
9.ASTRONOMICZNY DZIEŃ 
w Izerskim Parku Ciemnego Nieba 

Jizerka, Orle  
10. maja 2014 

WSTĘP WOLNY

 

W sobotę 10. maja 2014 odbędzie się w Jizerce i w Orlu  
Astronomiczny Dzień w Izerskim Parku Ciemnego Nieba.  

W programie są teleskopowe obserwacje Słońca i nocnego nieba oraz wykłady. 
 

Program  

Orle Jizerka 

od 14:00 
obserwacje Słońca, 

wystawa fotografii astronomicznej 
(obserwacje tylko przy dobrej pogodzie) 

 

15:00 
O Słońcu i dobrej pogodzie 

Tomasz Mrozek, Instytut Astronomiczny Uniwersytetu 
Wrocławskiego 

 

16:00 
Policz gwiazdy z hr. Wygaschem 

Sylwester Kołomański, Instytut Astronomiczny Uniwersytetu 
Wrocławskiego 

 

19:30 
wspólny spacer do Jizerki na teleskopowe obserwacje 

nocnego nieba połączony z przejściem fragmentu ścieżki 
planetarnej i gawędą o planetach;  

powrót do Orla między 24:00 a 1:00 
(wyjście do Jizerki tylko przy dobrej pogodzie) 

od 13:00 
obserwacje Słońca, 

wystawa teleskopów i fotografii astronomicznej 
(obserwacje tylko przy dobrej pogodzie) 

14.00 
Krecik-astronauta  w Jizerce 

Pavel Suchan, Instytut Astronomiczny AN RCz 
 

15:00 
Aktualne zjawiska na niebie – interaktywna opowieść dla 

całej rodziny 
Martin Gembec, Liberecki Klub Astronomów – Czeskie 

Towarzystwo Astronomiczne 
 

16:00 
Zakulisy prognozy pogody 

Alena Zárybnická, Czeska Telewizja 
 

17:30 
Przewidnik po astronomicznym Paryżu 

Aleš Majer, Liberecki Klub Astronomów – Czeskie Towarzystwo 
 

18:30 
Co oferuje odwiedzającym planetarium w Turnovie? 

Martin Gembec, Liberecki Klub Astronomów – Czeskie 
Towarzystwo Astronomiczne 

od 21:00 
obserwacje nocne 

główne atrakcje wieczoru: Ksieżyc, Mars, Jowisz, Saturn 
(obserwacje tylko przy dobrej pogodzie) 

 
 

 

 



Dodatkowe informacje 

 Wykłady w Orlu będą prowadzone w języku polskim, w Jizerce – w języku czeskim. 

 Wykłady w Orlu odbędą się w budynku głównym Stacji Turystycznej Orle, w Jizerce – w budynku Sklárny 

 W czasie obserwacji przy teleskopach obecni będą polscy i czescy astronomowie.  

 Organizatorzy zapewniają teleskopy wysokiej jakości, można przywieźć też własny teleskop. 

 Przejście z Orla do Jizerki ma długość około 4 km (trasa łatwa). 

 W Jizerce na dzieci czeka Krecik-astronauta – ten sam, który razem z astronautą Andrewem Feustelem poleciał na 

Międzynarodową Stację Kosmiczną!  

Gdzie odbędzie się impreza? 

Orle: Stacja Turystyczna Orle (wpółrzędne: 50°48'54''N, 15°22'58''E) po polskie stronie Gór Izerskich 

Jizerka: pensjonat Sklárna (wpółrzędne: 50°49'8"N, 15°20'41"E) znajdujący się w centrum Jizerki. Jizerka położona jest 

po czeskiej stronie Gór Izerskich. 

Jak dotrzeć do Orla? 

pociąg, rower, własne nogi 

Pociągiem ze Szklarskiej Poręby dojedziemy do miejscowości Jakuszyce. Dalej do Orla dojdziemy łatwym szlakiem 

turystycznym (znaki czerwone lub żółte) lub dojedziemy rowerem wygodną ścieżką rowerową (odległość około 4 km).  

samochód 

Ze Szklarskiej Poręby należy dojechać do Jakuszyc, skąd wąska droga asfaltowa prowadzi do Orla. Do osady Orle 

wjechac mogą samochodem tylko osoby posiadające tam nocleg. Przy wjeździe do osady znajduje się parking, od 

którego do Orla drogą prowadzi szlak turystyczny żołty (odległość około 4 km). 

Jak dotrzeć do Jizerki? 

pociąg, autobus, rower, własne nogi 

Pociągiem ze Szklarskiej Poręby dojedziemy do miejscowości Jakuszyce lub Kořenov. Dalej do Jizerki można dojechać 

rowerem lub dojść pieszo (odległość około 7 km). Z Kořenovia można też do Jizerki dojechać darmowym autobusem 

jeżdżącym na trasie Kořenov – Horní Polubný – Jizerka (rozkład jazdy podany jest poniżej). 

samochód 

Najlepszy dojazd do Jizerki prowadzi przez przejście graniczne w Jakuszycach (dalej kierunek Liberec). Do osady 
Jizerka obowiązuje zakaz wjazdu dla samochodów (nie dotyczy osób posiadających nocleg w jednym z obiektów 
noclegowych w Jizerce). Przy wjeździe do osady znajduje się duży parking, od którego do Sklárny drogą prowadzi 
szlak turystyczny czerwony i niebieski (odległość 1km).  
 

Rozkad jazdy 
autobusu  

Kořenov (stacja 
kolejowa) – Horní 
Polubný – Jizerka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gdzie zanocować? 

Nocować możemy w Jizerce (duży wybór pensjonatów i schronisk) lub w osadzie Orle (Stacja Turystyczna Orle). 

Izerski Park Ciemnego Nieba 

Izerski Park Ciemnego Nieba (IPCN) powstał 4 listopada 2009 roku, jako pierwszy park ciemnego nieba w Europie         i 

pierwszy transgraniczny obszar tego typu na świecie. Celem istnienia IPCN jest popularyzacja w społeczeństwie wiedzy o 

zanieczyszczeniu światłem i astronomii. Izerski Park Ciemnego Nieba jest częścią projektu Astro Izery.  

www.izera-darksky.eu,   www.astro.uni.wroc.pl/astroizery 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa Gór Izerskich 
 
 

Organizatorzy imprezy 

 Liberecki Klub Astronomów – oddział Czeskiego Towarzystwa Astronomicznego 

 Instytut Astronomiczny Akademii Nauk Republiki Czeskiej 

 Instytut Astronomiczny Uniwersytetu Wrocławskiego 

 firma SUNDISK 

 IQ Landia Liberec 

 Stacja Turystyczna Orle 

 hotel Panský dům – Jizerka 

Patronat medialny 

Magazyn turystyczno-krajoznawczy „Góry Izerskie” 

www.goryizerskie.pl 

 

 

 
 
 
 
 
 


