
 

 

 

Piknik Astronomiczny 

 

Polscy i czescy astronomowie zapraszają 

w sobotę, 27 sierpnia 2011 do Orla w Górach Izerskich 

na piknik astronomiczny. 

 

W programie imprezy: 

 wystawa astrofotografii, 

 pokaz sprzętu astronomicznego, 

 rozmowy z astronomami przy ognisku 

 teleskopowe obserwacje Słońca i nocnego nieba. 

Początek o godzinie 1800. 
 

Uwaga: 

 organizatorzy zapewniają teleskopy wysokiej jakości, można przywieźć też własny teleskop 

 obserwacje Słońca i nieba będą możliwe tylko przy dobrej, bezchmurnej pogodzie 

 w razie braku odpowiedniej pogody zamiast obserwacji odbędzie się multimedialny wykład 

astronomiczny i pokaz filmu dokumentarnego „W niebo wpatrzeni” 

 

 

Gdzie odbędzie się impreza? 

Impreza odbędzie się w osadzie Orle w Górach Izerskich (50°48'54"N, 15°22'59"E). Osada znajduje się 

około 4 km na wschód od Jakuszyc, które leżą na trasie Szklarska Poręba–Harrachov. Okolice osady są 

niezwykle malownicze i ciekawe przyrodniczo oraz doskonale nadają się do uprawiania turystyki pieszej i 

rowerowej. 

Jak dotrzeć do Orla? 

pociąg, autobus 

Ze Szklarskiej Poręby do Jakuszyc dojedziemy pociągiem lub autobusem. Od przystanku w 

Jakuszycach do Orla dojdziemy łatwymi szlakami turystycznymi (znaki czerwone lub żółte i zielone) lub 

dojedziemy rowerem wygodną drogą rowerową (odległość około 4 km), którą mogą także poruszać 

się niepełnosprawni na wózkach. 

samochód 

Do Jakuszyc dojedziemy drogą krajową nr 3 Szklarska Poręba–Harrachov. Dalej z Jakuszyc do Orla 

dojdziemy łatwymi szlakami turystycznymi (znaki czerwone lub żółte i zielone) lub dojedziemy rowerem 

wygodną drogą rowerową (odległość około 4 km), którą mogą także poruszać się niepełnosprawni 

na wózkach. Do osady Orle obowiązuje zakaz wjazdu dla samochodów i innych pojazdów 

spalinowych. 

Osoby potrzebujące transportu na trasie Jakuszyce–Orle (dojazd na imprezę lub / i powrót) proszone są o 

kontakt na adres pi@astro.uni.wroc.pl (do 24 sierpnia) lub tel. 660 688 517 (do 26 sierpnia). 

Gdzie zanocować? 

Nocować możemy w Orlu (Stacja Turystycznej „Orle”, „Szklana Huta”) lub w Jizerce (osada położona      

3 km od Orla, po czeskiej stronie granicy). 

http://www.goryizerskie.pl/?file=art&art_id=33
http://www.goryizerskie.pl/?file=art&art_id=192
http://www.goryizerskie.pl/?file=art&art_id=201
http://www.goryizerskie.pl/?file=art&art_id=123
http://www.goryizerskie.pl/?file=art&art_id=192
http://www.goryizerskie.pl/?file=art&art_id=201
http://www.goryizerskie.pl/?file=art&art_id=201
http://orleizerskie.biz/
http://www.szklanahuta.pl/
http://www.izerska.pl/Jizerka_g,7,r,47.html


 

Mapa okolic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Astronomiczne Góry Izerskie 

Dzięki projektowi „Astro Izery” Góry Izerskie są miejscem astroturystycznym, w którym walory turystyczne i 

przyrodnicze Gór Izerskich łączą się z poznawaniem piękna Kosmosu. Na projekt składają się proste 

instrumenty astronomiczne (gnomon, zegar słoneczny), ścieżka planetarna, park ciemnego nieba oraz 

imprezy astronomiczne dla szerokiej publiczności. 

Więcej o projekcie „Astro Izery” dowiesz się na www.astro.uni.wroc.pl/astroizery 

Piknik astronomiczny odbędzie się w czasie trwania Ogólnopolskich Spotkań Astronomicznych. Spotkania 

te organizowane są raz do roku w Orlu i skierowane są do osób pasjonujących się astronomią. Na OSA 

składają się wykłady prowadzone przez zawodowych astronomów, teleskopowe obserwacje i 

fotografowanie obiektów astronomicznych.  

Więcej o OSA: osa.teleskopy.net 

Organizatorzy imprezy: 

 Instytut Astronomiczny Uniwersytetu Wrocławskiego 

 serwis internetowy astronomia.teleskopy.net 

 Klub astronomů Liberecka 

 Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii o/Gliwice 

 

kontakt z organizatorami: pi@astro.uni.wroc.pl 

 

Patronat medialny imprezy: 

 

Magazyn turystyczno-krajoznawczy „Góry Izerskie”  

www.goryizerskie.pl 

 

 

 

 

http://www.astro.uni.wroc.pl/
http://astronomia.teleskopy.net/
http://udalosti.astronomy.cz/
http://ptma-gliwice.astronomia.pl/

