
Здоров’я та пандемія Covid-19
Міжнародна  науково-практична конференція

Українських Лікарських Товариств: Польщі, Украіни, 
Німеччини, Північної Америки 

у співпраці зі Світовою Федерацією Украінських 
Лікарських Товариств (СФУЛТ), Об’єднанням Українців 
у Польщі Відділ у Перемишля

16-17-18 липня 2021р.

Український Народний Дім, 

м. Перемишль, вул. Костюшка 5, Польща тa online



 Здоров’я та пандемія COVID-19 / Gesundheit und die COVID-19 Pandemie 

 Zdrowie i pandemia COVID-19 / Health and the COVID-19 pandemic

Вельмишановні колеги запрошуємо Вас до участі в міжнароднiй                                                                                          
науково-практичній конференції в м. Перемишль, Польща. 

Доповіді (Ключові слова, Abstraсt, Summary, Zusammenfassung) просимо 

надсилати на адресу УЛТН: orguaevd@gmx.de до 30.06.2021 року.

 Реєстрація учасників за посиланням.

 Допомога у пошуку нічлігу і організаційні справи: п. Сильвестер Грабас sgrabas@mp.pl
+48 603 967 876 (GSM, WhatsApp) 

 Місце проведення конференції – Український Народний Дім у Перемишлі, вул. Костюшка 5 (ul. Kościuszki 5, 
Przemyśl)

Крім науково-практичних засідань пропонуємо Вам: Коротку історичну екскурсію пам’ятками архітектури
княжого Перемишля, коротку художню програму, відвідини мальвничого міста Сянок.

Відвідин приватної садиби (батьків) відомого американського художника українського походження Енді
Воргола(„Андрій Воргола русин чи хохол” - пісня гурту „Плач Єремії”) у Словаччині (можуть бути ковідні
обмеження).

Зустріч з д-р М. Марковичем – німецьким лікарем українського походження, меценатом українського
малярства (Німеччина, Польща, Україна), оглядини приватної картинної галереї у мальовничому лемківському
селі Новиця.

Прийняти участь у дивовижному міжнародному етнографічному фестивалі „Лемківська Ватра” у с. Ждиня. 

Конференція відбудеться зі збереженням актуальних епідемічних і санітарних норм у Польші. Конференція буде
проходити станціонарно і дистанційно через платформу Zoom (online).

mailto:orguaevd@gmx.de
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmTNZjJ6i2fLiey6eyQDA6CcZOVQeXb9jcM6XnRtCOpPn74Q/viewform
mailto:sgrabas@mp.pl
https://www.google.pl/maps/place/Tadeusza+Kościuszki+5,+37-700+Przemyśl/@49.7832611,22.7660903,17z/data=!4m5!3m4!1s0x473b7f22748159c9:0xf26b9169f4a25341!8m2!3d49.7833304!4d22.7675923


 п’ятниця 16 липня 2021 р.

 16.00 (за польським часом) Відкриття міжнародної науково-практичної конференції: Президент 
Світової Федерації Українських Лікарських Товариств проф. Андрій Базилевич, Віцепрезидент 
Світової Федерації Українських Лікарських Товариств п. Роксоляна Горобова, голова 
Українського Лікарського Товариства Німеччини д-р Андрій Батрух, голова Українського 
Лікарського Товариства Польщі п. Петро Стабішевський, голова Українського Лікарського 
Товариства Північної Америки п. Лев Волянський.

 16.40 - доповіді

 20:00 – вечеря з концертом ансамблю народного співу «Крайка» з Перемишля (за оплатою)



 субота 17 липня 2021 р.

 9.00 – екскурсія Перемишлем

 11:30 – виїзд до Сянока, обід у Сяноці

 14:00 – відвідини Музею ікон у Сяноці http://www.muzeum.sanok.pl/pl/ і картинної 
галереї Здіслава Бексінського http://www.muzeum.sanok.pl/pl/wystawy-
stale/galeria-zdzislawa-beksinskiego

 Переїзд до Новиці і зустріч з д-р. М. Марковичем і відвідини садиби голови УЛТН        
д-р. Андрія Батруха. 

http://www.muzeum.sanok.pl/pl/
http://www.muzeum.sanok.pl/pl/wystawy-stale/galeria-zdzislawa-beksinskiego


 неділя 18.07.2021 

 11.00 Дозвільна-відпочинкова програма

До вибору: давня історія поселення, відвідини реставрованої церви св. Миколая, відвідини 

приватної садиби батьків американського художника українського походження Енді 

Воргола у с. Микова (Словаччина), участь в  етнографічному міжнародному фестивалі 

„Лемківська ватра” с. Ждиня https://watrazdynia.pl/ (можливість реалізувати програму в 

суботу або неділю).

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B4%D1%96_%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BB#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Mikov%C3%A1_-_Andy_Warhol.jpg
https://watrazdynia.pl/


 Готелі у Перемишлі

 Hotel Gloria *** https://www.hotelgloria.pl

 Hotel Accademia *** http://przemysl.hotelaccademia.pl

 Hotel Albatros *** http://albatros.przemysl.pl

 Hotel Trojka *** https://www.hoteltrojka.pl

 Hotel Marko *** http://www.hotelmarko.pl

 Hotel Facpol ** https://meteor-turystyka.pl/facpol-przemysl,przemysl.html

 Hotel Europejski ** http://hotel-europejski.pl

 Pod Białym Orłem ** https://www.cylex-polska.pl/firmy/pod-białym-orłem---hotel--

restauracja-10992768.html

 Panorama Przemyśl https://panoramaprzemysl.pl

 Restauracja na Górce http://www.restauracjanagorce.pl/1_6_pokoje-goscinne.html
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https://www.google.pl/maps/dir/Narodnyj+Dim,+Tadeusza+Kościuszki+5,+37-700+Przemyśl/@49.7837989,22.7663548,17z/data=!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x473b7f2273471f6b:0x123b9b0ce8e0080f!2m2!1d22.7677607!2d49.7833917!3e0


 Апартаменти у Перемишлі

 Melduję Posłusznie https://apartamentyprzemysl.pl

 Apartamenty Galicja https://apartamentygalicja.pl

 Restauracja na Górce http://www.restauracjanagorce.pl/1_6_pokoje-goscinne.html
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 Готелі біля Перемишля

 Villa Bolestraszyce *** 10 км http://bolestraszyce.pl

 Impresja Krasiczyn ** 8 км https://www.krasiczyn.info

 Zamek Krasiczyn *** 8 км https://www.krasiczyn.com.pl

 Zajazd Dwór Kresowy *** 20 км https://www.dwor-kresowy.pl

 Hotel Arłamów **** 35 км https://www.arlamow.pl
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 Готелі біля Лемківської ватри

 Biawena *** 20 км https://www.uzdrowisko-wysowa.pl/biawena.html (Висова)

 Grand *** 45 км http://hotelgrant.pl/ (Криниця)

 Henryk *** 45 км https://www.hotel-krynica.pl/oferty (Криниця)

 Prezydent **** 45 км https://www.hotelprezydent.com/ (Криниця)

 Margot *** 25 км http://www.hotelgorlice.pl/ (Горлиці)

 Sękowski Dwór *** 20 км https://sekowskidwor.pl/ (Сенькова)

 Pod Chełmem *** 25 км http://www.podchelmem.pl/restauracja&hotel/ (Ропа)
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