
3. ASTRONOMICZNY DZIEŃ  

W IZERSKIM PARKU CIEMNEGO NIEBA 

Jizerka (Góry Izerskie) 

21.05.2011 

WSTĘP DARMOWY 

 

Czescy i polscy astronomowie zapraszają wszystkich miłośników nocnego nieba  

w sobotę 21.05.2011 na astronomiczne, rodzinne popołudnie i wieczór w Jizerce.  

W programie przewidziano wykłady astronomiczne i teleskopowe obserwacje nieba. 

 

program imprezy 

od 13:00 

teleskopowe obserwacje Słońca 

wystawa fotografii astronomicznej i teleskopów 

wykłady astronomiczne (tylko w języku czeskim) 

od 21:00 

obserwacje teleskopowe obiektów astronomicznych na nocnym niebie  
(w programie obserwacje planety Saturn z jej wspaniałymi pierścieniami i licznymi księżycami  

oraz mgławic, galaktyk, gromad gwiazd, …) 

fotografowanie nocnego nieba 

Uwaga: obserwacje nieba będą możliwe tylko przy dobrej, bezchmurnej pogodzie 

 

 

Gdzie odbędzie się impreza? 

Impreza odbędzie się w 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. Od przystanku w Jizerce do 

pensjonatu Sklárna dojdziemy drogą, którą biegnie szlak turystyczny czerwony i niebieski (odległość 

około 800 m). 

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). 



Rozkład jazdy autobusu do Jizerki 

Autobus oznakowany SKIBUS REJDICE, będzie kursował na trasie: dworzec kolejowy w Kořenovie – 

kościół w Polubným – Jizerka, parking na Mořinie (pod Bukovcem). 

Odjazdy z Kořenova o godz.: 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 i 17:00.  

Odjazdy z Jizerky: 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30 i 17:30. 

Wieczorem autobus odjeżdża spod pensjonatu Sklárna w Jizerce o 21:45 do Tanvaldu na ostatni 

pociąg do Železného Brodu i Turnova.  

Bilety na trasie Kořenov - Jizerka lub z powrotem kosztują 20 koron czeskich. 

Bilet nocny do Tanvaldu podlega normalnej cenie. 

Mapa okolic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Izerskim Parku Ciemnego Nieba 

Impreza odbędzie się na terenie Izerskiego Parku Ciemnego Nieba (IPCN). Park ten powstał                   

4. listopada 2009 roku, jako pierwszy park ciemnego nieba w Europie. IPCN zajmuje powierzchnię 

prawie 75 km, po polskiej i czeskiej stronie Gór Izerskich. Podobnie jak inne parki ciemnego nieba na 

świecie, IPCN jest miejscem, które przybliża nam problem zanieczyszczenia światłem i daje możliwość 

obserwowania nocnego nieba pełnego gwiazd. 

IPCN w internecie: www.izera-darksky.eu 

 

Organizatorzy imprezy: 

 Instytut Astronomiczny Akademii Nauk Republiki Czeskiej 

 Czeskie Towarzystwo Astronomiczne 

 Liberecki Klub Astronomów 

 firma SUNDISK 

 Koło Naukowe Studentów Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego 

 Instytut Astronomiczny Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

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

 

 


