
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizator: 

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach 

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności 

Oddział Warszawski 

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności 

Oddział Łódzki 

 

 

 
  



 
 

Plan konferencji: 

 

 

25 maja 2017 (czwartek): 

8.00 - 9.00 – rejestracja i wydawanie materiałów konferencyjnych 

9.00 - 9.40 – otwarcie konferencji, 

9.40 - 11.00 – obrady: sesja I, część I 

11.00 - 12.00 – przerwa kawowa/sesja posterowa  

12.00 - 13.00 – obrady: sesja I, część II 

13.00 - 14.30 – obiad 

14.30 - 16.00 – obrady: sesja II 

16:30 - 19:30 - wycieczka (Zwiedzanie Pałacu w Nieborowie lub spływ kajakowy rzeką Bzurą) 

20:00 – 23:00 – kolacja grillowa 

      

26 maja 2017 (piątek): 

8.30 - 10.00 – Obrady: sesja III 

10.00 – 11:00 – przerwa kawowa/sesja posterowa 

11.00 – 12:30 – obrady, sesja IV 

12:30 – 13:00 - podsumowanie sesji posterowej i zakończenie konferencji. 

13.00 - 14.30 – obiad 

 

 

 

 

 

  



 

 

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach jest instytutem badawczym utworzonym dnia 

1 stycznia 2011 roku na mocy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez 

połączenie dwóch jednostek badawczo-rozwojowych o długoletniej tradycji i bogatym 

dorobku badawczym i wdrożeniowym: Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana 

Pieniążka i Instytutu Warzywnictwa im. Emila Chroboczka.  

 

Program badawczy Instytutu Ogrodnictwa obejmuje wszystkie zagadnienia związane 

z produkcją ogrodniczą, począwszy od badań nad biologicznymi podstawami produkcji 

owoców, warzyw i roślin ozdobnych przez biotechnologię, genetykę i hodowlę twórczą roślin 

ogrodniczych, agrotechnikę, fitopatologię, szkółkarstwo i ochronę zasobów genowych roślin 

sadowniczych, warzywnych i ozdobnych, nawadnianie roślin, uprawę grzybów jadalnych, 

przetwórstwo i przechowalnictwo owoców i warzyw, bezpieczeństwo żywności, 

agroinżynierię, ekonomikę i marketing. Z uwagi na to, że wszystkie rośliny sadownicze 

i znaczna część warzywnych są owadopylne, duże znaczenie w programie badawczym ma 

także pszczelnictwo. 

Instytut jest właścicielem 4 spółek: Ośrodka Elitarnego Materiału Szkółkarskiego w Prusach k. 

Skierniewic, Kwiaciarskiego Zakładu Doświadczalnego w Nowym Dworze k. Skierniewic, 

Sadowniczego Zakładu Doświadczalnego w Brzeznej k. Nowego Sącza i WZD w Pszczynie k. 

Katowic. Oprócz bazy laboratoryjnej Instytut ma Pole Doświadczalne i Ekologiczne do 

prowadzenia badań z zakresu warzywnictwa oraz Sad Pomologiczny w Skierniewicach, Sad 

Doświadczalny w Dąbrowicach i Ekologiczny Sad Doświadczalny w Nowym Dworze-Parceli do 

prowadzenia badań z zakresu sadownictwa. Dyrektorem Instytutu Ogrodnictwa obecnej 

kadencji jest prof. dr hab. Małgorzata Korbin. 

 

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: http://www.inhort.pl/o-nas  

http://www.minrol.gov.pl/
http://www.insad.pl/
http://www.insad.pl/
http://www.inwarz.skierniewice.pl/
http://www.inhort.pl/o-nas


 

Informacje o regionie:  

Miejsce obrad znajduje się w malowniczej części powiatu łowickiego pełnej atrakcji 

turystycznych. Gmina Nieborów położona jest w dolinie rzeki Bzury wśród 

charakterystycznego dla tej części Mazowsza krajobrazu nizinnego. Bliskość Pałacu w 

Nieborowie, Parku Romantycznego w Arkadii, skansenu w Maurzycach czy Sromowie 

przedstawia tradycje jednego z najpiękniejszych terenów Polski, zarówno jeśli chodzi o 

zabytki, jak i walory przyrodnicze. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się Bolimowski Park 

Krajobrazowy, który obejmuje kompleks lasów Puszczy Bolimowskiej, rozciągającej się 

pomiędzy Skierniewicami, Łowiczem, Bolimowem i Żyrardowem. Lasy te są ostatnią 

pozostałością historycznych puszcz: Bolimowskiej, Wiskickiej, Miedniewickiej, Korabiewskiej 

oraz Jaktorowskiej i stanowią cenną przyrodniczo enklawę wśród wylesionych terenów 

rolniczych. Przez środek Puszczy przepływa rzeka Rawka, która zachowała naturalny charakter 

silnie meandrującej rzeki nizinnej, a jej dolina stanowi ważny korytarz ekologiczny i objęta jest 

ochroną w ramach rezerwatu przyrody Rawka. Dolina rzeki ma szerokości od kilkuset metrów 

do ponad kilometra i stanowi największą atrakcję krajobrazową i przyrodniczą Parku.  

 Rawka w 

okolicy Ziemiar fot. K. Pira 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bzura
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skierniewice
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81owicz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bolim%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BByrard%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Puszcza_Bolimowska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Puszcza_Wiskicka
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Puszcza_Miedniewiecka&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Puszcza_Korabiewska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Puszcza_Jaktorowska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rawka_%28rzeka%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rezerwat_przyrody_Rawka


Podróż samochodem: 

 

 Z Warszawy (Autostrada A2 – 80 km, zjazd Skierniewice): 

 

 
 

 Z Łodzi (Autostrada A2 – 70 km, zjazd Skierniewice): 

  



Podróż pociągiem: 

 

Stacja Skierniewice znajduje się na trasie kolejowej łączącej Łódź i Warszawę, na której pociągi 

pośpieszne oraz osobowe kursują w odstępach czasowych około 1 godziny, opóźnienia 

pociągów zdarzają się incydentalnie. Czas podróży pociągiem pośpiesznym Łódź-Skierniewice 

oraz Warszawa-Skierniewice trwa w obu przypadkach około 40-50 minut.  

Podczas planowania podróży zachęcamy do skorzystania z internetowego rozkładu ruchu 

pociągów: http://rozklad-pkp.pl/  

 

Istnieje możliwość skorzystania z transportu samochodem organizatora ze stacji PKP 

Skierniewice na miejsce konferencji i z powrotem (zgodnie ze zgłoszeniami), czas podróży 

wynosi około 25 minut.  

 

Wszystkich chętnych do skorzystania z transportu organizatora prosimy o kontakt telefoniczny 

do koordynatora transportu: Jan Piecko, tel. kom. 782 773 246. Plan odjazdów samochodów 

IO zostanie ustalony na podstawie zgłoszeń do 22 maja.  

 

Zaplanowano powrót do Skierniewic w dniu 26 maja o godzinie: 15:00  

 
 

 
Zabytkowy dworzec kolejowy w Skierniewicach, źródło: Urząd Miasta Skierniewice 

 
 
  

http://rozklad-pkp.pl/


 
 
Zakwaterowanie: 

 
1. Zajazd Rozdroże, 99-416 Nieborów, Nieborów 163c. (miejsce konferencji) 

http://www.zajazd-nieborow.pl/ 
Koszt pokoju dwuosobowego dla uczestników konferencji:  160 zł (w tym śniadanie) 

Koszt pokoju jednoosobowego dla uczestników konferencji:  110 zł (w tym śniadanie) 

 

Inne miejsca rezerwacji noclegów: 

2. Dworek Biała Dama, Al. Legionów Polskich 2, 99-416 Nieborów, 

 http://www.dworek-nieborow.pl/biala-dama.html 
Koszt pokoju jednoosobowego (66 miejsc noclegowych):  140 zł (w tym śniadanie) 

3. Pałac Nieborów, Muzeum w Nieborowie i Arkadii, 99-416 Nieborów, tel. / fax: (46) 838 56 35 

http://www.nieborow.art.pl/pobyt-w-nieborowie/pokoje-goscinne/ 
Dostępnych jest 7 pokoi w Pałacu, koszt pokoju:   180 zł (w tym śniadanie) 
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http://www.zajazd-nieborow.pl/
http://www.dworek-nieborow.pl/biala-dama.html
http://www.nieborow.art.pl/pobyt-w-nieborowie/pokoje-goscinne/


 
Imprezy towarzyszące: 
 

1) Zwiedzanie Muzeum Narodowego - Zespół Pałacowo-Parkowy w 
Nieborowie: 

 

 
Źródło : fot. K. Nowak 

 

Znaczny odsetek Polaków przynajmniej raz w życiu (w czasach szkolnych) odwiedził Nieborów 
i jego najsłynniejszą atrakcję – Zespół Pałacowo-Parkowy będący oddziałem Muzeum 
Narodowego w Warszawie, a który nazywany jest również pałacem Radziwiłłów.  

Co w takim razie widzimy po zakupie biletu i przejściu przez bramę parku? 

Przed nami szeroka ścieżka, a na wprost dużych rozmiarów budynek. Ale jakby znajomy… Przez 
chwilę zastanawiamy się skąd…? – czy już tu byliśmy? A może to obraz zapamiętany z jednego 
z nakręconych tu filmów, np. z „Akademii Pana Kleksa”… 

Po prawej stronie mijamy manufakturę majoliki (ceramika artystyczna), którą pewnie 
zwiedzimy później, ale teraz idziemy zobaczyć wnętrza pałacu, by następnie w spokoju 
pospacerować alejkami parkowymi i posiedzieć na ławeczce, podziwiając piękne otoczenie. 

Wielu naukowców i artystów tworzyło tu swoje dzieła, znajdując spokój, ale i natchnienie w 
działającym na terenie pałacu Domu pracy twórczej.  



 

2) Spływ kajakowy rzeką Bzurą (Kompina-Patoki): 

 

Źródło: https://bpk.parkilodzkie.pl/galeria,krajobraz,495.html 

 

Będzie to rekreacyjny spływ kajakowy, który zaplanowany jest w dniu 25 maja 2017. 

Początkujący kajakarze 4 km trasy  Kompiny - Patoki pokonają w około 1-1,5 godziny.  

O godz. 16:30 zbiórka przy głównym wejściu do Zajazdu Rozdroże. 

Organizator zapewnia powrót do miejsca obrad oraz zabezpieczenie rzeczy osobistych w 

trakcie spływu.  

Przypominamy o konieczności zabrania stroju sportowego. 

 


