
13. Astronomiczny Dzień  
w Izerskim Parku Ciemnego Nieba 

Jizerka – 28 maja 2016 
WSTĘP DARMOWY 

 

 

W sobotę 28 maja 2016 od godz. 13:00 serdecznie zapraszamy do Jizerki  

na spotkanie z astronomami i kosmosem. 

Na naszych gości czekają opowieści astronomiczne,  

obserwacje Słońca i nocnego nieba oraz inne atrakcje. 

 

program  
 

 
od 13:00 

 Teleskopowe obserwacje Słońca 

13:00 
Krecik astronauta w własnej osobie 

5 rocznica lotu Krecika na promie kosmicznym Endeavour 

13:15 
Fale grawitacyjne – nowe okno na Wszechświat 

O ważnym odkryciu naukowym tego roku 

15:15 
Niebo dla całej rodziny 

Interaktywna pogadanka nie tylko dla dzieci 

16:30 
O astronautyce nie do końca poważnie 

17:45 
Małe przyjęcie urodzinowe Wodnika Szuwarka 

Od zmroku 
 Teleskopowe obserwacje obiektów na nocnym niebie 

(m.in. Mars, Jowisz, Saturn i obiekty dalekiego Kosmosu) 

 

 

Dodatkowe informacje 

 Wykłady będą prowadzone w języku czeskim. 

 Obserwacje odbędą się tylko przy dobrej pogodzie. 

 Organizatorzy zapewniają teleskopy wysokiej jakości. Można przywieźć też własny teleskop. 

 Wydarzeniu towarzyszy wystawa astrofotografii i sprzętu astronomicznego. 

 Pokaz popularnonaukowy iQLandii z Liberca odbywać się będzie co 30 min. od godziny 13 do 18. 

 



Gdzie odbędzie się impreza? 

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 Jizerki? 

pocigą, 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).  

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 drogą asfaltową (znaki czerwone i niebieskie, odległość 1km).  
 

Gdzie zanocować? 

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

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa Gór Izerskich 
 
Organizatorzy imprezy 

 Liberecki Klub Astronomów – oddział Czeskiego Towarzystwa Astronomicznego 

 Instytut Astronomiczny Akademii Nauk Republiki Czeskiej 

 IQLandia 

 Firma SUNDISK 

 Hotel Panský dům – Jizerka 

 Obserwatorium w Trutnovie 

Patronat medialny 

Magazyn turystyczno-krajoznawczy „Góry Izerskie” 
www.goryizerskie.pl 
 
 
 

 

 
 
 
 
 


