
V. ASTRONOMICZNY DZIEŃ 
w Izerskim Parku Ciemnego Nieba 

26. maja 2012 w Jizerce 

WSTĘP DARMOWY

 

 

W sobotę 26. maja 2012 od godziny 13:00 odbędzie się w Jizerce  
Astronomiczny Dzień w Izerskim Parku Ciemnego Nieba. 

Klub astronomów Liberecka, Instytut Astronomiczny Akademii Nauk Republiki Czeskiej 
i firma SUNDISK we współpracy z hotelem Panský dům – Jizerka, Instytutem Astronomicznym UWr  

i Kołem Naukowym Studentów Astronomii UWr zapraszają  
na astronomiczne, rodzinne popołudnie i wieczór do Jizerki w Górach Izerskich. 

W programie są teleskopowe obserwacje Słońca i nocnego nieba oraz wykłady. Znajdziecie nas 
przy budynku Sklárny za hotelem Panský dům. Zapewniamy połączenie autobusowe do Jizerki. 

 

Program 

od godz. 13 
obserwacje Słońca, 

wystawa sprzętu astronomiczniego i astrofotografii 
(obserwacje będą możliwe tylko przy bezchmurnej pogodzie) 

wykłady – pogadanki (budynek Sklárny) 

14.00 
Izerski Park Ciemnego Nieba, czyli chronimy ciemność 

Martin Gembec 
 

14:30 
Czy Słońce nas zniszczy w 2013 roku lub w grudniu 2012? 

Michal Švanda 
 

16:00 
Niebo przez mały teleskop 

Martin Gembec 
 

17.00 
Co możemy zobaczyć na dzisiejszym niebie? 

Aleš Majer 

od 21:00 
wieczorne obserwacje – Księżyc oraz planety Mars i Saturn 

od 22:00 
obserwacje obiektów mgławicowych (galaktyki, mgławice, gromady gwiazd) 

(obserwacje będą możliwe tylko przy bezchmurnej pogodzie,  
do dyspozycji będzie jeden z największych teleskopów  

przenośnych w Republice Czeskiej (średnica lustra 0,5 m)  
oraz szereg innych teleskopów astronomicznych) 

 
 

Dodatkowe informacje:  

 wszystkie wykłady będą prowadzone w języku czeskim, 
 przy teleskopach obecni będą też polscy astronomowie, 

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



 

Gdzie odbędzie się impreza? 

Impreza odbędzie się przy pensjonacie Sklárna (GPS 50°49'8"N, 15°20'41"E), który znajduje się w centrum osady Jizerka. 
Osada położona jest po czeskiej stronie Gór Izerskich, zaledwie 1,5 km od granicy polskiej. Okolice osady są niezwykle 
malownicze i ciekawe przyrodniczo oraz doskonale nadają się do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej. 

Jak dotrzeć do Jizerki? 

pociąg, autobus 

Pociągiem ze Szklarskiej Poręby dojedziemy do miejscowości Kořenov. Dalej pojedziemy do Jizerki autobusem 
jeżdżącym na trasie Kořenov – Polubný – Jizerka (rozkład jazdy podany jest poniżej). Do Szklarskiej Poręby łatwo 
dostaniemy się pociągiem lub autobusem.  

samochód 

Najlepszy dojazd do Jizerki prowadzi przez przejście graniczne w Jakuszycach (dalej kierunek Liberec). Do osady 
Jizerka obowiązuje zakaz wjazdu dla samochodów. Przy wjeździe do osady znajduje się duży parking, od którego do 
pensjonatu Sklárna drogą prowadzi szlak turystyczny czerwony i niebieski (odległość około 800 m).  

rowerem, pieszo 

Do Jizerki łatwo dojedziemy też rowerem lub dojdziemy pieszo. np. z odległych o 7 km Jakuszyc, do których dostać się 
można autobusem lub pociągiem ze Szklarskiej Poręby 

Gdzie zanocować? 

Nocować możemy w Jizerce (duży wybór pensjonatów i schronisk) lub w osadzie Orle (schronisko, 3 km od Jizerki, po 
polskiej stronie granicy). 

 

Komunikacja autobusowa do Jizerki w Astronomiczny Dzień będzie kursować na trasie: 

Kořenov, dw. kolejowy <–> Kořenov, Příchovice <–> Polubný, kościół <–> Jizerka, Panský dům 

Autobus jest ozanaczony jako SKIBUS REJDICE i posiada logo Izerskiego Parku Ciemnego Nieba. 

Odjazdy z Kořenova (dworzec kolejowy) do Jizerki o 11:30, 14:00, 16:00, 18:00 i 19:10. 

Odjazdy z Jizerki do Kořenova (dworzec kolejowy) o 13:30, 15:30, 17:30 i 18:20. 

Po nocnych obserwacjach autobus odjedzie o 23:30 (24:00) do Jablonca nad Nisą i na żądanie będzie się zatrzymywał na 
wszystkich przystankach autobusowych. Z tym kursem skomunikowany będzie w Jabloncu tramwaj do Liberca, który 
odjeżdża z Tyršových sadů o 0:20 i o 1:15. 

 

Mapa okolic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


