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Program

Opisy

10:00 „Fielmann i kariera idą w parze!“ 
mgr inż. Paweł Ikoniak –  Fielmann
Czy prawdziwa kariera w zawodzie optyka 
i optometrysty jest możliwa? Czy da się połą-
czyć rozmaite zainteresowania, studia kierunko-
we z pracą i odnosić sukces na wszystkich tych 
polach? Jak od optyka w małym salonie stać się 
jednym z dyrektorów regionalnych największej 
międzynarodowej firmy optycznej? 

10:30 „Mieć oko na oko: O tym jak w zdalnej 
rzeczywistości zwiększyć komfort 
psychiczny i zadbać o swój wzrok”  
dr Angelika Kleszczewska-Albińska – 
Instytut Psychologii UO 
Okres pandemii COVID-19 drastycznie zmienił 
sposób funkcjonowania osób w każdym wie-
ku. W efekcie, większość czasu młodzi ludzie 
spędzają przed urządzeniami elektronicz-
nymi. W takich warunkach wzrok może ulec 

uszkodzeniom, ale zmienia się również psychiczny 
komfort pracy i życia dzieci i młodzieży wpatru-
jących się stale w ekrany. Proponowany webinar 
ma na celu wskazanie kilku prostych sposobów 
na zadbanie o swój psychiczny komfort i jakość 
życia a przy okazji wsparcie dla swojego wzroku, 
by mógł służyć jak najlepiej nie tylko w czasach 
pandemii, ale również po niej.

11:30 „Spojrzeć poza horyzont –  
czy optyk to lekarz?“ 
mgr Natalia Kosmowska – Fielmann, UMP
Fascynująca przygoda po świecie optyki i opto-
metrii, który nie do końca przypomina Świat 
Zachodu. Prelegentka zabiera w nas podróż 
o pomaganiu, ratowaniu i docenianiu życia z per-
spektywy optometrysty ratującej wzrok i życie ke-
nijskich dzieci. Autorka prelekcji ukazuje rozmaite 
aspekty pracy w tym zawodzie łącząc swoje dwie 
największe pasje medycynę i muzykę. 
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12:10 „Opolskie „laser show” – słów kilka 
o świetle”  
dr Katarzyna Książek – Instytut Fizyki UO 
Podczas spotkania dowiemy się jaka jest natura 
światła. Czy niesie ze sobą energię? Czy wszyst-
kie źródła światła są takie same? Czy to co wi-
dzimy, jest prawdziwe? 

13:30 „Dlaczego nie należy zakładać okularów 
na lewą stronę?”  
dr hab. Ewa Pawelec, prof. UO – Instytut 
Fizyki UO
Wykład o zjawiskach optycznych, jakie powstają 
przy patrzeniu przez brzegi szkieł lub przez okula-
ry odwrócone tyłem. Wyjaśnienie powodów po-
wstawania zniekształconego obrazu i dziwnych 
efektów kolorystycznych. Jak to wygląda? Co to 
jest i dlaczego powstaje? Czy są okulary lepsze 
i gorsze pod tym względem?

14:00 „Oko oknem na świat”  
dr Elżbieta Dudek – Wydział Lekarski UO
Wykład pozwalający zrozumieć rolę oka w widze-
niu oraz przyczyny i objawy wad wzroku. Będzie 
też mowa o  sposobach dbania o wzrok, m.in. 
o zasadach higieny wzroku oraz rolach poszcze-
gólnych specjalistów w ochronie wzroku.

14:20 „Czy za darmo umarło?”  
mgr inż. Tomasz Świerczyński
Wykład na temat profilaktyki i etyki w zawodzie 
optyka. Opowie o zalecanych corocznych bada-
niach wzroku i tym, czy włączenie ich do oferty 
jako darmowej usługi, sprzyja rozwijaniu biznesu.

11:00, 12:45, 14:45  
Strefa gamingowo-konkursowa
•  nagrody, 
•  quizy, 
•  konkursy.
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