesowy-
mi kontaktami, rozszerzeniem liczby 
dystrybutorów na rynku światowym 
oraz inspirującymi rozmowami o roz-
woju branży optycznej. Miło nam 
poinformować, że oprócz ekspansji 
w Europie zachodniej udało nam się 

nawiązać relacje handlowe w Tune-
zji, Iranie, Argentynie i Dubaju.
Aktualnie przygotowujemy się do 
uczestnictwa w kolejnych wydarze-
niach na arenie międzynarodowej                                      
w tym na paryskich targach Silmo,
które odbędą się w dniach 28.09.-
01.10.2018 r.
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Informacja: BELUTTI,
fot. BELUTTI, INTEROPTYKA

targi optyczne 

Relacja z targów optycznych MIDO 2018

wydarzenia 

Informacja: BELUTTI,
fot. INTEROPTYKA

Oprawy okularowe oraz okulary przeciwsłoneczne Belutti są dostępne 
w kilkuset renomowanych Salonach Optycznych w Polsce.



WESOŁYCH I POGODNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA 

ORAZ SPEŁNIENIA MARZEŃ 

Z OKAZJI NADCHODZĄCEGO NOWEGO ROKU ŻYCZY 
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Carrera HyperFit 5046/s

Optimex Viscom, Warszawa

zapewnia niezwykle elastyczne, anatomiczne dopa-

-

-

EGO Pro X

Szajna Soczewki Okularowe, Gdynia
Małgorzata Duda-Szajna SZAJNA LABORATORIUM 
OPTYCZNE, Polska

-

-
-

-
-

-

-

-

Mr. Blue Sun & Sport Edition

ESSILOR POLONIA Sp. z o. o. , Warszawa
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-
-in-one. W kompaktowej obudowie zawiera wysokiej 

-
-
-

-

Złote Medale Targów Optyka trafiły do laureatów
W pierwszym dniu Targów OPTYKA 2018, podczas uroczystego wieczoru 
branżowego, który odbył się w Sali Ziemi MTP, wręczono Złote Medale.

Automat bezszablonowy Nidek LEXCE Trend
Patternless Edger LEXCE Trend

Nidek Co., Ltd., Gamagori-shi, Aichi, Japonia
Poland Optical Sp. z o.o., Polska 

Caroline Abram WONDER 523

S.A.R.L. OPTA FILAO
VN GROUP Violetta Nowak

-
-

-

-
diach i akcjach charytatywnych.
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indywidualnych potrzeb.

Soczewki okularowe SYNC III

HOYA LENS POLAND Sp. z o.o.

-
rych specjalna konstrukcja zapewnia komfortowe i zre-

-

-

-

-

-

-
-
-

Varilux X series

ESSILOR POLONIA Sp. z o. o. , Warszawa

Soczewki okularowe Nikon Presio Master Infinite
Progressive lenses Nikon Presio Master Infinite

JZO S.A. , Jelenia Góra
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Hoya Lens Poland Sp. z o.o.

Nagrodą Acanthus Aureus za najefektowniejsze stoisko podczas Targów OPTYKA 2018 

wyróżnione zostały firmy:

JZO Sp. z o.o.
ESSILOR POLONIA Sp. z o. o. , Warszawa

Zeiss UVProtect
Zeiss UVProtect technology

Carl ZEISS Sp. z o.o., Warszawa
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Carl Zeiss Sp. z o.o.

SCORPION EYEWEAR, MOREL                    VN GROUP Violetta Nowak

FRAMED TO PERFECTION JAI KUDO Polska Sp. z o.o.

  OPTYKA OXYS Sp. J.
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TARGI OPTYKA 2018

Złote Medale Targów Optyka trafiły do laureatów 
W pierwszym dniu Targów OPTYKA 2018, podczas uroczystego 
wieczoru branżowego, który odbył się w Sali Ziemi MTP, wręczono 
Złote Medale.
Przedstawiciele nagrodzonych firm odebrali statuetki z rąk prezesa 
Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej, Jana Witkowskiego, prof. 
dr. hab. Ryszarda Naskręckiego i prezesa Międzynarodowych 
Targów Poznańskich, Przemysława Trawy. Uhonorowani laureaci 
mieli możliwość podziękowania i zaistnienia przed około tysięczną 
publicznością, wśród której znajdowali się zarówno kontrahenci, jak 
i konkurenci.

Najefektowniejsze stoiska nagrodzone
Stoiska Targów OPTYKA zachwycały estetyką, niebanalnymi roz-
wiązaniami ekspozycyjnymi, precyzją wykończenia, oryginalnymi 
pomysłami projektowymi. Niektóre z nich zostały za to docenione.
(lista firm wyróżnionych nagrodą Acanthus Aureus za najefektow-
niejsze stoisko znajduje się na stronach 33-34). 

Warsztaty stylizacji z najnowszymi oprawami
Warsztaty prowadzone przez Olafa Tabaczyńskiego, stylistę opraw 
okularowych, dały uczestnikom możliwość praktycznego zapo-
znania się z najnowszymi wzorami znanych marek. W tym roku 
Partnerami warsztatów zostało 23 wystawców, którzy wypożyczyli 
na potrzeby realizacji zadań warsztatowych ponad 450 opraw ze 
swoich kolekcji. Dzięki różnorodności kształtów, kolorów i sty-
lów, a także poziomu cenowego opraw, które mieli do dyspozycji 
uczestnicy i prowadzący, zapewniony został komfort pracy i duża 
efektywność zajęć.

Konferencja naukowa 
Pierwszego dnia targów odbyła się niezwykle interesująca kon-
ferencja naukowa poświęcona bardzo aktualnemu problemowi 
progresji myopii:  „Krótkowzroczność - wyzwania dla optyki, 
optometrii, okulistyki”, pod patronatem Wydziału Fizyki im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Dzięki programowi opracowanemu przez 
prof. dr. hab. Ryszarda Naskręckiego, uczestnicy konferencji mogli 
się zapoznać z aktualną wiedzą na temat korygowania i kontroli 
krótkowzroczności. 

Speakers’Corner 
Wydarzenia specjalne - prezentacje w Speakers’ Corner, wykłady 
konferencji naukowej, warsztaty, oprowadzanie po Wzorcowym 
Salonie Optycznym - cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.
Jedną z najciekawszych prezentacji było niewątpliwie wystąpie-
nie Amelie Morel, Dyrektor ds. Komunikacji firmy MOREL oraz 
Prezydent Międzynarodowych Targów Optycznych SILMO, która 
przyjechała do Polski na zaproszenie firmy Scorpion Eyewear, by 
podzielić się swoim długoletnim doświadczeniem w międzynaro-
dowej branży optycznej. 

Targi OPTYKA dobiegły końca w bardzo dobrych nastrojach. Tętnią-
ce życiem pawilony wypełnione gośćmi targowymi prezentowały 
się imponująco. Wystawcy zapewnili na stoiskach nie tylko intere-
sujące produkty, o których rozmowy trwały do samego zamknięcia, 
ale też liczne niespodzianki, o czym mogą się Państwo przekonać, 
przeglądając naszą fotorelację.  Więcej informacji i zdjęć znajdą 
Państwo na stronie www.interoptyka.pl

POZNAŃ W dniach 23-24 listopada odbyła się 6. edycja Targów OPTYKA. Były to niezwykle intensywne dwa dni 
spotkań targowych. Tegoroczna odsłona OPTYKI zanotowała znaczny progres w stosunku do lat ubiegłych. 

Według statystyk organizatorów była to edycja rekordowa, zarówno,  jeśli chodzi o liczbę odwiedzających, jak 
ilość wystawców, czy prawie dwukrotnie większą liczbę prezentowanych marek. Piękne stoiska eksponujące 

atrakcyjną ofertę wystawców, ogromne zainteresowanie zwiedzających, liczny udział w wydarzeniach specjal-
nych i to wszystko w niezwykle miłej atmosferze - tak minęła kolejna edycja Targów OPTYKA 2018. 

Opracowanie: INTEROPTYKA,
na podst. mat. pras. MTP
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Magazyn OKO: 

i utrzymywania ciągłego rozwoju przez cztery pokolenia?

Amelie Morel:

do sukcesu marki. Jesteśmy bardzo dumni z tego co nasza rodzina stworzyła na przestrzeni lat                                
To wyjątkowe osiągnięcie. Ale mamy też nietypowy rozwój, każde pokolenie jest zupełnie inne                             
i można je zupełnie inaczej scharakteryzować. 

To byli lokalni twórcy, którzy chociaż tworzyli piękne rzeczy, to miały one lokalny charakter. 

nabrało wymiaru przemysłowego. 

MIĘDZYPOKOLENIOWY SUKCES

Rozmowa Magazynu OKO z Amelie Morel,
Prezydentem Międzynarodowych Targów Optycznych SILMO
oraz Dyrektorem ds. Komunikacji Firmy MOREL
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Od lewej: Nick Paissoss - Dyrektor Handlowy MOREL, Andrzej Bereda - Międzynarodowe Targi Francuskie,

Adam Markuszewski - Przedstawiciel Handlowy marki MOREL (Scorpion Eyewear), Amelie Morel, Magda Stachowicz - Menedżer ds. Kluczowych Klientów,

Iga i Tomasz Urban - Założyciele Scorpion Eyewear

MOREL
międzypokoleniowy sukces
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Magazyn OKO: 
Morel to �rma rodzinna, która działa już od 1880 roku. Jaki jest sekret osiągnięcia sukcesu                                          
i utrzymywania ciągłego rozwoju przez cztery pokolenia?

Amelie Morel:
Jesteśmy obecnie czwartym pokoleniem Morel stojącym na czele �rmy i przyczyniającym się                     
do sukcesu marki. Jesteśmy bardzo dumni z tego, co nasza rodzina stworzyła na przestrzeni lat.                                
To wyjątkowe osiągnięcie. Ale mamy też nietypowy rozwój, każde pokolenie jest zupełnie inne                             
i można je zupełnie inaczej scharakteryzować. 
Jules Morel stworzył �rmę już 140 lat temu, ale pierwsze pokolenie miało wymiar rzemieślniczy.              
To byli lokalni twórcy, którzy chociaż tworzyli piękne rzeczy, to miały one lokalny charakter. 
Natomiast Marius Morel uruchomił proces industrializacji �rmy, dzięki czemu przedsięwzięcie
nabrało wymiaru przemysłowego. 

MIĘDZYPOKOLENIOWY SUKCES

Rozmowa Magazynu OKO z Amelie Morel,
Prezydentem Międzynarodowych Targów Optycznych SILMO
oraz Dyrektorem ds. Komunikacji Firmy MOREL

wywiad
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Magazyn OKO: 
Oprócz tego, że jest pani Dyrektorem ds. Komunikacji Firmy MOREL jest też pani Prezyden-     
tem Międzynarodowych Targów Optycznych SILMO, odbywających się m.in. w Paryżu. 
Jak udaje się połączyć te dwie ważne i pracochłonne funkcje?

Amelie Morel:
Rzeczywiście pracuję obecnie na dwóch ważnych stanowiskach, ale na szczęście potra�ę to ze 
sobą pogodzić. Muszę przyznać, że dostałam szansę na to, aby znaleźć się pośród dwóch bardzo 
kompetentnych zespołów, co pomaga w odpowiednim zorganizowaniu pracy i odpowiednim 
podziale obowiązków. 
W ciągu całego roku pracujemy razem na targach Silmo w zgranej i pełnej entuzjazmu ekipie.           
To dzięki temu, co roku udaje nam się sprawić, że targi są wydarzeniem wyjątkowym.
Jeśli chodzi o �rmę Morel, posiadamy zintegrowany dział obsługi klienta w naszym centrum 
projektowym. Nadzór nad tym to nie tylko ważny obowiązek, ale także przyjemność.

Jacques, mój ojciec, uczest-
niczył na dużą skalę w procesie wpro-

wadzania marki na rynek francuski, jak rów- 
nież światowy. To pozwoliło �rmie zaistnieć na 

arenie międzynarodowej. Jeśli chodzi o Jerome'a, Fran-
cisa i mnie, jesteśmy pokoleniem marketingowym. To jest 

wejście w istotne jądro rynku, odpowiedź na potrzeby co- 
raz bardziej wymagających klientów. Ciężko pracujemy nad 
produktem i wizerunkiem marki Morel. To pokazuje złożo-
ność naszego rozwoju, ale i nasze sposoby reagowania na 
potrzeby rynku. Ważne jest to, że każde pokolenie z jed-   

nej strony uczyło się czegoś od pokolenia poprzedniego, 
ale z drugiej strony wnosiło coś od siebie, nowator-

skie pomysły i nowoczesną wizję rynku. Właśnie 
dzięki temu podejściu udało nam się osią- 

gnąć dzisiejszy poziom i wizerunek 
marki Morel.
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Wystąpienie Amelie Morel w Speaker’s Corner OPTYKA 2018: Trendy i wyzwania europejskiego rynku optycznego

OKO: Pani rodzina i marka Morel związane            
są z tymi targami od lat. Czy fakt, że teraz pani 
łączy dwie, tak ważne, funkcje w obu przedsię-
wzięciach to swego rodzaju ukoronowanie tej 
współpracy?

A. M.: Prawdę powiedziawszy nasza rodzina 
związana jest z targami SILMO od samego 
początku, od ich powstania w 1967 roku. 
W sumie targi były wynikiem inicjatywy mojego 
dziadka, który wraz ze znajomymi postanowił 
stworzyć takie miejsce wymiany opinii branży 
optycznej. Nic zatem dziwnego, że
była obecna podczas pierwszej edycji targów, 
które w tamtym czasie odbywały się w Oyonnax. 
Tak więc, objęłam stanowisko kierownika obec-
nych targów z wielkim entuzjazmem. Oznacza 
to bardzo wiele, zarówno dla mnie, jak i dla 

. 

OKO: Targi Silmo to nie tylko Francja i Paryż. 
Zaczęły się one pojawiać także w innych 
częściach świata. Jak to wygląda?

                                                                                                                                       

A. M.: To jest ogólna tendencja wśród targów 
specjalistycznych, że skoro już w jakimś miejscu 
się udało, to należy robić pokazy w innych 
krajach, w innych częściach świata. Tak robi     
coraz więcej targów, zwłaszcza tych, które             
są dobrze znane, tak jak Silmo.
Silmo to uznana marka w wymiarze międzyna- 
rodowym i postanowiliśmy to wykorzystać pre- 
zentując targi w innych miejscach poza Francją. 
Najpierw pojawiliśmy się w bezpośrednim 
sąsiedztwie Europy – w Istambule i tam jesteśmy 
obecni już od pięciu lat. Potem nastąpiło otwar-
cie na Oceanię, czyli Silmo Sidney. I tam mieliśmy 
już trzy edycje. Natomiast pierwsza edycja poja-
wiła się w tym roku w Bangkoku – stolicy Tajlan-
dii. To nie jest zadanie proste, bo trzeba dotrzeć 
do odpowiednich partnerów na miejscu i stara-

             
na odpowiedniego partnera lokalnego. 
My przychodzimy ze swoim „know-how”, ze swo- 
im doświadczeniem i wiedzą na temat organiza-
cji tych targów w Paryżu, wiemy co się sprawdza. 
Ale to partnerzy lokalni znają lokalne uwarunko-

sąsiednich.
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Wiedzą, kogo zaprosić i jak sprawić, żeby te targi 
się rozwijały w danym miejscu. Na razie udaje 
nam się to dobrze, a chociaż nie mamy takich 
samych statystyk, sukcesów jak w Paryżu, to 
powoli zwiększa się liczba wystawców i rośnie 
zainteresowanie. A my już myślimy o kolejnych 
otwarciach, o kolejnych targach w innych 
częściach świata.

OKO: Teraz oprawy i okulary MOREL są do- 
stępne na polskim rynku za pośrednictwem 
�rmy SCORPION EYEWEAR. Czego możemy 
się spodziewać po tej współpracy i jaka oferta 
będzie dzięki temu dostępna dla polskich 
odbiorców?

A. M.: Decyzję o tej współpracy podjęliśmy                          
po długich rozmowach i dyskusjach. Przekonali-
śmy się, że jest to ta sama �lozo�a, to samo 
podejście do biznesu, które prezentuje marka 
Morel. Wraz z �rmą Scorpion Eyewear podziela-
my te same wartości i tę samą pasję do okularów. 
Dlatego zdecydowaliśmy się na to partnerstwo 
biznesowe w celu wprowadzenia naszych 
produktów na rynek polski.
Jesteśmy przekonani, że �rma Scorpion Eyewear  
będzie w stanie wprowadzić ofertę Morel na pol- 
ski rynek z wielkim sukcesem, dzięki swojej dy- 
namice, sieci sprzedaży i doświadczeniu mar- 
ketingowemu. Także z tych powodów jesteśmy 
pewni, że �rma Scorpion Eyewear będzie                                  
w stanie w najlepszy sposób wypromować 
ofertę Morel wśród polskich klientów. 
Dzięki tej współpracy prezentujemy na polskim 
rynku ofertę, która zawiera wszystkie nasze 
kolekcje. To pozwala dać szeroki wybór klientom 
docelowym, co gwarantuje zaspokojenie róż- 
nych ich potrzeb. Niezależnie jednak od tego,                                        
co wybiorą, zawsze dostaną produkt o unikato-
wym designie oraz wysokiej jakości. 

OKO:  Na targach w Poznaniu poruszany jest

 

temat trendów i wyzwań 
europejskiego rynku  optycznego. 
Czy może pani w kilku zdaniach powiedzieć,      
w jakim kierunku powinna zmierzać europej-
ska optyka?
    
A. M.: Optyka jest złożonym działem rynku,   
który znajduje się na pograniczu zdrowia i mody. 
Klienci są coraz bardziej wymagający, mają coraz 
lepszą świadomość swoich potrzeb i wyczulenie 
na punkcie jakości oprawek. Optyka stanowi 
dynamicznie rozwijający się i obiecujący rynek, 
który ulega ciągłym przemianom i odnowie. 
Dowodem na to są liczne marki, powstające 
każdego roku.
Dziś prawdziwym wyzwaniem, w szczególności 
dla producentów okularów, jest to, aby umieć 
zaproponować oprawki różnorodne stylistycznie 
i materiałowo o wysokiej jakości, czyniąc tym sa- 
mym prawdziwą przysługę optykom i klientom.  

92018/6 47



Jestem pod wrażeniem polskiego rynku i tego, jak wygląda jego rozwój. Podróżuję po całym świecie, 
nie tylko po Europie obserwując dużo imprez targowych z tego sektora i jestem pod wrażeniem 
polskich targów, które są profesjonalne, specjalistyczne i to się widzi od razu.
Jest sporo wystawców, którzy reprezentują ponad 400 marek. Są tu nowoczesne hale i doskonale 
wyposażone stoiska. Także pod względem estetycznym nie można im niczego zarzucić. 
Te targi to odbicie polskiego rynku, który ma duży potencjał, jest bogaty i dobrze się rozwija.

OKO: Jak w kierunek rozwoju, który powinna wybrać europejska optyka, wpisuje się rozwój marki 
MOREL i jej obecność na polskim rynku optycznym? 

A. M.:  
na skalę międzynarodową. Z tego powodu, już od kilku lat czynimy tytaniczne wysiłki ku temu,          
aby zakotwiczyć markę na rynku europejskim, jak również światowym. 

Wiemy, że żeby podbić rynek, żeby odnotować sukcesy trzeba umieć odróżnić się od konkurencji. 
Trzeba być innym, charakterystycznym, a przez to rozpoznawalnym. Na to stawiamy akcent, do tego 
zmierzamy, bo to daje rezultaty.

największą ekipę designerów - projektantów opraw we Francji.
W zasadzie każda kolekcja, która się pojawia, ma swojego własnego autora. Ale to jest naprawdę duża 

 
W związku z naszą wizją rozwoju i promowania marki współpracujemy też z lokalnymi ekspertami                  
w danej dziedzinie, takimi, jak SCORPION EYEWEAR, którzy pomagają nam dostosować się do danego 
regionu. Razem możemy sprostać oczekiwaniom polskiego rynku i zaoferować dobrą jakość usług 

gającym klientom.

Od lewej: Katarzyna Łagowska-Gorzkowska - Marketing Manager Scorpion Eyewear, Amelie Morel, Katarzyna Paciorek - Export Manager Scorpion Eyewear
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Ulubionymi oprawkami 
Amelie Morel są ponadczasowe 

modele z kolekcji Marius Morel, 
która odnosi się do przeszłości, 

drewniane oprawy z kolekcji 
ÖGA oraz KOALI z polerowane-

go poliamidu łączonego 
z metalem.

Atutem marki MOREL są zróżni-
cowane kolekcje, a specjalno-

ścią �rmy - ekskluzywne mate-
riały oraz wyra�nowane kolory. 

Nowoczesne technologie                          
i  kompopnenty podkreślane są 

retro - designem o ponadczaso-
wej formie.

Opracowanie i fot.: Interoptyka
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ponad
250 spotkań

2 stoiska
2 nagrody

To były udane Targi
Dziękujemy!
Bardzo dziękujemy za odwiedzenie naszych stoisk
na targach optycznych OPTYKA 2018. 



1 spalony
bezpiecznik ...

Cieszymy się, że udało nam się z Państwem spotkać 
i mamy nadzieję, że będzie to pierwszy lub kolejny krok 
do bliższej współpracy. Dziękujemy również za życzenia 
i wszystkie dobre słowa, które budują nasz zespół oraz 
napędzają nas do działania.

Miło jest nam również pochwalić się otrzymaniem  
dwóch nagród Acanthus Aureus przyznanych za komunikację 
wizualną stoisk i  realizację strategii marketingowej dla marek 
z portfolio Scorpion Eyewear oraz Morel.

200m2

powierzchni
wystawowej

426
odwiedzających

SCORPION EYEWEAR | ul. Jana Pawła II 15H, 05-091 Ząbki | tel.: 22 114 95 95, e-mail: bok@sceyewear.com | www.sceyewear.com



nowości

Trzy różne kon�guracje automatów oraz dwa rodzaje 
centroskopów pomagają w doborze odpowiedniego 
zestawu do niemal każdej pracowni. Dotykowy ekran, 
intuicyjne menu oraz najnowsze technologie zasto- 
sowane w tych urządzeniach pozwalają na precyzyjną 
i bezproblemową pracę.
Jak wiemy, jednym z najważniejszych etapów 
w obróbce soczewek dla naszego klienta jest dokład-
ne przygotowanie i zablokowanie soczewki. Tutaj 
francuski producent stawia na dwa rozwiązania. 
Pierwszym jest półautomatyczny tryb blokowania 
z video-asystą, gdzie kamera ze światłem podczerwie-
ni zapewnia wyraźny i przejrzysty obraz nawet przy 
soczewkach barwionych. Druga, dużo wygodniejsza 
opcja, to w pełni automatyczny skanocentroskop 
nazwany i-Tronics T84. Jest to bardzo wygodna wersja, 
ponieważ dzięki technologii płyty Hartmanna, zasto- 
sowanej w tym modelu, użytkownik ma możliwość 
odczytania parametrów zamówionej soczewki bez 
potrzeby zaznaczania środka optycznego. 
Schemat i zasada działania tego rozwiązania przed- 
stawiona jest obok.
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Nowości w branży
na Targach Optyka 2018 w Poznaniu

M1

L1

M2

Source

Axis

Lens

Sensor

Lens to be
measured

Protective glass
Hartmann

Frosted

Tegoroczna edycja Targów Optyka w Poznaniu okazała się świetną okazją do zaprezentowania 
nowości w branży. Jedną z nich przedstawiła �rma Opti Service – zestawy szli�erskie i-Tronics. 
Nowa linia automatów, która w Polsce dopiero zaczyna swoją przygodę, na niemieckim rynku,            
od ponad 4 lat, cieszy się sporą popularnością. Jest to niewątpliwie zasługa wysokiej jakości 
produktów, które od zawsze zapewnia swoim klientom ten francuski producent. 

„Wisienką na torcie” są automaty, których myśl technologiczna sięga początku XXI wieku. Coś co jest dobre można tylko suk- 
cesywnie poprawiać, dążąc jednocześnie do perfekcji. To wszystko „ubrane” w stylowy design oraz w standardzie opcję TEAM 
VIEW to niewątpliwie zestaw do pracowni optyka dzisiejszych czasów. Firma Opti Service zaprasza do kontaktu oraz na pre- 
zentacje maszyny bezpośrednio u optyków w całym kraju.
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wieści z branży 
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Kurs Refrakcji w Cechu 
Optyków w Warszawie

Zapraszamy Państwa na kurs refrakcji pierwszego stopnia, który rozpocznie się w termi-
nie 19-20 stycznia 2019 r. Terminy kolejnych zajęć to 2-3 lutego i 16-17 lutego oraz 2-3 
marca w przypadku realizacji szkolenia w dwóch grupach. Kurs organizowany jest przez 
Cech Optyków w Warszawie, pod patronatem Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej. 
Proponujemy Państwu, w ramach szkolenia cykl zajęć obejmujących wiadomości teore-
tyczne, 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 i ćwiczenia prowadzone są przez dr. n. med. Andrzeja 
Styszyńskiego, w systemie sobotnio – niedzielnym, raz w miesiącu w siedzibie KRIO, przy 
ul. Przy Agorze 28 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.
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 foroptera. 
15. Badanie refrakcji osób słabowidzących.

Pełna informacja  wraz z programami kursów I , II , III i IV stopnia dostępna jest na stronie internetowej Cechu 
- www.cechoptyk.waw.pl. Zgłoszenia na kursy przyjmuje Biuro Cechu: e-mail: cech.optyk@interia.pl, 
tel. 22 635 78 67, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-13:00. 
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W związku ze zbliżającym się 
Światowym Tygodniem Jaskry, 
w imieniu Zarządu Głównego 
Polskiego Towarzystwa Okuli-
stycznego zapraszamy Państwa 
do poparcia akcji „Polscy okuli-
ści kontra jaskra”, realizowanej 
przez PTO i Sekcję Jaskry PTO, 
przy współudziale Polskiego 
Związku Niewidomych. 
Celem akcji „Polscy okuliści 
kontra jaskra” jest zwiększenie 
świadomości pacjentów na 
temat choroby i wzrost wykry-
walności jaskry we wczesnym 
stadium.
Zapraszamy do zgłaszania po-
radni okulistycznych zaintere-
sowanych wykonaniem badań 
przesiewowych w kierunku ja-
skry u pacjentów, którzy nie są 
chorzy na jaskrę i nie odwiedzili 
okulisty przez ostatni rok. Akcja 
jest organizowana w dniach 
między 11 a 17 marca, dlate-
go bardzo prosimy o zgłosze-
nia gabinetów na badania we 
wskazanym terminie.
W badaniu przesiewowym pro-
simy o wypełnienie ankiety, 
badanie ciśnienia, pachymetrii                  
i dna oka. W ramach akcji „Pol-
scy okuliści kontra jaskra” na 
bezpłatne badania przesiewo-
we w kierunku jaskry nie bę-
dzie wymagane skierowanie do 
okulisty.
Lista gabinetów będzie sukce-
sywnie aktualizowana o nowe 
zgłoszenia. Prosimy o uważ-
ne śledzenie strony i adresów 
przychodni. Wszystkie placów-
ki i terminy zgłoszone do akcji 
są dostępne w zakładce „Lista 
gabinetów” na stronie www.ty-
dzienjaskry.pto.com.pl
Gabinety można zgłaszać pod 
tym samym adresem.

Zarząd Pomorskiego Cechu 
Optyków w Gdańsku infor-
muje, że w roku 2018 zapla-
nowaliśmy następujące kursy 
i szkolenia:
1) kurs refrakcji, który ma na celu 
poszerzenie wiedzy teoretycz-
nej i praktycznej z zakresu opty-
ki i refrakcji; przewidujemy trzy 
edycje kursu refrakcji; pierwszą 
edycję w okresie 27.01.2018 r. 
– 22.04.2018 r.: tryb weekendo-
wy, spotkania co drugi tydzień; 
kolejne edycje wiosną i jesienią  

2) 17 – 18 lutego 2018 r. Semi-
narium Szkoleniowo – Wysta-
wiennicze w Gdańsku w Hotelu 
Hanza,
W programie seminarium prze-
widziane są prelekcje przedsta-
wicieli znanych firm optycznych 
oraz główny wykład Pana To-
masza Krawczyka – doktoran-
ta Szkoły Głównej Handlowej                    
w Warszawie, dyrektora pro-
gramowego Stainer Consul-
ting, zawodowego negocjatora 
i mediatora do rozwiązywania 
sporów między podmiotami 
gospodarczymi, trenera biznesu 
i metodyka komunikacji inter-
personalnej;   

3) Kurs optyka okularowego, 
który ma za zadanie przygoto-
wać uczestnika do przystąpienia 
do egzaminu i uzyskania tytułu 
zawodowego czeladnika; pla-
nowany termin – jesień 2018 r.

WARSZAWA Informujemy, że 
w dniach 3-4 lutego rozpoczęła 
się pierwsza, tegoroczna edy-
cja kursu refrakcji pierwszego 
stopnia organizowana przez 
nasz Cech. Ze względu na duże 
zainteresowanie szkoleniami                  
z zakresu refrakcji zapraszamy,  
w terminie 21-22 kwietnia br. na  
pierwsze zajęcia kolejnej edycji  
kursu I stopnia. Pozostałe ter-
miny zajęć na rozpoczynającym 
się w kwietniu Kursie Refrakcji      
I stopnia to 5-6 i 19-20 maja oraz 
2-3 czerwca ostatnie zajęcia.
www.cechoptyk.waw.pl

Serdecznie zapraszamy do 
uczestnictwa w targach bran-
żowych o nazwie: KRAKOWSKA 
WIOSNA OPTYCZNA 2018. Tym 
razem targi odbędą się w dniu 
7 kwietnia 2018 r. w Hotelu Best 
Western Efekt Express**** przy ul. 
Opolskiej 14a. Serdecznie zapra-
szamy wszystkie osoby związane 
z branżą optyczną w godzinach 
10.00 – 20.00. Wykłady odbędą 
się w g. 12.00 – 14.00, natomiast 
oficjalne rozpoczęcie oraz po-
częstunek o g. 14.00. Wstęp oraz 
parking bezpłatny.
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Zebranie Środowiskowej Komisji 
Akredytacyjnej Optyki Okularowej 

i Optometrii (ŚKAOOiO)

Na zebraniu 23 listopada omawiano wniosek Wy-
działu Fizyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza               
w Poznaniu, dotyczący akredytacji studiów na 
kierunku Biofizyka, specjalność Optyka Okula-
rowa z Optometrią (studia licencjackie dzienne 
i niestacjonarne) oraz na kierunku Optometria 
(studia magisterskie dzienne i niestacjonarne). Po 
przeanalizowaniu Raportu Samooceny sporządzo-
nego przez pracowników tego Wydziału, sprawoz-
dania Zespołu Wizytującego powołanego przez 
SKAOOiO oraz dyskusji na zebraniu postanowiono 
przyznać akredytacje wszystkim wymienionym 
kierunkom i formom studiów na okres pięciu lat. 
Należy pogratulować pracownikom, studentom i 
absolwentom tych kierunków wysokiego pozio-
mu nauczania i świetnych rezultatów. Niewąt-
pliwie absolwenci UAM należą do elity polskich 
optometrystów.
W ten sposób aktualnie akredytację ŚKOOiO po-
siadają dwie uczelnie, gdyż w roku 2015 nadano 

podobną akredytację studiom z optometrii pro-
wadzonym na Politechnice Wrocławskiej.
Można oczekiwać, że również inne uczelnie wyż-
sze prowadzące od lat kształcenie z zakresu optyki 
okularowej i optometrii uzyskają podobną apro-
batę ŚKAOOiO.
W dalszej części zebrania dokonano wyboru wi-
ceprzewodniczących, którymi zostali dr Monika 
Feltzke z Uniwersytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego  w Poznaniu oraz dr hab. Jacek 
Pniewski, prof. Uniwersytetu Warszawskiego. 
Wybrano także na wakujące miejsce p. Leszka 
Gołucha, Starszego Międzywojewódzkiego Ce-
chu Rzemiosł Optycznych. Powołano również 
zespół do współpracy z PTOO. 

POZNAŃ Równolegle z Targami Optycznymi i Konferencją Optyka 2018, odbyło się zebra-

nie Środowiskowej Komisji Akredytacyjnej Optyki Okularowej i Optometrii (ŚKAOOiO). 

Do statutowych zadań tego ciała należy między innymi dbanie o wysoki poziom naucza-

nia optyki i optometrii na uczelniach wyższych. W jej skład wchodzą reprezentanci czoło-

wych uczelni kształcących w tych dziedzinach, a także przedstawiciele takich organizacji 

jak: KRIO, PTOO czy PTSK.

Dr hab. Marek Zając, 
Przewodniczący ŚKAOOiO





58

  Obchody Święta Hieronima 2018 oraz 40 – 
lecie powstania Sekcji Optyków Małopolskich

Świętowanie rozpoczęło się od mszy świętej za opty-
ków, rzemieślników oraz ich rodziny w Parafii Św. Józefa 
Rzemieślnika w Rytrze. Po mszy świętej, w hotelu Ryter-
ski Raj, miała miejsce wystawa optyczna, gdzie można 
było dokonać zakupów do salonów optycznych. Tego 
samego dnia wieczorem wszystkich zintegrował wspól-
ny grill. Czas przy grilowaniu urozmaicała znana kapela 
„Czarni Górale”.

Następnego dnia wszyscy udali się autobusem do No-
wego Sącza, gdzie czekał już pociąg „Retro”. Przejażdż-
ka historycznym składem wagonów z lat 30-60 XX w. 
ciągniętym przez parowóz Ty2-911 na międzynarodo-
wy Jarmark Muszyński była niesamowitą przygodą. 
W pociągu była wspólna zabawa przy udziale zespołu 
artystycznego. Każdy uczestnik mógł skosztować prze-
pysznych specjałów góralskich przygotowanych przez 
miasta, gdzie pociąg się zatrzymywał: czyli w Starym Są-
czu, Rytrze, Piwnicznej Zdrój oraz Żegiestowie. Ponadto 
na każdym przystanku na uczestników czekały zespoły 

muzyczne oraz konkursy z nagrodami. Na końcu składu 
był wagon barowy, który chętnie wszyscy odwiedzali. 
Podczas postoju w Muszynie można było wziąć udział  
w Międzynarodowym Jarmarku Muszyńskim, odwiedzić 
stoiska promocyjne, skosztować góralskiego menu, jak 
również wszystkich zaciekawiła prezentacja rękodzieła 
artystycznego. Samo miasto Muszyna również przyciąga 
ogrodami sensorycznymi, ruinami zamku z XIV w, par-
kiem zdrojowym oraz muzeum regionalnym.

Po powrocie do Rytra na wszystkich czekał już przygo-
towany uroczysty bankiet. Podczas kolacji miała miej-
sce część oficjalna, a wtedy to odbyło się wręczenie od-
znaczeń, podziękowanie firmom sponsorującym święto 
oraz tradycyjna już licytacja przedmiotów.

Srebrną Odznaką Rzemiosła uhonorowana została 
Zofia Wyrozumska
Złotą Odznaką Rzemiosła uhonorowany został 
Wojciech Moszyński

W terminie 21 – 23 września, tym razem w Rytrze, obchodzone było Święto Patrona Opty-
ków Polskich – Św. Hieronim 2018, które zbiegło się z jubileuszem 40 – lecia powstania Sek-
cji Optyków Małopolskich. Plan jak co roku obfitował w wiele atrakcji.

wieści z branży 

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

Serdeczne podziękowania należą się firmom:

Carl Zeiss
Hoya Lens Poland
Seiko Optical Poland
Menrad Polska
Scorpion Eyewear
OKO Optical
Prostaf
Anne Marie
Serv – Optic

Akurat podczas obchodów Święta Hieronima Prezes Ma-
łopolskiego Cechu Optyków, Marian Wójcik obchodził 
jubileusz 50 – lecia powstania firmy „Wójcik i spółka” oraz 
58 – lecie pracy w zawodzie optyka. Na tę okazję Prezes 
Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, Wiesław Jopek, V-ce 
Prezes Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, Jerzy Kotala, 
V-ce Prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębior-
czości, Grzegorz Mielnicki oraz Dyrektor Małopolskiego 

Cechu Optyków, Wojciech Moszyński przygotowali spe-
cjalnego orła odlanego z brązu z okularami w dziobie. 
Prezes otrzymał również życzenia na tabliczce podbitej 
drewnem od Zarządu Małopolskiego Cechu Optyków 
oraz Zarządu Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębior-
czości a gratulacje wręczyli osobiście V-ce Prezes Mało-
polskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Grzegorz 
Mielnicki oraz Dyrektor Małopolskiej Izby Rzemiosła             
i Przedsiębiorczości, Anna Adamczyk. 
Do życzeń dołączył się Prezes Krajowej Rzemieślniczej 
Izby Optycznej, Jan Witkowski życząc dalszych sukcesów 
w pracy zawodowej i społecznej. 
Wzruszony jubilat zapowiedział dalszą pracę i że nie 
spocznie na laurach.

2018/6
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W dniach 5-11 listopada br. miał miejsce wyjazd studyjny 37 osobowej grupy Optyków 
do Hongkongu na Targi Optyczne OPTICAL FAIR 2018, współorganizowany przez nasz 
Cech. Dla większości uczestników była to pierwsza wizyta na tej imprezie. Zachwycił nas 
jej rozmach i bogactwo prezentowanej oferty.
Przy tej okazji, poza walorami zawodowymi, była też możliwość zwiedzenia Hongkongu 
wraz z jego siostrzanymi wyspami Lantau i Półwyspem Konlwoon. 
Niezapomnianym wrażeniem była też wizyta na wyspie Makau, dawniejszej kolonii 
portugalskiej i wjazd na sławną wieżę Macau Tower.

Pragniemy podziękować wszystkim koleżankom i kolegom, uczestnikom tego wyjazdu           
i również �rmie Menrad, za stworzoną możliwość dla części grupy obejrzenia fabryki 
opraw okularowych w Jieyang położonej w Chinach kontynentalnych.

Międzywojewódzki 
Cech Rzemiosł Optycznych

w Poznaniu
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Amsterdam pozostawił  w nas wie-
le wspaniał ych wrażeń na różnych 
p łaszcz yznach. 
Również w zakresie opt yk i okularo-
wej i  s t y l izacj i ,  k tóre tutaj  właśnie łą-
czą się w sposób niez w ykł y w spójną 
całość ze sz tuką.  Tutaj otrz ymałem 
dowód myślenia o st yl izacji  z pogra-
nicza sz tuk i i  uż y tkowości .
Opuszczaliśmy Amsterdam pełni ar-
tystycznych inspiracji. W tym magicz-
nym mieście, oprócz realizacji szkoleń, 
udało nam się wspólnie z Moniką wy-
kraść trochę czasu na rzeczy dla nas 
bardzo ważne. Zwiedziliśmy bowiem 
muzeum Van Gogha oraz Rijksmuse-
um. Dla tych, którzy mają w planach 
zwiedzanie ich – a myślę, że wśród 
atrakcji miasta właśnie te pozycje po-
winny być obowiązkowe – o bilety 
warto zatroszczyć się wcześniej, drogą 
elektroniczną. 
Zarówno w muzeach, jak i  na ulicach 
Amsterdamu poczułem się jakbym 
miał na nosie różowe okular y.  I  to 
nie z powodu dostępności pewnych 
spec y f icznych ar t ykułów, tutaj  legal -

nych. Holandia nie jest duż ym kra-
jem. Lecz o jej  wielkości stanowi tu 
jakość. 
Zachwyciły nas wystawy sklepowe 
marek modowych – zarówno tych 
premium, jak i pozostałych. Oglądając 
witryny takich domów mody, jak : Play-
boy, Max Mary, Versace, otrzymaliśmy 
dowód, że moda okularowa jest nie-
odłączną częścią stylu. Oprawki stają 
się pełnoprawnie obecne w świecie 
mody. Często wręcz stają się one jej 
dominującym i najważniejszym ele-
mentem. Elementem z pogranicza bi-
żuterii i stylu. Ich charakter przyciąga 
i przekierowuje uwagę na harmonię 
pomiędzy wszystkimi elementami gar-
deroby – sukienek, sweterków, bluzek, 
koszul, spódniczek, spodni, płaszczy, 
a nawet butów czy torebek, chust czy 
rękawiczek. To brakujący - choć już 
dawno wynaleziony - lecz na nowo 
odkryty „piąty element stylowego wi-
zerunku”. Okulary to świadoma klamra 
spinająca obecnie nowo nakreślony 
styl na następnych kilka lat. Aż miło 
patrzeć i podziwiać.

Myślami jeszcze w Amsterdamie, lecz 
ciałem już w Poznaniu. Szybka logi-
styczna przeprawa i za chwilę jeste-
śmy w Londynie na lotnisku Heatrow. 
A tam wsiadamy do samolotu – kieru-
nek Hongkong. Tam już jest na targach 
optycznych zorganizowana grupa                 
z MCRO z Poznania.
Już po odprawie, w dwie pary z Ag-
nieszką i Krzysztofem – rasowymi lon-
dyńczykami, zmierzamy w kierunku 
właściwych bramek. Nasz współto-
warzysz podróży, Krzysztof, zatrzymał 
się w strefie Duty Free przy okularach 
przeciwsłonecznych Rayban. 
Powodowany ciekawością przygląda-
łem się jego pierwszym, dość przy-
padkowym wyborom. Raczej odzwier-
ciedlały one jego dotychczasowe 
przyzwyczajenia. 
W pewnym momencie „spotkaliśmy 
się” wzrokiem. W oczach Krzysztofa 
zauważyłem chęć konsultacji przy do-
borze. Po kilku minutach zapropono-
wałem mu okulary przeciwsłoneczne 
pasujące do jego temperamentu i spo-
sobu funkcjonowania. Przejrzeliśmy 

Stylistyka okularowa 
w świecie

Amsterdam – Poznań – Londyn – Hongkong 

2018/6
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witryny różnych marek. Jest! Mamy 
idealne! Oprawy leżą na twarzy, nosie, 
uszach - jak ulał. Kolor – per fekt! Styl 
– lekko sportowy, podrasowany tech-
nologią - z Oakley. 
I kiedy wydawało się, że osiągnęliśmy 
sukces i mamy pasujące oprawy, zoba-
czyłem na twarzy Krzysztofa nieocze-
kiwaną zmianę mimiki. W międzycza-
sie podeszła do nas żona Krzysztofa, 
Agnieszka. No i … pojawiła się różnica 
zdań. Nie naciskając na kupno już do-
brze dobranych opraw – wycofałem 
się z doradztwa. Okazało się, że ich 
cena była dość znacząca, a czekała 
nas jeszcze długa wspólna podróż. Nie 
chciałem psuć atmosfery od pierw-
szego dnia,  mogącej się przełożyć na 
cały wyjazd. 
Ja i Monika weszliśmy do Harrodsa. Tu-
taj w parę minut wybraliśmy dla Moniki 
przepiękny plecak. Uszczęśliwieni tym 
zakupem powróciliśmy do naszych 
znajomych. Okazało się, że oni kupili 
wybrane przeze mnie dla Krzysztofa 
okulary. Te pięknie leżące „słoneczka” 
sprawiły mu ogromną radość. Była ona 
tak szczera i spontaniczna, że posta-
nowiłem tę chwilę uwiecznić. Nagrany 
„live” – jest dostępny na naszym fp –
@Stylistaoprawokularowych. I tak roz-

poczęliśmy wspaniałą podróż w kie-
runku Azji. Taka też atmosfera towa-
rzyszyła nam niezmiennie przez cały 
wyjazd.

Jesteśmy w Hongkongu.
Nie sposób opisać różnic kulturowych 
czy społecznych. Choć pobyt w Azji 
nie jest naszym pierwszym, to Chiny,     
a dokładniej Hongkong zaskoczył 
mnie kompletnie. Nie byłem gotowy 
(na skutek stereotypowego myśle-
nia) na przyswojenie tak wielu różnic. 
Wcześniejsze podróże nie przygoto-
wały mnie na nie. Dziś wiem, że Hong-
kong to jedno z ważniejszych miejsc 
na świecie. Tutaj projektuje się i pro-
dukuje oprawy na niezwykłą skalę. 
Co więcej, dorównują one technolo-
gicznie całemu przemysłowi i struktu-
rze miasta. 
W mojej głowie powstał pomysł, aby 
dokumentować te wspaniałe okulary, 
świetnie prezentujące się na twarzach 
mijających mnie przechodniów. Po 
kilku podjętych próbach zrezygno-
wałem. Okazało się to niewykonalne. 
Mieszkańcy Hongkongu nie pozwalali 
robić sobie zdjęć … no i RODO. 
Oprócz marek selektywnych, pre-
mium, których sklepy spotykaliśmy 

niezwykle często, widziałem oprawki, 
których wcześniej nie znałem. Budzi-
ły mój podziw śmiałymi projektami, 
rozwiązaniami, innowacyjnością, tech-
nologią. Piękne, nowoczesne i zupełnie 
inne. Designersko zaprojektowane oku-
lary, jakże odmienne od tych dostęp-
nych w Europie. Bez kompromisów, bez 
barier, bez konformizmu. Oprawy na no-
sach biznesmenów zachwycały również 
kolorami o jakże bogatej palecie. Do dziś 
je wspominam. Jak zresztą całą tę wspa-
niałą wyprawę i zdobyte tam kolejne do-
świadczenia.
Podróże tak szybko dobiegają końca. 
Już jesteśmy na powrót w Londynie. 
Nieoczekiwanie  otrzymujemy z Moni-
ką zaproszenie na pyszne śniadanie do 
domu naszych przyjaciół. 
Przy pożegnaniu dostałem od Ag-
nieszki powtórne podziękowanie za 
dobór opraw okularowych dla Krzysz-
tofa. Okazało się, że od dłuższego cza-
su było to dla nich nie lada wyzwanie, 
bo lato w Londynie było w tym roku 
zaskakująco gorące, a wyspy nie mają 
odpowiedniej, zaspokajającej gusta 
klientów, oferty „słoneczek”. 
 

Olaf Tabaczyński
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Informacje dla optyków, popularne marki,

facebook.com/MagazynOko

ogłoszenia

reportaże

trendy

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia 
wszystkim naszym Czytelnikom, klientom oraz partnerom 

życzymy dużo miłości i wyjątkowych chwil w gronie najbliższych, 
a w nadchodzącym Nowym Roku samych sukcesów!

Zespół redakcyjny OKO

facebook.com/MagazynOko

nowości

promocje

MAGA Z YN DLA PROFESJONALISTÓW

www.interoptyka.pl
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USŁUGI SZLIFOWANIA I MONTAŻU 
SOCZEWEK OKULAROWYCH

Oferujemy:
- montaż soczewek okularowych nowych i używanych, 

w tym przeszlifowania
- odbiór zamówień kurierem UPS bezpośrednio 

od Państwa w cenie 10 zł netto
- hurtowe ceny soczewek okularowych

Cennik usług (montaż pary soczewek):
- pełna: 10 zł
- żyłka: 20 zł
- patent: 50 zł

Kontakt:
telefon / faks 91 484 37 15
www.macrooptic.pl

Termin wykonania usługi - 24h od momentu otrzymania przesyłki.

Promocja! Do każdej pracy gratis ściereczka 
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www.macrooptic.pl
tel/fax   91 484 37 15

offi ce@macrooptic.pl

www.macrooptic.pl

Kompleksowe zaopatrzenie 
salonów optycznych
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oprawy 
PABLO LUCIANO

Teraz nowe, 
niższe ceny!

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

BEZPOŚREDNI IMPORTER
I PRODUCENT ETUI
DO OKULARÓW
PAWEŁ TRZPIL

www.hadas-lancuszki-okulary.pl
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oprawy 
PABLO LUCIANO

Teraz nowe, 
niższe ceny!

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

BEZPOŚREDNI IMPORTER
I PRODUCENT ETUI
DO OKULARÓW
PAWEŁ TRZPIL

www.hadas-lancuszki-okulary.pl
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tel./fax 68 325 02 70, kom. 602 30 82 31, biuro@optysport.pl

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

70 2018/6

Wykonam głowy na okulary do 
Zakładu Optycznego 

tel. 793973008 

OFERTA

2018/560

Verify your Identity.
Najnowsza kolekcja okularów marki i-D Tokyo to połączenie technicznej 
perfekcji z minimalistyczną formą tytanowych oprawek. Klasyczny de-
sign lekkich okularów to propozycja dla kogoś kto szuka prostych form 
i własnego stylu. Okulary i-D Tokyo idealnie podkreślają charakter, są nie 
tylko częścią garderoby, ale przede wszystkim osobistym ID do podkre-
ślenia indywidualnego stylu. Najnowsza kolekcja zawiera klasyczne formy 
i motyw retro w oprawie ze współczesnych materiałów. Czas odnaleźć                
w czymś tak osobistym, jak okulary nie tylko markę, ale i siebie.

USŁUGI SZLIFOWANIA I MONTAŻU 
SOCZEWEK OKULAROWYCH

Oferujemy:
- montaż soczewek okularowych nowych i używanych, 

w tym przeszlifowania
- odbiór zamówień kurierem UPS bezpośrednio 

od Państwa w cenie 10 zł netto
- hurtowe ceny soczewek okularowych

Cennik usług (montaż pary soczewek):
- pełna: 10 zł
- żyłka: 20 zł
- patent: 50 zł

Kontakt:
telefon / faks 91 484 37 15
www.macrooptic.pl

Termin wykonania usługi - 24h od momentu otrzymania przesyłki.

Promocja! Do każdej pracy gratis ściereczka 



tel./fax 68 325 02 70, kom. 602 30 82 31, biuro@optysport.pl

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

5371

SPRZEDAŻ i SERWIS

URZĄDZEŃ firmy ESSILOR
TARCZE SZLIFIERSKIE
ceny konkurencyjne

tel. 600 433 463
agalczynski@wp.pl

- OCT - tomograf okulistyczny 
-iVue- made in USA

- Urządzenia diagnostyczne do 
gabinetu okulistycznego

- Polomierze - perymetry okuli-
styczne.

Serwis urządzeń okulistycznych 
i Naprawy

OFERTA OKAZYJNA

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

SPRZEDAM
używane wyposażenie 
zakładu optycznego,

w tym: autorefraktometr 
z keratometrem 

automat ESSILOR KAPPA, 
foropter TOPCON 

oraz lampę szczelinową

tel. 785734797 
 jerzy862@gmail.com

UWAGA!

2018/6

Więcej informacji na stronie
www.interoptyka.pl 

oraz na naszym profilu na 
Facebooku 

@magazynoko

Dnia 02.09.2018. zmarł w wieku 89 lat (do końca prowadząc 
Zakład Optyczny), Mistrz Optyki Okularowej 

Śp. JÓZEF WIŚNIEWSKI 
z Tomaszowa Lubelskiego.

Serdeczne Podziękowania za udział w uroczystościach 
pogrzebowych delegacji Lubelskiego Cechu Optyków, 

Optykom i Firmom Optycznym
Składa Rodzina

53

Nasze Produkty:

SOCZEWKI, LUPY,
Podgrzewacze opraw, Płyny 
do czyszczenia Soczewek, 

Zawieszki Cenowe,
Soczewki Diagnostyczne, 

Pupilometry mechaniczne, 
Szablony, 

Cykliczne  atrakcyjne promo-
cje na www.seykopol.pl
Jesteśmy na Facebooku

tel. 22 751 24 02 
kom. 504 077 214 
 info@seykopol.pl

PROMOCJE

69

SPRZEDAŻ i SERWIS

URZĄDZEŃ firmy ESSILOR
TARCZE SZLIFIERSKIE
ceny konkurencyjne

tel. 600 433 463
agalczynski@wp.pl

- OCT - tomograf okulistyczny 
-iVue- made in USA

- Urządzenia diagnostyczne do 
gabinetu okulistycznego

- Polomierze - perymetry okuli-
styczne.

Serwis urządzeń okulistycznych 
i Naprawy

OFERTA OKAZYJNA

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

SPRZEDAM
używane wyposażenie 
zakładu optycznego,

w tym: autorefraktometr 
z keratometrem 

automat ESSILOR KAPPA, 
foropter TOPCON 

oraz lampę szczelinową

tel. 785734797
 jerzy862@gmail.com

SPRZEDAM TANIO

Z żalem zawiadamiamy,
że dnia 14 sierpnia 2018 roku zmarła 

nasza koleżanka   

MARIA LEŚNIAK

optyk okularowy, długoletni członek 
Lubelskiego Cechu Optyków.

Panu Krzysztofowi Leśniakowi i Rodzinie 
Zmarłej wyrazy szczerego

współczucia składają 
członkowie i Zarząd Lubelskiego Cechu 

Optyków w Lublinie.

W dniu 27 sierpnia 2018 r.,  z ogromnym smutkiem 
pożegnaliśmy w Lublinie 

Ś.P.
Jana  TOPOROWSKIEGO

Nestora Optyków lubelskich

Był nauczycielem zawodu i aktywnym działaczem 
w środowisku optyków lubelskich na rzecz integracji 

tego środowiska.    
W roku 1998, był jednym z inicjatorów powstania Lubel-

skiego Cechu Optyków i  przez dwie kadencje (8 lat) pełnił 
funkcję Starszego Cechu. 

Działał też aktywnie na forum KRIO, na rzecz integra-
cji całego ogólnopolskiego środowiska zawodowego. 

Przywiązywał ogromną wagę do rzemieślniczych tradycji  
zawodu optyka. 

Rodzinie Zmarłego przekazujemy wyrazy głębokiego 
współczucia 

Zarząd Krajowej Rzemieślniczej
 Izby Optycznej

W dniu 21 sierpnia 2018 roku odszedł nasz Kolega i Przyjaciel 

JAN TOPOROWSKI
Lubelski optyk, założyciel i wieloletni członek, pełniący
funkcję Starszego Cechu Optyków w Lublinie, człowiek 

wspaniały, wielce pomocny i życzliwy ludziom. 
Swoją aktywność zawodową wypełniał 

z niezwykłym zaangażowaniem i sumiennością. 
Żegnamy Go z wielkim żalem.

Rodzinie i Najbliższym Zmarłego składamy wyrazy 
serdecznego współczucia i łączymy się w smutku. 

Członkowie i Zarząd Lubelskiego
Cechu Optyków

2018/5

używane wyposażenie 
Gabinetu Okulistycznego.

 tel. 603 79 10 44
nowojewska@list.pl 

2018/560

Verify your Identity.
Najnowsza kolekcja okularów marki i-D Tokyo to połączenie technicznej 
perfekcji z minimalistyczną formą tytanowych oprawek. Klasyczny de-
sign lekkich okularów to propozycja dla kogoś kto szuka prostych form 
i własnego stylu. Okulary i-D Tokyo idealnie podkreślają charakter, są nie 
tylko częścią garderoby, ale przede wszystkim osobistym ID do podkre-
ślenia indywidualnego stylu. Najnowsza kolekcja zawiera klasyczne formy 
i motyw retro w oprawie ze współczesnych materiałów. Czas odnaleźć                
w czymś tak osobistym, jak okulary nie tylko markę, ale i siebie.

USŁUGI SZLIFOWANIA I MONTAŻU 
SOCZEWEK OKULAROWYCH

Oferujemy:
- montaż soczewek okularowych nowych i używanych, 

w tym przeszlifowania
- odbiór zamówień kurierem UPS bezpośrednio 

od Państwa w cenie 10 zł netto
- hurtowe ceny soczewek okularowych

Cennik usług (montaż pary soczewek):
- pełna: 10 zł
- żyłka: 20 zł
- patent: 50 zł

Kontakt:
telefon / faks 91 484 37 15
www.macrooptic.pl

Termin wykonania usługi - 24h od momentu otrzymania przesyłki.

Promocja! Do każdej pracy gratis ściereczka 
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