
Fundacja Aleksandra Jabłońskiego 
ul. Grudziądzka 5/7, 87-100 Toruń 

mail: zwiedzanie@astro.umk.pl 
tel: +48 603 750 220 

 
 

Najczęściej zadawane pytania na temat zwiedzania indywidualnego Obserwatorium 

Astronomicznego w Piwnicach 

Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedziami przed wizytą w Obserwatorium Astronomicznym w Piwnicach. 

1. Na czym polega zwiedzanie Obserwatorium Astronomicznego w Piwnicach? 

Zwiedzanie Obserwatorium Astronomicznego w Piwnicach to spacer po terenie Centrum Astronomii UMK 
z przewodnikiem-astronomem. Zwiedzanie Obserwatorium podzielone jest na część optyczną (wizyta 
w kopułach teleskopów optycznych) i radioastronomiczną (podejście pod radioteleskopy RT-3 i RT-4). 
Możliwa jest rezerwacja zwiedzania grupowego i udział w zorganizowanym zwiedzaniu biletowanym dla 
osób indywidualnych. Nie ma możliwości samodzielnego poruszania się po terenie Obserwatorium. 

Więcej na temat programu zwiedzania można znaleźć tutaj: PROGRAM 

2. Czy Obserwatorium jest udostępnione do zwiedzania dla osób indywidualnych? 

Tak, jednak ze względu na naukowo-badawczy charakter jednostki jest to możliwe jedynie w wyznaczonych 
przez organizatora zwiedzania (Fundację Aleksandra Jabłońskiego) terminach lub poprzez dołączenie do 
odbywających się wycieczek dla grup zorganizowanych (po uprzednim kontakcie z koordynatorem). 

3. Ile czasu trwa zwiedzanie Obserwatorium? 

Zwiedzanie biletowane dla osób indywidualnym trwa nominalnie godzinę i odbywa się w wersji skróconej. 

4. Gdzie znajdę harmonogram zwiedzania dla osób indywidualnych? 

Zwiedzanie biletowane dla osób indywidualnych odbywa się poza sezonem turystycznym minimum raz 
w miesiącu, zwykle w drugą lub trzecią sobotę miesiąca.  

Terminy najbliższego zwiedzania biletowanego można znaleźć tutaj: HARMONOGRAM ZWIEDZANIA  

lub na naszym profilu na fb: https://pl-pl.facebook.com/obserwatoriumpiwnice/ 

5. Ile kosztują bilety wstępu?  

Bilety wstępu na indywidualne zwiedzanie biletowane kosztują: 

• 20 zł - bilet normalny 

• 15 zł – bilet ulgowy (szkolny (dzieci i młodzież > 7 roku życia); studencki (ważna legitymacja 
studencka; posiadacze Karty Programy Absolwent UMK; seniorzy). 

Oferujemy także zniżki rodzinne oraz dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny. 

Więcej informacji można znaleźć tutaj: CENNIK  

6. Czy rezerwacja biletów jest obowiązkowa? 

Tak. Na zwiedzanie indywidualne obowiązuje rezerwacja biletów. W tym celu należy wysłać SMS z imieniem 
i nazwiskiem rezerwującego oraz liczbą biletów na numer koordynatora zwiedzania, tj. +48 603 750 220.  

7. Zapomniałem zarezerwować bilet na zwiedzanie indywidualne. Czy mimo to mogę wziąć udział 
w zwiedzaniu? 

Tak, jest taka możliwość. Wystarczy przyjechać o wyznaczonej godzinie do Obserwatorium. Aczkolwiek 
informacja (mailowa lub za pomocą sms) o liczbie osób wybierających się w danym terminie na zwiedzanie 
dla osób indywidualnych pozwala nam zwiększyć komfort zwiedzania i dostosować liczbę przewodników 
do liczby zwiedzających (liczba osób oprowadzanych przez jednego przewodnika nie powinna przekroczyć 
50 osób). 

mailto:zwiedzanie@astro.umk.pl
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8. Spóźniłem się na wyznaczoną godzinę zbiórki. Czy nadal mogę wziąć udział w zwiedzaniu? 

Niestety nie. W momencie rozpoczęcia zwiedzania brama wjazdowa do Obserwatorium zostaje zamknięta 
i dołączenie do grupy zwiedzających niestety nie jest możliwe. Jest to podyktowane chęcią zapewnienia 
komfortu zwiedzania oraz kwestiami bezpieczeństwa. Obserwatorium znajduje się na terenie uniwersytetu 
i poruszanie się po obiekcie bez opieki przewodnika jest niedozwolone. Z góry przepraszamy za tę 
niedogodność i jednocześnie dziękujemy za wyrozumiałość i współpracę. 

9. Czy w Obserwatorium można obserwować gwiazdy? 

W ogólności tak, ale obserwacje nocnego nieba nie są obowiązkowym elementem zwiedzania 
Obserwatorium. Krótkie obserwacje nieba (dodatkowo po zakończeniu zwiedzania) odbywają się wyłącznie 
w określonych warunkach, a osobą decydującą o ich przeprowadzeniu jest aktualnie oprowadzający 
przewodnik. 

10. Czy do Obserwatorium można wejść z małymi dziećmi i gdzie można zostawić wózek dziecięcy?  

Tak. Większość zwiedzania odbywa się na płaskim terenie na zewnątrz, nie ma więc potrzeby pozostawiania 
wózka dziecięcego. Aby zapewnić bezpieczeństwo i komfort zwiedzania, rodzice proszeni są o zwrócenie 
szczególnej uwagi na swoje dzieci podczas ich pobytu w Obserwatorium. 

11. Czy zwiedzanie dla osób indywidualnych może odbyć się w innym języku niż język polski?  

Językiem oprowadzania podczas zwiedzania biletowanego jest zawsze język polski. W innych językach 
(angielski, rosyjski oraz z tłumaczem: francuski, niemiecki) oprowadzanie jest możliwe jedynie w wersji 
zwiedzania grupowego. 

12. Czy Obserwatorium posiada własny parking? 

Tak, znajduje się on tuż za główną bramą wjazdową Obserwatorium i jest jednocześnie miejscem zbiórki 
zwiedzających, sprzedaży biletów oraz rozpoczęcia i zakończenia zwiedzania. 

13. Jak dotrzeć do Obserwatorium z Torunia? 

Obserwatorium Astronomiczne znajduje się poza Toruniem, w miejscowości Piwnice (ok. 14 km od centrum 
Torunia). Bezpośredni dojazd możliwy jest jedynie własnym transportem (kierunek Unisław albo Łysomice) 
lub komunikacją ArrivaBus (3-4 razy dziennie, zależnie od aktualnego rozkładu jazdy, autobus w kierunku 
Kowróz albo Lulkowo). Możliwy jest także dojazd autobusem ArrivaBus do Różankowa i przejście ok. 2 km 
pieszo do Piwnic. 

Aktualny rozkład jazdy autobusów ArrivaBus można znaleźć tutaj: https://www.arrivabus.pl/pl  

14. Czy w Obserwatorium znajduje się kawiarnia lub punkt gastronomiczny? 

W Obserwatorium nie ma kawiarni. Zwiedzający mogą skorzystać jedynie z automatu z drobnymi 
przekąskami i pamiątkami. 

15. Czy budynki Obserwatorium są przystosowane dla osób niepełnosprawnych? 

Większość zwiedzania odbywa się na płaskim terenie na zewnątrz, więc jest dostępne dla osób 
niepełnosprawnych. Jedynie wejście do kopuł teleskopów optycznych odbywa się wąskimi schodami, które 
nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. 

16. Czy w Obserwatorium można robić zdjęcia?  

Tak, pod warunkiem nienaruszania wizerunku innych osób i wyłącznie na prywatny użytek. Profesjonalne 
sesje fotograficzne lub rejestrowanie materiałów wideo należy uzgadniać wcześniej z Dyrekcją Centrum 
Astronomii i Działem Promocji i Informacji UMK. 
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17. Czy w Obserwatorium można kupić pamiątki? 

Tak, na terenie Obserwatorium znajduje się automat samosprzedający z pamiątkami i drobnymi 
przekąskami. 

18. Czy na terenie Obserwatorium jest szatnia? 

Ze względu na fakt, że większość czasu zwiedzania Obserwatorium odbywa się na zewnątrz, 
w Obserwatorium nie ma szatni. 
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